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pirmuosius šių metų mė- 
į ALDLD gauta naujų 

į sekamas kuopas. 160 
gavo 4 narius, 236 kp.

Po du nariu

Per 
nesiūs 
narių 
kuopa
—1; 84 kp.—3.
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gavo sekamos kuopos: 11, 19, 
184, 124, 138, 59, 100 ir 58. 
Po vieną narį gavo 137, 34j 1, 
90, 219, 2 ir 125 kuopos. Tho
mas, W. Va., darbuojantis drg. 
Ch. Strauss, susitvėrė nauja 
kuova iš 7 narių. Tokiu būdu 
už 41 naują narį duoklės jau 
gautos centre. Tai nepakanka, 
draugai, reikia gauti daugiau.> 
Kiekvieną susipratusį darbiniu-J 
ką kalbinkime i mūsų organi
zacijos eiles.

KRISLAI
Kiek Gauta Narių. 
Gera Knyga. 
Protestuokime, 
žeme Prarijo Miestą.

Rašo D. M. šoloniskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių

Kontr-revoliucionieriai su A. 
Matuliu priešakyje, tuom pat Į 
elementu, kuris užgrobė A.L.D. 
L.D. 23 kuopos iždą ir taip pat 
su kitais socialfašistai pasisa
vino ALDLD. II Apskričio apie 
$40, kursto narius, kad nemo
kėtų duokles į ALDLD. A.L.D. 
L.D. narių pareiga į tai atsakyti 
su didesne energija mokant 
duokles ir gaunant daugiau 
darbininkų į mūsų organzaci- 
jas.

Antras tomas knygos “Reli
gija” yra spaudoje ir d. J. Va
latka tikrina, kad iki 16 d. šio 
mėnesio knyga bus sustatyta ir 
iki Pirmai Gegužės galėsime 
siuntinėti ją nariams, šis to
mas yra labai interesingas, pa
traukiantis, nes jis kalba apie 
krikščionybės pataisymus, vi
sokius apaštalus, pustelninku.s 
ir kitokius “šventuosius.” Skai
tant įgiji daug žinių ir nesu- 
mušamų faktų prieš tikėjimą.

Mokėkite, draugai, duokles, 
praneškite kuo veikiausiai, 
kiek jūsų kuopai siųsti tos kny
gos. Visi nariai rūpinkitės 
gauti tą knygą, o ją galėsite paaiški, kad tas vanduo 
gauti tik pasimokėjus 1932 me-! 
tų duokles. T <

Iš Sovietij Sąjungos aplai- 
kiau antrą tomą knygos “Rusi
jos Istorija,” parašyta d. M. NT. 
Pokrovski. Knyga apima lai
kotarpį nuo 189.6 iki 1906 me
tų. Labai interesinga knyga, nes 
vaizdžiai piešiamas Rusi jos-Ja
ponijos 1904-5 metų karas, 
pirm revoliucijos laikotarpis ir 
pati 1905 m. revoliucija.

To paties autoriaus mes tu
rime išleistą 
pirmąjį tomą.
ir centre yra pakankamai pla
tinimui.

lietuvių kalboje
Išleido ALDLD

:Wi
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Negrai darbininkai prie sunkaus darbo plieno iš dirbystėj, Youngstown, Ohio. Jie stoja už masinę 
darbininkų kovą gelbėjimui nekaltų Scot tsboro negrų jaunuolių nuo elektros kėdės.

Turčiai su Baime 
Laukia Mirties

Pittsburgho plieno trusto 
magnatas Byers jau numi
rė nuo gydymosi vandeniu, 
kuriame randasi radiumo. 
Tai be galo brangus tas 
vanduo ir tik turčiams te-' 
buvo prieinamas. Dabar

nuodingas. Pasirodo, kad 
gana daug turčių tuo van
deniu gydėsi. Sakoma, kad 
jie visi užsikrėtė radium ir 

laukti be laiko mirties.turi

EXTRA!
BROOKLYNIEČIAMS!

VĖL BURŽUAZINES SPAUDOS DŽIAUG
SMAS NUEIS VĖJAIS; SOVIETU SĄJUN
GOS LIAUDIS LAIMĖJO IR LAIMES

Ketvirtadienį, balandžio 7 
d., 7:30 vai. vakare, bus 
klausimų ir atsakymų mi
tingas, “Laisvės” svetainėj. 
Drg. Undžienė atsakinės }Alabama valstijoje viešpatau

janti klasė pasiryžo i 
nekaltus negrus jaunuolius. 
Nuo sudeginimo elektros kėdė
je juos gali išgelbėti tiktai ma- nesakys/ Bus visai naujos

Amerikos Plieno 
Gamybos Nusmukimas

American Iron and Steel

Ypatingai New York 
“Times” garsiai paskelbė, 
kad Sovietų Sąjungos didy
sis Nižni-Novgorodo auto
mobilių fabrikas esąs “su
stabdytas.”

ATMUŠK1ME IMPERIALISTU RANKAS 
NUO DARBININKU TĖVYNĖS; DALY- 
VAUKIM PRIEŠK. DEMONSTRACIJOSE
Japonijos Kariniai Planai Prieš Sovietų Sąjungą Senai Iš

kelti Aikštėn; Tik Pasaulio Darbin. Klasės Solidarumas 
ir Kova Išgelbės Žmoniją nuo Naujos Baisios Skerdynės; 
Milionai Turi Dalyvauti Prieškarinėse Demonstracijose 
Balandžio 6 Dieną
Paskutiniai pranešimai! pranešama iš Vokietijos, 

parodo, kad Japonijos vai- kad tenai rusai baltagvar- 
džia siunčia “nežinomą i diečiai pradėjo grupuotis ir 
skaičių” naujos karinome-! registruoti savo spėkas bū- 
nės į Mandžuriją. O ta ka- i simam karui prieš Sovietų 
riuomenė siunčiama tiesiai Sąjungą. Taip pat Anglija, 
i Chienta, kuris randasi ne-' Amerika ir Franci ja nutilo

institutas paskelbė savo ra- toli Sovietų sąjungos rūbe- kalbėję prieš Japonijos žy

pasaulį savo gamyba, su
teikdamas į dieną 136 trak
torių.

Nižni Novgorodo fabri- 31,752,169. 
kas, kuris tik tapo atidary-

------ v — Girdi, žiūrėki- tas, visas visai naujas, rei-! 
te, pabudavojimas fabriko kalauja pertvarkymo, per- 
lėšavo $119,000,000, o dabar i organizavimo darbo spėkų, 
negali jis operuoti!

Bet tai tuščias džiaugs- nistracijos, prašalinimo iš- 
mas. Akūrat taip anais lai- tižimo ir tt.
kais ta spauda šūkavo de-;bus paleistas darban bal. 15 
lei kelioms dienoms sustab-|d. Delei kelių dienų, sū
dymo gamybos Stalingrado stabdymo gamybos planas 

nebus sutrukdytas. Pradė
jęs dirbti, eis visais garais, 
nes automobilių ir trokų 
Sovietų 'Sąjungai daugybės

peržiūrėjimo fabriko admi-

dymo gamybos Stalingrado 
fabrike, idant dalykus per
tvarkius, kad galėtų geriau 
ir sėkmingiau dirbti. Tuo- 
jaus fabrikas buvo paleis
tas darban ir dabar stebina reikia.

nužudyti klausimus apie Sovietų Są- i 15,000 Kūdikių 
unuolius. jungą, komunizmą ir kt. ’ T

Prakalbų tą vakarą niekas
siniai protestai darbininkų kla
sės. Kekviena kuopa,. kiekvie
na darbininkiška organizacija 
ir viešas susirinkimas privalo 
priimti protesto rezoliuciją ir 
siųsti Alabamos gubernatoriui. I

Italijos atsitiko naujas 
būklas,” žemė prarijo dalį mie
stelio Villa Santo Štefano, ku
ris randasi vidurkelyje tarpe 
Romos ir Naple. Tai reiškia, 
kad “švento” Stepono miestelio 
dalis pasinėrė po, žeme. Reli
giniai apgavikai vėl turės 
“n^ują stebūklą.” Bet priežas
tis nelaimės yra labai aiški. 
Ten, kur dabar sugriuvo na
mai, seniau buvo romiečių iš
kasti urvai. Dabar žemė nusi
leido į tą tuštumą ir kartu nu
sinešė gyvenam i us.

rūšies mitingas, pašvęstas 
vien tik klausimams ir at
sakymams.

Fabrikas vėl

Miršta iš Bado
Hali, ant East Market St., 
prie pat Public Square, ant 
Strand teatro.

Rengėjai.
PRAGUE, čechoslovaki- 

:ja.— Parlamente tapo pa- 
Darbininkai ir darbiniu- skelbta, kad tik vienam 

j k'ės, išanksto galvokite apie Rutanijos distrikte penkio- 
ste- j k 1 a u s i m us, nusirašykite lika tūkstančių darbininkų

Ir Taip Nesulaikomai Auga 
Vokietijoj Bedarbė

BERLYN.—Valdžios 
cialis raportas parodo,

ofi- 
kad 

kovo 15 d. Vokietijoj užsi
registravusių bedarbių bu
vo 6,129,000, arba 1,000 
daugiau, negu savaitė pir
miau. O juk prasidėjo pa
vasario sezonas, kuomet pa
prastai daug naujų darbų 
atsirasdavo.

juos, atsineškite juos tą va
karą į “L.” svetainę ir 
pastatykite drg. Undžienei. 
Ji penkis metus gyveno So
vietuose ir ką tik sugrįžo.

Patys ateikite ir kitus pa
raginkite.

K1 a u š imu if atsakymų 
forma yra lengviausias bū
das darbininkui ką tikrai 
sužinoti ir suprasti.

ĮVAIRIOS žinios
Tokyo.— Japonijos val

džia greitu laiku planuoja 
pasiųsti Mandžurijon 500,- 
000 japonų šeimynų del ap
sigyvenimo. Joms bus su
teikta iš chinų užgrobtos 
žemės.

Stambul.— Per čia kas
dien šimtai armėnų šeimy
nų pervažiuoja iš įvairių 
Europos kraštų ir grįžta 
Sovietinėn Armenijon. r Tai 
daugiau karo pabėgėliai. ■

kūdikių miršta badu. ’ Pa
šalpos iš 'niekur nebegalima 
gauti delei viešpataujančio 
šalyje krizio, o fašistinė Če- 
choslovakijos valdžią irgi 
nesirūpina badu i mirštan
čiais varguolių kūdikiais.

Wilkes Barre, Pa

Kalbės dd. Undžienė ir 
A. Bimba

Bal. 8 d., ateinantį penk
tadienį; 7:30 vai. vakare, 
čionai įvyks nepaprastai 
svarbus lietuvių susirinki
mas. Kalbės draugė Un
džienė, kuri sugrįžo šiomis 
dienomis iš Sovietų Sąjun
gos, kur ji išgyveno penkis 
metus. Taip pat kalbės d. 
A. Bimba. Visi draugai ra
ginami šias prakalbas pla
čiai garsinti.. - - i_>

Susirinkimas įvyks Union

žiaus. Gi Japonijos gene- gius Mandžurijoje ir Shan 
rolas Tamon savo buveinę ghajuje.

kad'taisTnetaiš tepadaryta perkėlė iš Harbino j^Wuki-'
j 18,426,354 tonų plieno. Gi
1930 metais buvo padaryta

portą už 1931 metus apie 
plieno gamybą. Pasirodo,

Didžiausias Pakavimo 
Fabrikas Pasaulyje

STANICA, Sovietų Są
junga.— Čionai yra pasta
tytas daržovių pakavimo į 
kenus fabrikas, kuris yra 
tos rūšies didžiausias pa
saulyje. Į metus padaro 
100,000,000 kepą. Aplinkui 
yra 35,000 hektarų daržo
vėms auginn?žemės, kur 
dirba 1,000 darbininkų. Pa
statymas lėšavo $5,000,000. 
Fabrikas randasi tik už 20 
mylių nuo Novorosijsko, 
svarbaus uosto ant Juodųjų 
jūrų. •

miho, kuris randasi 85 my- 
»)mis arčiau prie Sovietų 

tbežiaus. Gi nesenai So
vietų spauda paskelbė Ja
ponijos karinius planus, ku
riuose sakoma, kad karas 
prieš Sovietų Sąjungą turi 
būt pradėtas taip greitai, 
kaip galima.
Jausdami besiartinantį ka

rą, subruzdo darbuotis ru
sai baltagvardiečiai. Štai

Tai visa parodo, kaip im
perialistinis pasaulis prisi- 
ruošęs karui prieš Sovietų 
Sąjungą ir prieš chinų re
voliuciją. Amerikos prole
tariatas negali tylėti. De
monstruokite rytoj, balan
džio 6 d., prieš naujo karo 
pavojų. Masėmis eikite į 
gatves ir rinkitės svetainė
se, ir pareiškite savo nusi
statymą prieš imperialistų 
rengiamą naują skerdynę.

SVARBUS LIETUVIU SUVAŽIAVIMAS
SOVIETU BALTARUSIJOJ, MINSKE

AREŠTUOJA IR ŽUDO REVOLIUCINIUS 
MAINIERIUS, V PADEDA SENOSIOS

• UNIJOS REAKCINIAMS VADAMS
KNOXVILLE, Tenn. — 

Policija suareštavo E d. 
Hicjcman, Nacionalės; Mai
nierių Unijos organizatorių 
ir nežinia kur išgabeno. Te
roras prieš revoliucinius 
mainierius ■ tebeina visu 
įkaitimu.

Tuo tarpu savo streiklau- 
žiškus nagus Kentucky ir 
Tennessee valstijose pradė
jo vėl kišti reakcionieriai iš 
United Mine Workers uni
jos. Štai bal. 3 d. pačiame 
Pineville senoji unija būvo 
sušaukus susirinkimą teis
mo salėje. Kalbėjo unijos 
vadai.. Jie sakė, kad jeigu 
anglies baronai pasirašys 
sutartį su jais, tai jie leng
vai “apsidirbs su raudonai
siais.”

Kruvinoji Kentucky poli-

cija ne tik nekliudė seno
sios unijos reakcionierių 
susirinkimui, bet dar jį uo
liai apsaugojo nuo revoliu
cinių mainierių.

Užsidarė 540 Bankų
• Valdžia praneša, kad bė
gyje kovo mėnesio Ameri
koje užsidarė 40 bankų? O 
nuo pradžios 1932 metų už
sidariusių bankų skaičius 
siekia 450.

7 METŲ VAIKAS NUŠO
VĖ 3 METŲ SESUTĘ 
LIETUVA. — Jonavoje

Juozo Liegaus 7 metų am
žiaus sūnus iš revolverio 
nušovė savo 3 metų am
žiaus sesutę. Tai atsitikę 
per nelaimę.

Komunistų Partijos or
gano “Daily Workerio” ko
respondentė Page rašo iš 
Baltarusijos, Minsko, kad 
tenai prasidėjo dirbančiųjų 
lietuvių svarbi konferenci
ja. Ji paduoda, kad dabar 
Sovietinėj Baltarusijoj gy
vena 7,000 lietuvių , dau
giausia valstiečiai. Tarpe jų 
varomas platus kultūrinis 
•darbas.

Draugė Page rašo: Jau

vių farmerių jaunuolių mo
kykla. Iš visų mokyklos 
amžiaus vaikų 98 nuoš. lan
ko mokyklą! Gi 75 nuoš. 
lietuvių valstiečių jau suėję 
į kolektyvus gyventi. 1930 
metais lietuvių kalboje at
spausdinta 25,000 knygų 
egzempliorių, o 1932 metais 
bus išleista iki 132,000 eg
zempliorių.

Sovietų Baltarusijos lie-
dabar Sovietų Baltarusijoj tuvių konferencijoj plačįąi 
veikia devynios lietuvių kalbama apie tą kruviną Ne
pradinės mokyklos, taip pat rorą, kurį veda Smetonos 
ten randasi viena kolekty- valdžia Lietuvoje. 1 .

Drg. Kraucevičiaus
Prakalbiį Maršrutas

Po kelių mėnesių išbuvi
mo Bostono kalėjime už da
lyvavimą Lawrence audėjų 
streike, d. Kraucevičius ta
po paliuosuotas. Tarptauti
nis - Darbininkų Apsigyni
mas rengia jam prakalbas. 
Kalbės sekamose vietose ir 
sekamu laiku:

Bal. 6 dieną, trečiadienį, 
Malden, Mass.

Bal. 7 d., ketvirtadienį, 
Norwoods Mass.

Bal. 8 d., Montello, Mass. 
• Bal. 9 d., Lowell, Mass.

Bal. 12 dieną, Worcester, 
Mass.

Raginame lietuvius darbi
ninkus ir darbininkes skait
lingai dalyvauti tose pra- 
kalbose. Drg. Kraucevičius v» 
papasakos savo patyrimus 
kalėjime ir plačiai lukštens 
bėgamus darbininkų klasės

I klausimus.

Varsa va. — Mieste Bara-, 
novičiai lenkų karinis 
teismas pasmerkė mirtin du į 
revoliuciniu valstiečiu. A- 
budu tapo pakarti.

. .............................................. . ■ ............................. ............ .

: Bal. 10 dieną, Haverhill, (Daugiau Pasaulinių žinių
Mass, t - 5-tam puslapyj)
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eet, Ėropjdyi, l^ew, YojfcEvery day, etreept Sunday,
: p'” •,r> ♦ < » i . ; j , ; j

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year........
Brooklyn, N. Y., per year., 
foreign countries, per year. 
Canada and Brazil, per year

i i i

..$6.00 United States, six months.......... $3.00
.08.00 Brooklyn, N. Y., six mbnths... .4.00 

..$8.00 Foreign countries, six iponths..$4.00 
.. 6.00 Canada and Brazil, six months. $3.00 : ’ ■ i

■ntered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
•» : Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 11179.

Iš Mirties Kambario Sdottsboro Negrai 
: Jaunuoliai Atsišaukia į Darbo Jaunimą ĮDOMUMAI

M a - ' ■

Socialfašistas Vanderveldė Japonijos 
Imperialistų Propagandos Agentas

WASHINGTONAS SUSIDOMĖJĘS;
• •

Associated Press pranešime iš Washington, D. C., sa
koma, kad visokie militąristai valdininkai ir diplomatai 
susidomėję tėmija vis didėjančius Japonijoj kariuomenės 
susikirtimus su sukilėliais Mandžurijoj. Mat i tie susi
kirtimai eina vis arčiau ir afčiau Sovietų Sąjungoj ru- 
bėžįaus. Girdi, Washingtono tėmytojai labai sųsiihtęre- 
49avęjtuomi, argi Sov. Sąjunga vis tylės.- ;. . .

Vašų šalių imperialistai laukia tos valandos, kada So
vietu Sąjunga bus išproyokūota į karą. Sukilėliai prieš 
Maildžurijos naują valdžią kaip tik veikią ųž kelių my
lių hūo Sibiro rubežiaus, netoli Keigen punkto, kur Man- 
džūrijos, Korėjos ir Sibiro rubežiąi sueina. Kadangi jau 
žinoma Japonijos imperialistų taktika, kad patys japo
nai;: suorganizuoja panašius sukilimus, tai ir dabar gali 
būt taip, kad įvairiose vietose patys Japonijos militaris- 
taVyra suorganizavę neva sukilimus, idant po priedanga 
kovos prieš sukilėlius būtų galima pasiųsti daugiau ka
riuomenės į Sovietų Sąjungos panibežį. .

Dabartinių laiku Japonija jau turi Mandžurijoj suvirš 
400.000 kareivių. Bet dar vis daugiau koncentruoja. 
Kokiam tikslui? Žinoma, kad ne taip vadinamų sukilė
lių malšiniiųui. Jie rengiasi prie karo prieš Sovietų Są- 
JUn^« . 1 ; . n.

Apie pusantro mėnesio atgal tūli Amerikos kapitalis
tiniai laikraščiai rašė, kad pavasariui atėjus prasidės 
kalias tarp Japonijos ir Sovietų Sąjungos.

Pavasaris atėjo. Karo pavojus didėja.
Ėuropoj imperialistinės valstybės drūtina savo spėkas 

prieš Sovietų Sąjungą. Viešai kalba apie sujungimą Pa-
baltijos valstybėlių (Lietuvos, Latvijos ir Estonijos), iš 
apie Padunojaus valstybių sąjungą. O, aišku, slaptai žinoti į Mobile miestą jies- 
darpĮni planai, kaip tos visos buržuazinės valstybės ga- koti darbo. Gauja mus pa
lės geriausia kariauti’prieš Sovietų Sąjungą. Amunici- ėmė nuo traukinio irsūfab- 
ja iA ginklai siunčiama Lenkijai ir Rumunijai. 1 ’ '• . rikavo prieš mus išžagini-

Jąponijos imperialistai gerai žino,. kad karą iŠp'rovoka- mo kąltinimą. 
vusįbe jie vieni kariautų prieš Sovietų Sąjungą. Oficia- ■ ’ “Laike teisi

Montgomery, Ala. Bal. 1. 
—Iš mirties kambario Kil
by kalėjime, kur laikomi 
prie baisiausių teroro sąly
gų nuo to laiko, kaip jie 
tapo nuteisti žemesnio teis
mo Scottsboro, Ala., astuo
ni negrai jaunuoliai išleido 
sekamą atsišaukimą į viso 
pasaulio jaunuolius darbi
ninkus, prašydami vesti'ko
vą prieš bjaurų valdančio
sios klases suokalbį juos ntu 
žudyti: i .

Į“Iš mirties kambario Kil
by kalėjime aštuoni iš mū
sų Scottsboro jąunuolių ra
šome šį atsišaukimą į jus. 
į • “Mus nuteisė nužudyti už 
tąi, ko mės nepapildėme. 
Mes biedni vaikai nuteisti 
sudeginimui elektros kėdėj 
už tai, kad mes esame dar
bininkai ir kad mūsų odos 
spalva juoda. Mes, kaip if 
bile kuris iš jūsų, esame ne 
senesni, kaip 20 metų am
žiaus. Du iš mūsų esame, 
vienas 13 metų, kitas 14 me
tų amžiaus.

“Už ką mes kalti? Už nie
ką kitą, kaip tik kad buvom 
be darbo.
davo. Mes

Mūsų tėvai ba- 
no re j ome jiems 
Taigi, mes už- 
tavorinio trau- 
kaip bile kuris

šokome ant
kinio—taip,

jūsų padarytumėt—va

ja ® ginklai siunčiama Lenkijai ir Rumunijai. 1 ’ *

VUSl _
liam:Japonijos imperialistų karo plane, kurį Sovietų Są
junga paskelbė, sakoma: j! ’ * •! . ,

dabartinis momentas nepaprastai yra patogus mūsų 
šaliai išrišimui Tolimų Rytų problemos. Vakarinės vals
tybes, besirubežiuojanČios su Sovietų Sąjunga (Lenkija 
ir Rumunija), turi galimumo pradėti kobrdinuot^. veiki
mą! bendrai su mumis. Bet tas galimumas, taciaus, ma- 
žėsįSciekvienais metais.” * . ,

Tokiu būdu Japonijos imperialistai nori kuogreičiau- 
sia i-pradėti ataką ant Sovietų Sąjungos. Praėjus dar 
metams kitiems Sovietų Sąjunga bus dar tvirtesnė, ir 
tada jau gali būt'pervėlu.

Bet imperialistų karo išprovokavimas prieš Sovietų 
Sąjungą daug priklauso nuo darbininkų. Jeigu darbi
ninkai visose kapitalistinėse šalyse parodys didelį.suju
dimą prieš karą, tai imperialistai ims tą domėn, dar to- 
liaūs darys visokius manevrus, o bijos tuo j aus provo
kuoti karą. Gi Sovietų Sąjungai brangi kiekviena, tai
kos valanda—ji gali budavoti šalį ir drūtint savo jėgas.

Už tai dabartiniu laiku darbininkams reikia būt ant 
kojtp Darbininkai privalo vieni kitus mobilizuoti į ko
vą prieš gręsiantį imperialistinį karą. Darbininkai pri
valo budėti, privalo organizuotis.

Balandžio 6 d. visoj šaly bus prieškarinės demonstra
cijos, masiniai mitingai po Komunistų Partijos vadovy
be. Kuoplačiausios darbininkų masės turėtų jose daly
vauti. Darbininkai savo kovingu protestu turi parody
ti, kad jie nenori imperialistų skerdynės.

Visi darbininkai ir darbininkės į prieškarines demon
stracijas balandžio 6 d. Visi ir Visos į kovą prieš grę
siantį imperialistinį karą!

teismo, kurį jie 
mums surengė Scottsboro 
įųieste, mes galėjome girdė
ti minias šaukiant :“Nulyjj- 
ęįuotj nigeriųs.” Mes taip jr 
matėme juos švaistant šau
tuvus. Ar tai galima vadin
ti teisingu teismu?
. ;“Ir kuomet mes čia esame 
kalėjime, tai viršininkas 
verčia mus žiūrėti, kaip ki
ti negrai deginami elektros 
kėdėj.” “Tai štai ką jūs

Pereitas Pasaulinis 
Karas—Ką Jis Reiškė

reiškė:
10,000,000 
13,000,000 
20,000,000 
5,000,000 
9,000,000

gausite,” jie mums sako.
“Už ką? Meš nieko*’blo

go nepadarėme,1 kad čia bū
ti. Viską, ką mes padarė
me, tai jieškojome darbo. 
Bile kuris iš jūsų galėjote 
padaryti tą patį—ir būti 
apkaltintu sufabrikuotu kal
tinimu. 1

“Tik vieni mums čia pa
gelbėjo, • tai Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas ir 
Lyga Kovos Už Negrų Tei
ses. Mes nei; kiek nepasiti
kime Nacionale Sąjunga 
Juodųjų Pirmynžangai. Jie 
vieniem iš mūsų' davė val
gių, kad tie eitų prieš kitus, 
kurie kalbėjo už Tarptauti
nį Darbininkų Apsigynimą. 
Bet mes neskilsime. Mes 
žinome savo draugus ir sa
vo priešus.

“Darbininkų vaikai, mes 
prašome jūsų išgelbėti mus 
nuo sudeginimo elektros kė
dėj. Mes esame tik Įriednie- 
ji darbininkų klasės vaikai, 
kurių oda juoda. Mes ne
turime del to žūti.

“Mes girdime, kad darbi- i 
ninkai laiko masinius mitįn- I Hngo elemento yra reikalin
gus del mūsų visam pašau-lga tam tikra dalele, kad zmo- 
ly. Mes prašome daugiau;1

iki 60 procentų mažiau bromo- 
negir pas ] 
žmones.

.Bromas yra tos pačios “šei
mynos” elementas, kaip ir jo
das (iš kurio daro jodiną). 
Jis yra skystas, rausvai rudos 
spalvos. Buvo naudojams nuo
dingų dujų dirbimui laike per
eito karo; jis troškinačiai dvo
kia. Ir pats bromo vardas, 
kilęs iš graikiško žodžio bro- 
mos, kas reiškia smarvę.

O matote ir šio, rodos, ža- 
niriKai iaiKO masinius iniLĮiir i
gus del mūsų visam pašau-lga tam tikra dalelė, kad zmo- 
ly. Mes prašome daugiau; 1
tokių mitingų. Reikalinga 
daugiau didelių mitingų, per 20 METŲ LAIKĖ 
kad pagelbėti Tarptauti
niam Darbininkų Apsigyni
mui ir Lygai Kovos Už Neg
rų Teises išgelbėti mus čia 
nuo bosų. ’

“Gelbėkit mus. Mes nieko
blogo nepadarėme. Mes esa
me tokie pat darbininkai, 

mūsųkaip ir jūs. Tiktai 
odą juoda.

“(Pasirašo) b
Andy Wright, r> 
Olen Montgomery, 
Ozie Powell;
Charlie Weems 
Clarence Norris

Haywood Patterson 
Eugene Williams 
Willie Robertson.”

Aliejaus Magnatai 
Palaiko Prohibiciją

Garsus Belgijos socialfa- 
šistų vadas, Antro Interna
cionalo pirmininkas, M. 
Vanderveldė, yra imperia
listų karo propagandos 
agentas.

Jis ne tik Japonijos, bet 
ir kitų imperialistų agen
tas.

Jis užtaria ir gina bude
lius ir išdavikus Chinijos 
masių, Kuomintango vadus, 
kurie yra imperialistų agen
tai, kurie pavedė Mandžu- 
riją’ir Shanghajiį Japoni-

prie Rytinės Mongolijos, 
kuomet jis labai gerai žino, 
jog Rytinė Mongolija yra 
nepriklausoma respublika, 
kurioj nėra nei vieno Rau
donosios Armijos kareivio.

Vanderveldės tikslas yra 
įpasakoti masėms darbinin
kų, būk ir Sovietų Sąjunga 
yra imperialistinė šalis, būk 
ji taip pat trokšta veržtis 
į Mandžuriją, kad tuo būdu 
imperialistinėse šalyse ma-! 
sės blogai žiūrėtą į Sovietų/ 
Sąjungą. O jeigu kurios 
masės-1 bus sukiršintos^ 
prieš Sovietų Sąjungą, tai 
kuomet imperialistai pas
kelbs karą prieš Sovietų Są
jungą, tos masės rems im
perialistų karą.

Kaip Antrojo Internacio-

DVOKIANTIS BROMAS RĖI- 
KALINGAS PROTO SVĖL 

‘ K AT AI 
I

Berlyno profesorius Herman 
'Zondek įrodinėja, kaip svar
bu kraujui turėt, kiek reikia, 
bromo, tokio chemijos elemen
to, (angliškai bromin). Jei
gu iš žmogaus kraujo išima 
tik ketvirtą dalį miligramo 
bromo, žmogus pasidaro taip 
ištižęs, kad miega po 36 va
landas be pertraukos. O kaip 
mažai sveria m i 1 i p a mas, 
spręskite iš to, kad reikia 65 
miligramų, idant sudaryt svo
rį “grūdo” (aptiekoriško ma
žyčio svorio, vadinamo gra
nu).

: Zondęk tyrinėjo įvairių be- Jos iniperialistams.
Pi-očių ir.pusgalvių kraują, ir ■ Vandervelde niekina Chi- 
surado, kad pas juos yra 50 nijog darbininklį ■’lr Valstie.

protiškai sveikus cnj raudonąją armiją. Va- 
dina “raudonųjų gaujomis” 
ir tt. Ir jis labai nusiminęs, 
kad budeliai iš Kuomintan-, ________
go negali tų. “raudonųjų į nalo pirmininko, taip ir vi- 
gaujų” sumušti. so socialfašistų internacio-

Teoretiniam socialfašisto na^° Yra bendra politika-— 
Hilferdingo laikrašty “Ge- j ūnperialistams ir
sellschaft” Vanderveldė ra
šo straipsnį apie įvykius 
Chinijoj ir štai ką sako:

“N e p a i s ant asmeninio 
Chiang Kai-sheko įsikišimo, 
raudonųjų gaujos dar tebe
tęsia savo pragaištingą vei
kimą. Veltui jie buvo nuga
lėti ir išskirstyti; jie vėl su
sirinko, nes jų rekrutai bu
vo išbadėję ir nuskurę.”

Ponas Vanderveldė kalba 
imperialistų kalba apie dar
bo masių kovą. Jis kovoto
jus darbininkus išniekina. 
Kaipo Antro Internacionalo 
pirmininkui Chinijęs Sovie
tinė valdžia jr rąudonęjūr
ini ją yra( niekas daugiau,, 
kaip “raudonųjų ( gąųjos.” 
Nieko geresnio negalima ti
kėtis nuo imperialistų agen
to.

IŠKĖ-
LĘS RANKĄ

Indusas fanatikas, 
vardu Agostya laikė iškėlęs 
kairę ranką augščiau galvoj j 
per dvidešimt metų, sugniau
žęs kumštį, taip kad nagai 
peraugo per delną, išlindo už
pakalyj kumščia ir užsirietę, 
kaip pjautuvai.

fa.ki.ras

MIRĖ DAKTARAS, IŠSIPJO
VĘS AKLAŽARNĘ 1

Kane, Pa.—Balandžio 1 d. 
mirė daktaras Evan O’Neill 
Kane, garsus vėžio ligų spe
cialistas. 1919 metais jis ypač 
pasidarė plačiai žinomas del 
to navatnumo, kad pats sau 
išsipjovė apendiką (aklažar- 
nę). Operacija buvo skaito
ma pasekminga.

gelbėti jiems rengti karą 
prieš Sovietų Sąjungą.

’Socialfašistai yra darbi
ninkų klasės pavojingi prie
šai. Jie yra kapitalistų 
agentai darbininkų tarpe. 
Kad apgauti darbininkus, 
kad geriau patarnauti kapi
talistams, socialfašistai kar
tais panaudoja radikališkas • 
frazes.

Bet darbininkai turi į 
juos žiūrėti, kaip į savo mir
tinus priešus ir privalo 
skelbti jiems griežtą kovą.’

YQNKERS, N. Y.
Didelės Demonstracijos 
Balandžio 6-tą Dieną

Balandžio 6-tą dieną ren- 
m • . i a 'v. i . ,i 'Įgiama dideles ’demonstracijos, 
Tas socialfasiskas niek-j k^rjos įvyks 12-tą vai. dieną, 

šas dirba del imperialistų, | Larkin Plaza aikštėj, šios de- 
kad sukurstyti prieš Chini- ' monstracjjos yra rengiamos - ---------------------- . i----- , kuris

ypatingai gręsia Sovietų Są
jungai ir dabar Japonijoš im
perialistai smaugia Chinijos 
darbininkus, kur pradeda kur
tis Sovietai.

Taip pat šios demonstraci
jos yra už paliuosavimą poli
tinių kalintų, kaip tai Scotts
boro negrų jaunuolių, Tom 
Mooney ir kitų- darbininkų, 
kurie sugrūsti kalėjiman. Visi 
lietuviai darbininkai turime 
dalyvauti šiame proteste.

Kitas masinis mitingas įvyks 
vakare, 8 vai., darbininkų 
centre, 27 Hudson St., Yon
kers, N. Y. čia bus irgi ge
ri kalbėtojai ir išdėstys darbi
ninkų klasės reikalus. Visi 
dalyvaukite ir kitus raginkite 
dalyvauti šiame parengime — 
demonstracijose ir prakalbo
se.

jos Sovietų valdžią. Štai 
kaip Vanderveldė rašo prieš 
Sovietų Sąjungą:

“Sakoma, kad Japonijos 
ataka ant Mukdeno iššau
kus tvirtą protestą Mask
voj. Tas gali būt tiesa, kas 
liečia ratelius Trečio Inter
nacionalo, kuris iš principo 
negali nieko kito daryti, 
kaip tik kovoti prieš kiek
vieną imperializmą, išsky
rus, žinoma, savo. Labai 
abejotina, ar tas atsitiko 
oficialiuose rateliuose ’ ir 
Kremliuje. Daugiau gali 
būt taip, kad Rusijos ir Ja
ponijos valdžios—kaip kad 
vieną kartą Rusija ir Angli
ja Persijoj—nei nemano rie
tis deleį savo įtakos sferų 

į Mandžurijoj.”
Reiškia, Vanderveldė, da

ro išvedimą, jog Sovietų Są
junga esanti imperialistine 
šalis, o Trečias Internacio
nalas remia ,^ovįetų Sąjun
gos “imperializmą.”

SMARKIAUSIA KANUOLĖS 
KULKA

London. — Anglijos moksli
ninkai surado svarbų patobuli
nimą kanuolių kulkoms. Už 
dešimties mylių tokia viduti
nės kanuolės kulka peršauna 
dvylikos colių storio geriau
sio plieno sieną; jai pereit to
kią sieną tereikia tik menku
tės dalies sekundos. Padalin
kime sekundą į du šimtu dale
lių;, tai per vieną tokią laiko 
dalelę pereis ta kulka per'sto
rą karo laivo sieną.

Amerikos militaristai sako
si nęatsilieką nuo Anglijos su

Apart aklų releginių pro-’ 
hibicijos fanatikų, ją palai
ko ir didelių kapitalistų in
teresai.

Nesenai žinomas tyrinė- 
tojas-chemikas ir inžinie
rius Dr. Henry Arnstein, 
Philadelphijoj , vienoj savo 
paskaitoj, tarp kitko, pra
nešė, kad šios šalies did
žiausi aliejaus m a gnat ai ap
sirūpinę tvirtai1 padeda už
laikyti prohibiciją. Tas yra išradimai^ naujų kariškų pa
daroma vien 1 del tos prie- buklų., 
žasties, kad neleisti alkoho
lio gąmybąi išsiplėsti ant 
tiek, kad ' jisi; galėtų būti 
vartojamas taipgi kaipo de
ginamoji medžiaga. 1

Chemijos mokslas, o ypa-

į
Del darbininkų

Užmušta kareivių
Užmušta civilių
Sužeistų
Našlių iš karo priežast.
Našlaičių
Ką jis reiškė kapitalistams:
Milioųierių (J. V.) 1914

metais buvo t *
Milionierių 1916 m.
Sprogstančių medžiagų pra

mones gamyba 1913 me-
i tais siekė $50,000,000
pi 1918 m. jau. siekė $1,000,000,000
Du Pont (kompanija, kuri

gamina sprogstančią me
džiaga) dividendai 1915-
1919 m. siekė $139,999,000.

Vario kompanijų įplaukos
(1915-1918) ; $485,000,000

: Kuomet darbiniųkai žuvo
* \ I ‘ / , _ __________________ ______ ___________________________ ___

l$aro fronte, tai kapitalistai j čiai alkoholio gamyba nuo 
dąrėsi didžiausius -pelnus. , ^ar0 ^ikų ligi mūsų die

nų padarė tokią’ pažangą, 
■ Armour mėsos kompani-1 1 
jos pelnai pakilo nuo $13,-
000,000 1914 m. iki $30,628,-
000 1917 metais.

Įvairūs kiti trustai pasi
darė didžiausius pelnus.

Imperialistai rengiasi
prie naujos skerdynės, ku
ri bus dar baisesnė/ negu 
pereita pasaulinė. ’ ' ,

Darbininkai turį rengtis 
paversti imperialistų karą į 
karą sunaikinimui kapitali
zmo.
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Darbininkas.
; ELIZABETH, N. J. SHENANDOAH, PA.

BOSTON, MASS

šaikos.
K. D.

metais panai
tes žmogžu-

areštuota d. Kįieįįs, LatvL 
jos revoliucinių darbininkų 
atstovas parlamente.

kad duoda šiandieną gali
mybių gaminti alkoholį 
daug pigiau, negu gazoliną.

Ryga, Latvija.-— Tapo su 
areštuotą d.

W5STO

/

Smagus Vakaras su šokiais 
Ir Prakalbomis

Lietuvių Darbininkių Susivie- I f
liijmo Amerikoje 4 kuopa ren
gia pasilinksminimo vakarą ir 
šokius. Taip pat bus ir kalbė
tojas, kuris nušvies darbininkių 
reikalus. Parengimas bus 10 
dieną balandžio, po num. 69 S. 
•Park St., pradžia 6:30 vai. va
kare.

! J parengimą ypatingai kvie
čiame atsilankyti draugus ir 
Mrauges iš Linden ir Bayonnės. 

parengimas yra taip va- 
“package” vakaras. 

Moterys bei merginos yra kvie- 
dįąntys atsinešti savo pundelius 

’iiį tt^ęąndžiais. Vąkąras bus 
MWirAXhagus ir linksmas. Ge- 
jfjĮ Muziku šokiams.

Kviečia Katyisijct;

Lyros 'Choro Vakariene
Af jūs jau'žinoti/kiėk Ly- 

i i . 'f -n 11 . I
ros, Chorais pažengė meno, ir 
j r. • j ; ' U U o’) l .dainavimo srityje ? Jpi pe, tai 
4alyvaukitei, choro garsibj va
karienėj, kurią Lyros Choras 
rengia balandžio 9-tą , dieną, 
Mainierių Svetainėj. Čia su
sirinks-daug draugų*-ir drau
gių, o pirmiaūsia, tai bus pa
tys choristai. Visi galėsite pa
simatyti ir susieiti gražiame 
parengime.

Gaspadines šios vakarienės 
yra dd. Toleikienė ir Bliuvie- 
nė. Nėra abejonės, kad jos 
pagamins gerus ir gardžius 
valgius. Tad yisi dalyvauki
te' šiame padengime. Daly
vaudami ,parengimq, paremsi- 
te ir mūsų darbininkišką ėho- 
lą, kuris dalyvauja darbinin
kų parengjrnuosė. J^a, tai iki 
pasimatymo.

Dėdč Kalnietis.

Berlyn.— Visų _Vokieti
jos policijos pirmininkų 65 
nuošimčiai yra socialdemo
kratai. Vadinasi, Vokieti
jos / kruvina policija' fakti- 
nai randasi socialdemokra
tų rankose.

VIENAS NUŽUDĖ 931
; Tūlas Buhram Indijoj vie
nas pasmaugė 931 žmogų. 
Jis priklausę prie indusų reli
gijos, garbinančios “dievą” 
Bhowanee. Nužudytas žmogus 
reiškė paaukotas tai ^dievybei!” 
Prisidedanti prie tos religijos 
žmonės buvo slapta mokinami 
smaugt; o smaugdavo tam tik
rų “šventu” ryzu. Užmesda
vo jį žmogui ant kaklo, stai
ga užverždavo, smarkiai pa
sukdavo galvą, ir žmogus jau 
nebegyvas.

Anglija 1830 
kino daugumą 
džių

• Maskva.— Sovietų Sąjun
gos Liaudies Komisarų Ta
ryba įsakė- tuojaus pradėt 
bųdąvot trją dideles naujas 
elektros stotis, kurios ben
drai duos milioną kilovatų 
elektros pajėgos.

/

tik dabartiniu laiku reika
linga imperialistams. Na, 
ir Vanderveldė ją parūpina. 
Jis bando pastatyti Sovietų 
Sąjungą ant lygios papėdės 
su caristine Rusija ir kito
mis imperialistinėmis šali- 
mis, primindamas, kaip vie
ną kartą caristine Rusija 
ir Anglija “susitaikė” del 
Persijos. Kad paremti tą 
savo šmeižtą prieš Sovietų 
Sąjungą, būk darbininkų 
respubliką tai^ pat yra im- 
pęrialistinė šalis, Vander- 
vęldė sako, jog Sovietų Są
jungą pridėjo savo

Prieškaripįs masinis j darbi
ninkų susirinkimas. įvyks ba
landžio 6-tą dieną. Prakal
bos įvyks Franklin Union sve
tainėj, 8 vai. vakare. Vieta 
fandasi Berkley įr Tremonį 
St., Boston, Mass.

Visi darbininkai ir darbi
ninkės, dalyvauki! šiam masi
niam susir. Protestuokim prieš 
kruvinąjį karą Japonijos im
perializmo, kuris skerdžia Chi
nijos darbininkus. Reikalau
kime, kad Jungt. Valstijų ka
rui skiriami pinigai būtų pa
skirti* bedarbiams.

Visi darbininkai turime da
lyvauti šiose masinėse prakal
bose. Kvieskime kitus darbi
ninkus dalyvauti darbininkų 
masiniuose mitinguose. Rei
kalinga kiekvienam darbinin
kui būti organizatorium ir agi
tatorium šiose darbininkų ko
vose.



Puslapis Trečias

KREGŽDES IR BEDARBIAI
Naujas Nupiginimas

1.00

1.50

2.00

mes

Viso

REIKALINGA VIENYBĖ ČIAGIMIŲ IR
SVETURG1MIŲ DARBININKU

SHENANDOAH, PA

ninku klasės

kad

Kuopos .Koresp

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge uz

patai*

kainą,

Draugas
antrašu ir vardu

46 TEN EYCK ST BROOKLYN, N

viršūnėse sėdi kapitalistai, 
kurie visą valstybinį apara
tą, visą x tą valstybinę pai
nią mašineriją naudoja kai
po Įrankį spaudimui ir iš

sekančios įplaukos
Kenosha, Wis.........
Racine, Wis...........
Milwaukee, Was. ..
Sheboygan, Wis. ..

24 pusi 
Paraše

1.50
1.00

Vienas darbininkas

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi

Eikime Į Darbininkų Mases su Apšvieta, Siūlykime 
Jiems Klasinę lApšyiętą Tiekiančias Knygas, 

Rengkime Jiioš 'Kovai už Pasiliuosavimą 
iš po Kapitalistinės Priespaudos

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau

WINNIPEG, Kanada

Antradienis, Baland. 5, 1932

narna “demokratiška” vals

Tokiems darbininkams, kaip 
M. reikalinga lankyti darbi
ninkiškų organizacijų susirin
kimus, lavintis, dalyvauti dar
bininkų prakalbose ir šviestis 
klasiniai. Tuomet negalės 
tuos ^darbininkus apgaudinėti 
toki fanatikai ir “kulturnin-

K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi

Iš A.L.D.L.D. 17 Kuopos 
Darbuotes

$3.00 
5.00 
3.00 
5.50

mis. Išsiėmė pasportą, ga 
vo vizą iš Amerikos konsu^ 
lo savo šalyj, turėjo liūdi

SEPTYNETAS a PAKARTŲJŲ. 1 Parašė 
L. Andrejev. Knyga turi 56 pusi. 
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi.

ARELIAI. Apsakymėlis.
PROFESINĖS SĄJUNGOS 
PARYŽIAUS KOMUNA.

Baks.- Turi 66 pusi..
NAUDOTOJŲ TIKYBA.
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.

OO iškarto ir į * 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Pirmo Ir Aštunto Apskričių 
Finansinė Apyskaita Iš 

Drg R. Mizaros 
Maršruto

Tam visam priežasties 
reikia jieškoti kapitalizmo 1 
krizyj. Bedarbė, skurdas,1 
alkis iš vienos pusės ir ne- i 
girdėti turtai, perteklius1 
ir koncentracija kapitalo į 
mažesnį skaitlių rankų, ko
va už rinkas iš kitos pusės 
netik paaštrino klasinius 
prieštaravimus, o ir privedė 
prie atvirų, kruvinų, klasi
nių susikirtimų. Todėl ka-į 
pitalistų klasė, turinti galiąlmokratija nėra. Valstybės 
savo rankose, kad nuslopin 
ti darbininkų pasipriešini 
mą skurdui, daro tai įsta 
tymais ar be įstatymų. Val
dančioji klasė ir taip vadi

aukų
Gary, Ind............... $7.00 nykite, kad kas yra blogai
ir Agitacijos fondui 5.92 • su aukomis, kad jos ne visos 
Indiana Harbor, Ind. 3.30' skelbiamos, nes mes žinome, 
Roseland, Ill. 8.00
ir Agitacijos fondui 9.44

Aurora, III............... 4.30
Cicero, III............... 7.96
Waukegan, Ill......... 4.00
Rockford, Ill........... 6.50
Westville, Ill.........  10.00
Chic., Bridgeporte, 17.65
Chicago, North Side, 5.00

< . . . kaip
pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie

dos ir pragyvenimas atmo
kėta ..........  '.. $100.26

Agitacijos fondui .. 10.36
Indiana Harbor už

svetainę

sėja-f _.
Galimas daiktas, kad da- draugijos žygis 1890 metais 

bar kapitalistinėse šaly še 
kregždžių pasirodymas ne
iššaukia džiaugsmo, nes ka
pitalistinės sistemos pava
saris jau senai perėjo ir 
viešpatauja tamsus ruduo. 
Bet tiek to. Mes pakalbėsi
me apie vieną įvykį.

Pereitą rudenį JAustrijos 
sostinėje Viennoje sudavus 
sparneliais kregždė dakta
rui Smitui per skrybėlę nu
krito ant gatvės. Daktaras 
apsistojo ir užsimąstė. Gat
vėmis švilpdami važiavo 
automobiliai. Šalygatviais 
vaikštinėjo porelės turtin
gųjų. Vienna gyvėno' pap
rastu savo gyvenimu. Bet 
daktaras atsistojęs stovėjo 
ir mąstė, o vėliaus pasiėmė 
ant rankos kregždę ir nusi
nešė namo.

Viso ALDLD. 8
Apskričio kuopose .. $16.50 

Visgi palyginus kalbėtojo 
pragyvenimą ir kelionės iš
laidas yra permažai gauta 
iš Wisconsin draugų rengė
jų. Dar turėtų prisidėti 
8-tas Apskritys prie paden
gimo išlaidų kalbėtojo drg. 
R. Mizaros, nes jo prakal
bos iš agitacijos žvilgsnio 
buvo gana sėkmingos. Šiuo 
klausimu yra parašytas 
laiškas ALDLD. 8-to Aps
kričio komitetui.

JE. Parašė 
puslapių. G

KAIP žMONe
Parašė'U. Sinclair.

RUSIJOS ISTERIJA 
krovski. 320

LENINAS. JO
BAI. Parag 
būtihai rėi'ka 
nam-darbininkūi ir .darbininkei.’ Turi 
432 puslapiu. Aapdaryta

PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 
Kaškiaučius 
Ji turi * 416

kad kaip kur buvo daug 
daugiaus surinkta aukų, o 
skelbiame mažiau, arba vi
sai neskelbiame; Chicagoj,i-. v . . .
Bridgeporte, surinkta aukų, MUDSaiIiaS 1Y ZlbalaS 
$75.00 su centais, o 
skelbiame tik $17.65, 
reiškia tiek mes gavome į 
Apskritį, o su likusiomis 
aukomis jie padengė svetai
nės, apgarsinimų išlaidas. 

‘ į kitomis 
nekuriomis kolonijomis, kur 

$105.57 reikėjo iš ; aukų padengti 
Išmokėta sekančiai: ■ vietines išlaidas.
Kalbėtojui kelionės išlai- ’ —V.' V. V.

Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:
J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

Gal būt, tokie žy-tyenęs šioj šalyj kelioliką 
giai tuomet būtų galima metų, buvo nuvykęs į savo 
skaityti demokratiškais

Pereitame kuopos susirinki
me svarstyta abelnai draugi
jos reikalai, kaip tai knygų 
leidimas ir t. t. Kuopa pilnai 
sutinka, kad būtų leidžiama ir 
brošiūrų.

Šiame kuopos susirinkime 
nepamiršta . ir darbininkų rei
kalai. Aukota $5 Meno Są
jungai ir $5 Daily Workeriui. 
Taip pat užsimokėta $12.00 į 
Tarptautini Darbininkų Apsi
gynimą.

Raportą i; 9 Apskr. konf. iš
davė d. Rugienius. Iš raporto 
paaiškėjo, kad konferencijoj 
padaryta daug gerų tarimų. 
Dabar reikalinga tuos tarimus 
vykinti gyveniman, kad jie ne
liktų tik ant popieros. Jei ta
rimai lieka tik ant popieros, 
tai jie nedaro naudos mūsų ju
dėjimui. Visi nariai ir visos 
kuopos turime rūpintis, kad 
Apskričio tarimai įeitų gyve- 
man.

reikėtų iš ALDLD. 1-mo 
Apskričio iždo pridėti.

Sekr. V. V. Vasys.

1 Pasirodo, kad (Skrendan
tis didelis kregždžių pulkas, 
užlėkęs ant Viennos mies
to, neišlaikė rudens blogo 
oro ir jos krito pulkais.

Draugija, kuri rūpinasi 
gyvūnais, atsikreipė į visus 
gerus piliečius, kad gelbėtų 

I nelaimingąsias kregždes ir 
i paskyrė piniginį- atlyginimą 
’už p r i s tatymą" gyvųjų 
kregždžių. Į kelias dienas 
Viennoje ir jos? apielinkėje 
buvo surinkta 50,000 kregž
džių. Jas užlaikė atatinka
muose, kambariuose ir ge
rai maitino, o draugijos na
riai atlaikė net kelis posė
džius, nežinodami, kaip pa
gelbėti kregždėms. Bet po 
ilgų diskusijų nutarė paim- 

Įti jas ant orlaivių ir nuvež
ti į Veneciją, kur abelnai 
daug kregždžių rudens lai
ku sulekia.

Kregždės buvo paimtos 
ant oralaivių, vieną kartą 
23,000, o ąntrą 27,000 ir nu
vežtos į Veneciją. Apie 
tai plačiai rašė “Observer” 
ir kiti kapitalistiniai laik
raščiai. ; Gi tuo kartu drau
gijos nariai laike balius, su
sirinkimus ir kitokius pa
rengimus del sukėlirpo fi
nansų kregždžių ekspedici
jos ir užlaikimo lėšų paden- 
| gimui. ■ Tuo pat kartu bu
vo nemažai ašarų išlieta per 
geraširdes poniutes kas del 
tų tūkstančių kregždžių, ku- 
jrias negalėjo išgelbėti ir jos 
žuvo. O minėta draugija 
išleido net brošiūrą, kurio- 

Ije didžiavosi tuo “prakil
niu darbu” ir sakė, kad jis 
buvo prakilnesnis, negu tos

kelio parašė Dr. J. .
Knyg^a labai * naudinga 

• puslapių. Apdaryta .
KOMUNIZMO A-B-C-. h ParašėrjN. Bu- 

čharinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės iv karai. 
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais 

NAUJO KARO GAISRAS. Parašė D. M.
Šolomskas. Brošiūra tik iš spaudos. 
Kiekvienas privalo perskaityti. Turi 
64 puslapius su paveikslais

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligiją. Turi 224 pusi.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F. Vaikšnora. Turi 256 pusi. 
Gražiai apdaryta

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankve- 
dėlis del klasinio lavinimosi. Labai 
naudinga kiekvienam darbininkui bei 
darbininkei. 32 pusi, kaina tiktai 

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NE
LAIMĖJE. Parašė Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Išleido “Laisvė.” Knyga turi 
126 puslapius, aprašyta 200 ligų, pa
duota ir patarimai, nurodymai, bei 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal
bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira
šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. Perkant jos kaina 

JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet.
poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

didesnę vieny-, paukštele.
nys sujudo

i paprastą susirinkimą išri- 
į Šimui to /klausimo, nes tai 
i pirmu kartu jie turėjo to- 
•kį klausimą. Kaip sykis tuo 
i pat laiku iš visų miesto da
iliu pradėjo skambinti tele- 

Religijos Palaikymui
ir Šmitas, rinko nuo gat- 

rr • ■ i • i . viu kregždes ir nežinojo, ką
tjk yra kapitalistinis krizis, su jomis daryti, kregždes 
taip 'ir čia darbininkams, ten- iš dausų krito, kaip akme- 
ka patirti šio ir to. Tenka ir nys. 
nueiti vienur ir kitur. Taip 
buvo ir su .Idraugu M., kuris 

’dabar apsigyveno Winnipege.
Draugas M. apsigyveno pas 

religinį fanatiką. J. šitas fa
natikas ne tik kad įsako vi
siems savo įnamiams “gadzin- 
kas” giedoti, bet ir į “polską” 
bažnyčią verčia eiti bent du 
kartu į savaitę. Taip pat lie
pia aukoti “dūšių” ganytojui.

, . , : j , . ( K AI N A
i Pirmiau Dabar

ALIEJUS. Puiki apyšaki. 800 puslapių 
apdaryta. Kaina 

ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 
JŲ YPĄTYBĖS.į , Parašė Dr. A. Pe
triką. Pusi. 128. Apdaryta 

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE. Knyga ant geros 
popieros 450 pusi. Apdarytą j . .

Be apdarų 
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. Parašė L. B. Būdin. Apdaryta 
336 pusi. ' ■ • • i i

SOCIALDEMOKRATIJOS Ž L UGIMAS 
IR REVOLIUCIJOS KOVOS. VOKIE
TIJOJE. 280 pusi.’ Apdaryta 

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 56 t

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. 'Parašė d. Z. Angarietis, 
naudotoju siutimą. Puslapių turi 64 

L1UD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRAKCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

i Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS.' Parašė 

H. Gorter. Turi 192 puslapių. Apdr. 
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi 

386 puslapių. Apdaryta 
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.

J. J. Kaškiaučius.' Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas iįr sveikatos užlaiky
mą. Turi 628 pusi. Apdaryta

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO- 
d. A. Bimba. Turi 608 
r&žūs apdarai 
S BE PONŲ GYVENO. 

Pusi. 246.
Parašė. M^;Po- 

puslapių< Apdaryta < 
GYVENIMAS IR DAR
INĮ. Jaroslovskis. Knyga 
ftiga perskaityti kiekvie-

riausio 
navimo 
žemą

Nors d. M. nėra klasiniai 
susipratęs darbininkas, bet į 
bažnyčią vengia eiti. Vieton 
eiti į bažnyčią, jisai nueina ki
tur—į pulrūmį ir kitur. Gi 
garėjęs namo, sakosi, kad bu
vo bažnyčioj. Bet kaip visuo
met su melu toli negalima nu
važiuoti, taip ir šį kartą. Fa
natikas, su pagelba savo klap
čiukų ir “zakristijono,” suži
nojo, kad M. neprijaučia baž
nyčiai. Tai J. sumanė iš M. 
išvaryti bedie vybę ir 
įvaryti jam “katalikišką tikė
jimą” su pagelba “žibalo.” 
Kuomet M, darėsi valgį penk
tadienį, tai buvo mėsa—deš
ros, tą “negalėjo” pakęsti fa
natikas J. Todėl pastarasis tą 

maistą apliejo žibalu. Be
valgydamas M. pajuto, 
jam jau kas negerai.

Kiti fanatikai, tai yra 
turistai.” Vienas jų pasigavo 
naują gyventoją, tą patį M. ir 
pradėjo kalbinti prie “Kultū
ros” prirašyti. Bet kad ge
riau sektųsi, tai pavaišino 
“mūnšainu.” Ir abudu besi- 
vaišino tol, kol nabago tušti 
kišeniai paliko. Tas vaišes 
pradėjo “kultūros” tėvas A.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKUS
Čia randasi dvi lietuviSkos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
, A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH,

nuliūdimo va 
landoje šauki 
tęs pas:

gimtinį kraštą (Europoj);
Dabar gi yra visaip kitaip, pasimatyti su savo giminė-1 

Daugelis žmonių taip sako 
valdžia neturi teisės žmo 
gaus areštuot, persekiot, jei 
gu nėra tam tikro įstatymo. Jjimą nuo amerikoniško dak- 
Ateiviai darbininkai areš
tuojami, nufotografuojami, 
pirštų antspaudos nuima
mos ir išdeportuojami. Ir 
ne vien tik su ateiviais, o ir 
su piliečiais taip elgiamasi.

: Namie daktaras, jo žmo- 
;na ir tarnaitė atšildė tą 
i paukštelę. O po to dakta
ras, kaip tikras, buržujus, i 
paskambino per telefoną į 
draugiją, kuri rūpinasi gy- 

kaip tai benamėmis 
katėmis, šunimis ir kitais, 

Todėl kiekvieno darbiniu- Ipasiklausdamas: ką jis to
ko pareiga dirbti visur ir liaus turi daryti su ta 
visuomet už didesnę vieny--paukštele. Draugijos asme- 
bę darbininkų'klasėje ir už ; nys sujudo ir’sušaukė ne- 
griežtesnę kovą prieš kapi 
talistu diktatūra.

J. K.

taro, bet atvykęs į šią šalį 
buvo sulaikytas imigracijos 
viršininkų. Klausia: kaip 
ilgai bus laikomas uždary
tu? Nežino. Laikys užda
rę, pakol negaus atsakymo 
iš Darbo Department© kų 
daryti? Patvarkymai sura
šyti įstatymų knygose nie
ko negiliuoja, visa svarbh: 
ką -diktatoriai pasakys; jų 
žodis—įstatymas.

Žmonės, kuriems prisiei
na turėt reikalą su bent ku
ria valstybinės šakos įstai
ga, vis labiau persitikrina, 
lead kapitalistinėje draugi
joje tokio dalyko, kaip de-

hhudbjiinui darbininkų 'kla 
sės. J , ‘

Kapitalislų klasČs 
ma neapykanta prieš sve- 
turgimius ir juodveidžius 
darbininkus šioj šaly pa
siekė augščiausio laipsnio 
dabartiniu kapitalizmo kri- 
zio metu. Ir kuomet, ne
žiūrint tos bjaurios kapita
listinės propagandos sukėli
mui neapykantos vienų 
prieš kitus pačių darbinin
kų tarpe, solidarumas tarpe 
čiagimių, sveturgimių ir 
juo-dveidžių visgi vis aiškiau 
pradėjo rodytis darbininkų 
kovų eigoj, tai kapitalistų 
klasė griebiasi kruvinojo 
teroro būdų prieš čiagimius 
darbininkus. Sušaudymas 
kelių čiagimių darbininkų 
Detroite prie Fordo dirbtu
vių ir mainų srityj aiškiai 
liudija kapitalistų klasės 
pasiryžimą net ginklo pa
galba neprileist prie susi
vienijimo čiagimių, svetur
gimių ir juodveidžių. Ka
pitalistų klasė aiškiai sup
ranta kad čiagimių, svetur
gimių ir juodveidžių darbi
ninkų tampri vienybė veda 
urie silpninimo kapitalistu, , 
klases galios ;V“

kas su ta amerikoniška de-jtybė iškasė iš pelėsių bar- 
mokratija. Nekurie sena- barizmo laikų liekanas, per 
toriai arba kongresmanai šimtmečius kapitalistinės 
sumano tam tikrus projek- “civilizacijos” nenaudotus, 
tus, kurie, jeigu juos už- • pamirštus įstatymus ir nau- 
tvirtintų , taptų t įstatymais, do j a juos slopinimui darbi- 
o šių pastarųjų pagelba, be 
jokių ceremonijų būtų gali
ma gaudyti ateivius kai 
zuikius

—gelbėjimas tarakonų ir 
varlių.

Tiek tai apie gyvūnus, 
bet bedarbės reikale su 
Austrijos, sostine Vienna 
nėra išimties. Ji yra kapi
talistu tvarkos miestas. Vie
nna pagarsėjus ne tiktai 
kregždžių gelbėjimu, bet 'ir 
tuomi, kad tai miestas, ku
riam nėra lygaus, kur te
kis didelis nuošimtis bedar
bių patys sau atsiimtų gy
vastį. Pinigai, kurie buvo 
išleisti gelbėjimui kregž
džių be abejo būtų tinka
mai sunaudoti per bedar
bius ir jų šeimynas maistui, 
bet jie buvo skiriami < ne 
Viennos bedarbių gelbėji
mui, o gelbėjimui i kregž
džių. Galimas daiktas, kad 
uš tuos pinigus buvo gali
ma išgelbėti šimtų bedar
bių gyvastis, bet juk tai ne 
geraširdžių poniučių ir po
nu darbas.

Jungtinėse Valstijose yra 
12,000,000 bedarbių ir jų rei
kalais nesirūpina kapitalis
tinė valdžia. Tiesa, yra ko
mitetas su Giffordu ir Mor
ganu priešakyje, kuris “rū
pinasi” bedarbių reikalais. 
Tas komitetas pereitą ru
denį, suteikė laisvę New 
Yorko darbininkams nakvo
ti ant miesto parkų tai yra 
suteikė laisvę numirti po 
atviru dangum ir jis su 
Raudonuoju Kryžium susi
rūpinęs tik mulkinimu dar
bininku ir atitraukimu be
darbių nuo kovos už ap- 
draudą ir pašalpą bedar
biams.

Taip kapitalistinėje tvar
koje yra organizacijos, ku
rios rūpinasi šunimis, katė
mis ir kitais, gyvūnais, bet 
jiems neapeina darbininkų 
milionai ir tų darbininkų 
šeimos. Patys darbininkai 
turi susirūpinti savo reika
lais ir kovoti prieš kapita
listinę išnaudojimo sistema.

D. M. š.

Viso išmokėta .. $113;62 
Kaip matote, draugai, dar 

trūksta, bet da neprisidėjo 
su aukomis sekančios kolo
nijos: West Pullman, Ill., 
Brighton Park, ir Melrose 
Park, Ill. Kuomet minėtii 
kolonijų rengėjai prisidės, 
tai ir pasidengs maršruto 
išlaidos,

Brighton Parke, kaip d. 
Mizara kalbėjo, ten buvo 
renkamos aukos ir surinkta 
$16, bet jas rinko del “Dai
ly Workerio” ir visos jos pa
siųsta per “Vilnies” admi
nistraciją, iš tų aukų nepa
silikta del lėšų padengimo. 
Būtų gerai, kad draugai 
prisidėtų pagal išgalę išlai- 

Dabar apie ALDLD. 1-mo: du apmokėjimui, tada ne- 
Apskričio kuopas ir rengė
jus prakalbų d. Mizaros 
Per jo prakalbas buvo se
kančios įplaukos—surinkta | Pasarga: 
aukų: Draugai rengėjai, nema



Puslapis Ketvirto Antradienis, Baland. 5, 1932

NUO DNIEPRO IKI VISLOS
D M šolomskas Iš gaunamų žinių pasiro- Įsiais įvyko daugelis areštų

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ninkiškam judėjimui ir pridūokite 
juos savo kuopos r delegatam, kad 
įteiktų konferencijai.

Sekr. E. Matuziėne. ‘
i . < (81-82)

(Tąsa)
Bet Lenkija, remiama imperialistų, galėjo 
daug geriau apginkluoti savo armiją ir 
įtraukt talkininkų karinius žinovus. Pava
sarį, 1920 metais, Lenkijos karinės spėkos 
siekė 738,000 vyrų. O smarkiausių mūšių 
laiku, tai yra, rugpjūčio mėnesį, kada Len
kija suėmė į kariuomenę jaunuolius iki 16 
metų amžiaus, jos karo jėgos pasiekė 1,- 
200,000 kareivių, ir jų tarpe buvo 164,615 
liuosanorių. Lenkija buvo gausiai apgink
luota. Vien tik Francija 1920 metais su
teikė Lenkijai: 1,494 įvairio dydžio kanuo- 

f lių, 291 orlaivių, 2,600 kulkasvaidžių, 327,- 
000 šautuvų* ir kitokių ginklų, o amunici
jos, drabužių, maisto ir kitų reikmenų ne- 
apskaitliuojamą daugybę. Ir taip jau Len
kijos armija 1920 metų pavasarį sudarė 
galingą karo jėgą.

Lenkijos karo jėgos prieš Sovietų Są
jungą 1920 metais, sausio 1 d., buvo: 121,- 
200 kareivių, 594 kanuolių, 2,910 kulkas
vaidžių ir 95 karo orlaiviai. Iš to skai
čiaus Baltrusijos fronte buvo 59,800 karei
vių. Gi užbaigus su Vokietija ginčus, 
įtraukus papildymus ir patraukus karo jė
gas iš kitų vietų, Lenkija prieš Sovietų Są
jungą pabaigoje balandžio jau turėjo 369,- 
889 kareivius.

Raudonosios Armijos vadai, matydami, 
kad Lenkija rengiasi prie generalio karo, 
pradėjo drūtinti savo jėgas, patraukdami 
kariuomenės iš kitur, bet komunikacija 
trukdė tą atlikti. Drg. Leninas rašė Kau
kazo Revoliuciniam Kariniam Komitetui 1 
d. kovo: “Lenkija matomai pradės, karas 
su ja neišvengiamas. Todėl svarbiausia 
jūsų užduotis, ne darbo armijų reikalas, o 
priruošimas greitesnio permetimo kariuo
menės į Lenkijos frontą. Tai pirmoji jūsų 
užduotis.” O vistiek Raudonojoj Armijoj 
baladžio mąnesį prieš Lenkiją dar buvo i 
tiktai <86,338 kareivių, iš kurių 70,684 Balt
rusijos fronte ir 15,654 Ukrainos apgyni
mui. Ir tik 15 d. .gegužės Raudonoji Ar
mija prieš Lenkiją pasiekė. 115,700 karei
vių, iš kurių 65,000 buvo Baltrusijos fron
te ir 50,200 Ukrainoj.

Tokiu būdu Lenkija pradžioje karo tu
rėjo daug daugiau karo jėgų, negu Sovie
tų spėjkbs, o ypatingai Ukrainos fronte.

Imperialistinės Lenkijos planai buvo: 
Pilsudskis nusprendė duoti smūgį Ukrai- 
noję Raudonajai Armijai. Jis manė (ir 
labąi klydo), kad Ukrainoje tikrai yra 
svarbiausios Raudonosios Armijos jėgos ir 
jis rengėsi jas sunaikyti, nes jam dešinįjį 
sparną saugojo Rurfiunija ir bile laiku jis 
laukė jos pagalbos. Baltrusijos fronto jis 
daugiau bijojo. Viena, kad čia gyvento
jai tvirtai stojo už Suvietų valdžią, o, an
tra, pasistumus jam daugiau į priekį, jis 
savo užpakalyje pastato Lietuvą, su kuria 
buvo karo padėtyje ir gali susilaukti jos 
atakų iš užpakalio.

Raudonos Armijos komandieriai pasirin
ko generaliams mūšiams ne Ukrainos, o 
Baltrusijos karo frontą. Nors dar nebu
vo taikos tarpe Sovietų Respublikų, Lietu
vos ir Latvijos, bet Lietuvos ir Lenkijos 
reikalai buvo įtempti. Antra, iš čia buvo 
artimiausias kelias ant Varšavos. Raudo
nosios Armijos vadai rengėsi sutraukti 
225,000 pėstininkų ir artilerijos kareivių 
ir 18,000 raitelių sėkmingai kampanijai 
prieš lenkus, bet Vvangelis, raginamas im
perialistų, jbu pradėjo puolimus iš Krymo, 
ir planai buvo sutrukdyti. Antra - impe
rialistinio karo palikimas ir ilgų metų pi
liečių karas pakirto šalies gamybą. 1920 

-metais anglies buvo pagaminta tik 27 nuo.š. 
prieškarinio kiekio; čiguno tik 2.4 nuoš. 
audeklų 38 nuoš.; pasėliai 68 nuoš.; der
lingumas rugių nupuolė iki 36 pūdų nuo de
šimtines. 61 nuoš. garvežių buvo sugedu
sių, o darbininkų pramonėje skaičius nu
puolė nuo 3,000,000 iki 1,340,000. Prie to 
ilgo laikotarpio giedra išdžiovino PavoĮ- 
gės laukus ir stūmė į bado padėtį milionus 
valstiečių. Šių skaitlinių užtenka, kad įro
džius šalies silpnumą, jau nekalbant apie 
kontr-revoliucinius suokalbius ir žygius ka
pitalistinių elementų.

Raudonoji Armija 1920 metais buvo sun
kioje padėtyje medžiaginiai. Kareiviams 
stokavo drabužių, apsiavų, maisto, nebuvo 
patenkinamo transporto jų permetimui ir

i '

stokavo amunicijos bei ginklų, štai 13-toji
Raudonoji Armija, kovojanti prieš Vran- na neblogai, 
gelį/ susidėjo iš 4 pėstininkų divizijų ir 
vienos raitųjų divizijos (apie 60,000 karei
vių), turinti virš 100 kanuolių; del kele- 
tos dienų mūšio gavo vos 5,000 kanuolių 
kulkų ir 800,000 šautuvų patronų, kuomet 
komandierįus prašė mažiausiai 25,000 ka
nuolių kulkų ir 3,000,000 šautuvų patronų. 
Gi pereito imperialistinio karo metu kiek
vienas kareivis į dieną gaudavo iki 250 
šautuvų patronų, o čia negavo nei po 25 
patronus, ir tai ant kelių dienų. Tokiu 
būdu, nedateklius ginklų, amunicijos ir ki
tų reikmenų buvo didžiausias Raudono
sios Armijos priešas, o lenkai to visko tu
rėjo pakankamai.

Prie to, kapitalistiniai elementai pradė
jo užpakalyje kovą. Vadovaujant eserams 
prasidėjo sukilimai Ukrainoj, Sibire ir ki
tur. Machniečiai, grigoriečiai ir kitokie, 
kurių nuslopinimui prisiėjo mesti dalį Rau
donosios Armijos ir susilpninti frontą 
prieš Lenkiją.

Komunistų Partijos organizacija vėl me
tėsi į darbą tvirtinimui karo fronto’ prieš 
Lenkiją. Maskvos, Leningrado ir kitos 
organizacijos siuntė tūkstančiais savo na
rius į karo frontą. Orenburge buvo mo
bilizuoti 5 nuošimčiai komunistų karo fron
tui. Nižnij Novgorode 10 nuoš. ir tt. Pa
kilo darbininkų upas, prasidėjo šimtais 
stojimas liuosnorių kovai prieš užpuoli
kus imperialistus lenkus. Net menševikas 
Martov ir tai surado galima pareikšti: 
“Skaitau Sovietų politiką Lenkijos klausi
me visiškai teisinga, o kovą vakarų fron
te būtina ir neatidėliojama pareiga rusų 
proletarų.” Daugelis menševistinių ele
mentų atsimetė nuo kontr-revoliucijos, o 
kiti visiškai nusimaskavo ir perėjo į pa
saulinių imperialistų logerį. Daugelis bu
vusių caro generolų ir oficierių stojo į 
karą prieš Lenkiją, ir su generolu A. A. 
Brusilovu priešakyje buvo sudarytas tam 
tikras komitetas teikimui karinio žinoji
mo pagalbos del Raudonosios Armijos. Tas 
komitetas atsišaukė į buvusius oficierius 
ir vien Maskvoje 1,500 buvusių caristinių 
oficierių įstojo į Raudonosios Armijos mo
kyklas, pasilavino ir išvyko į karo frontą. 
' Bet dar didesnę pagalbą teikė del Sovie
tų Respublikų, tai tarptautinis proletaria
tas. Rusų Komunistų Partija, gelžkelio 
darbininkai, laivų krovėjai ir kitų unijų 
nariai. darbininkai kreipėsi į viso pasaulio 
darbininkus, prašydami atsisakyti krauti 
ginklus ir amuniciją del Lenkijos.

Pabaigoj liepos Kopenhagene įvyko tarp
tautinis suvažiavimas metalo darbininkų. 
Centralinis Komitetas rusų metalistų dar
bininkų kreipėsi į suvažiavimą per radio, 
kuriame tarpe kitko sakė: “Suteikite ener
gingą ir galingą atramą priešams rusų 
proletarų. Vežkite ginklus,—sakė radio, 
tiktai prieš savo priešus—prieš viso pa
saulio kapitalistus.”

Per Sovietų Respublikas pervažiavo ei
lė darbininkų delegacijų. Buvo ir Angli
jos darbo unijų delegacija, kurios nariai 
pasisakė prieš Lenkijos žygius. Milžiniš
kos reikšmės buvo atsilankymas italų dele
gacijos ir jos atsikreipimas į pasaulinį pro
letariatą ginti Sovietų Respublikas. Pa- 
galiaus įvyksta Antras Kongresas Komu
nistų Internacionalo. Kaip, tik sykis tuom 
metu, kada lenkai imperialistai puolei So
vietų, šalį.

Yra žinoma ištisa eilė faktų,; kada tarp
tautiniai proletarai: Anglijbs, Italijos, Nor
vegijos ir kitų šalių priešinosi pasiuntimui 
ginkhy ir amunicijos Lenkijos imperialis
tams, prasidėjo kurtis komitetai su obal- 
siu: “Rankas Šalin nuo Sovietų Rusijos!” 
Nors ir neįvyko vienkartinis, bendras ir 
galingas viso pasaulio proletariato išstoji
mas už Sovietų Respublikas, bet tie atski
ri žygiai suvaidino didelį vaidmenį.

Sovietų šalyje po vadovyste Komunistų 
Partijos buvo išjudintas masinis darbinin
kų pasiaukavimas paramai Raudonosios 
A r m i j os—subptninkai, rinkimas aukų, 
maisto ir taisymas gelžkelių. 'Tas suteikė 
Raudonajai Armijai paramos ir galimy
bę nuvaryti viso pasaulio iinperialistų ap
ginkluotą ir aprūpintą leųkų armiją iki [Kaip pati smetoninė spau- 
Varšavos sienų.

(Bus daugiau)

do, kad priešfašistinis vei
kimas nekuriose vietose ei-

Kovo 27 d. 
atsibuvo priešfašistinė kon
ferencija Chicago j . Nors 
šiuos žodžius rašant dar 
ra žinių apie pasekmes tos 
konferencijos, bet reikia ti
kėtis, kad pavyko neblogai, | 
nes chicagiečiai gana gerai 
rengėsi prie jos.

Kita plati priešfašistinė 
konferencija bus Pittsburg- 
ho apielinkėj, balandžio 24 
d. Draugai jau dabar ren
giasi prie: jos ir todėl gali
ma tikėtis neblogų pasek
mių. Pittsburghas yra di
delis pramoninis miestas. 
Ten yra tukštančiai darbi
ninkų, tarpe kurių yra dau
gelis ir lietuvių. Draugai 
pittsburghiečiai turi steng
tis sušaukti netik iki šiam 
laikui prigulinčias draugi- 
jas, bet taip pat įtraukti ir ’ Lietuvos dirbančiųjų masių 
tas lietuvių organizacijas,:Komunistų Partijos, tęs 
į?’!1?? ®!° da*’ nebuvo j ]<0Va toliaus. Jie nenuleis
Priesfasistimame Susiviem-; ranį bet kovog, tol kol 
jime. Reikalinga įtraukti dil.bančiosios masės- paims visus pnesfasistimai nusi-, valdžia j gav0 rankas Mes 
stačiusius lietuvius darbi
ninkus kovai prieš fašizmą.

Worcesteryj taipgi prieš
fašistinis veikimas neblogai 
sutvarkytas. Komitetas su
sideda iš veiklių draugų ir 
nuolat atlaiko savo susirin
kimus. Prie Komiteto pri
klauso keletas skaitlingų 
nariais organizacijų.

Clevelande, Detroite ir ki
tose mažesnėse kolonijose 
taip pat šiek tiek veikiama.

Žinomą, yra ir tokių vie
tų, kur mūsų priešfašistinis 
veikimas yra suvis apleis
tas.

Su paminėjimu penkių 
metų sukaktuvių nuo nužu
dymo per Smetonos kruvi
nąją valdžią mūsų dd. Gie
drio, Greifenbergerio, Čior- 
nio ir Požėlos, mes paskeL 
berne vajų nukėlimui finan
sinės paramos Lietuvos re
voliuciniam veikimui. 
Skelbdami vajų mes žino
jom, kad dabartinėse sąly
gose nebus galima sukelti 
daug pinigų, bet mes ma
nėme, kad sukelsime keletą 
šimtu dol. Iki šiam laikui 
jau surinkome suvirš 400 
dol. Keturis šimtus dol. jau 
pasiuntėme Lietuvon. Bū
tų gerai, kad mes davarytu- 
me iki tūkstanties dolerių. 
Aš manau, kad būtų gali
ma, jeigu tik mes kiek dau
giau pasispaustume padir
bėti. Yra vietų, kurios pa
sirodė gana gerdi ir savo 
užduotis atliko, bet yra ko
lonijų, kurios veik nieko ta
me reikale neveikė.

Iš daugelio vietų gauna
ma nusiskundimų, kad dide
lė bedarbė, daugelis darbi
ninkų. suvis nedirba, o ku
re dar ■ kie^ ir dirba, tai 
kaip tik ant pragyvenimo 
teuždirba ir tokiu būdu 
nors ir .norėtų kiek prisidė
ti su auka, negali, nes nėra 
iš ko. Tas teisybė, kad toji 
nelemta bedarbė daug pa
kenkia aukų rinkimui, bet 
vistik yra daug mūs draugų 
ir rėmėjų, kurie turi dar
bus ir dar netaip blogai už
dirba. Tokie draugai turė
tų kiek daugiąus su auko
mis prisidėti. Nereikalin
ga daug aiškinti, kaip yra 
svarbus šiuom laiku rėmi
mas Lietuvos revoliucinio 
veikimo. Baltasis teroras 
siaučia visu smarkumu, t . . - *
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‘da praneša, tai vien tik 
gruodžio, jr . sausio mene-]

Rokiškyj, Kupiškyj, Bir
žuose ir kitur. Vien; tik 
Kaune buvo padaryta ne 
mažiau 200 kratų, kur su
areštuota daugelis draugų 
ir laikomi kalėjimuose. Da
bartiniu laiku, kuomet ^eko
nominis krizis dar daugiau 
paliečia visas įstaigas ir’ 
dar daugiau darbininkų at
sidurs bedarbių eilėse, tai 
neišvengiamai bus didesnio 
pasipriešinimo iš darbinin
kų visiems išnaudotojams ir 
Smetonos kruvinajai val
džiai* Tas vėl sukels dides
nius puolimus ant darbinin
kų ir vėl pateks daugelis 
kovotojų į kalėjimus. Bet

MONTELLO, MASS.
Drg. J. Kraucevičiaus Prakalbos
Sekanti t penktadienį čia kalbėš ką 

tik paleistas iš imigracijos nagų d. 
Kraucevičius. 
ir įkalintas nž 
Mass, audėjų streike, 
laikytas keturis mėnesius, 
sakys daug įdomių dalykų, 
ninkai dalyvaukite v________
Atsibus Liet. Taut, namo svetainė
je, 
gia

Jis buvo areštuotas 
dalyvavimą. Lawrence 

Kalėjime iš- 
Jis pa- 

Darbi- 
jo prakalbose.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Ren- 
Liet. Kompart. Frakcija.

(81-83)

BRIDGEPORT, CONN. 
1 , 1 I

1 Balandžio 6 d. š. m. įvyks prieš
karinė demonstracija, 4:30 vai. va
kare, Washington Parke. Lietuviai 
darbininkai! Visi traukite į šią de
monstraciją ir pareiškime . protestą 
prieš imperialistų rengiamą darbi
ninkams skerdynę. Vietiniai ir iš 
apielinkės, būkite visi

A. M.
> > ': ■ ’ (81-82)

GREAT NECK, N? Y.

A.L.D.L.D. 72-ros kuopos susirin
kimas įvyks antradienį,; 5 balandžio, 

v . iZ. Straukaus svetainėje, 139 Steam-arestais ir kovotojų įkali- ' boat Road, 8-tą vai. vakare. Drau- i 
nimais revoliucinio veikimo Daiyvauwte y™si sJuJrinkimeOn)rnlt: 
nesustabdys. Lietuvos dar- šikite nauju nariu. TaiPKi »t?i- . . . , . *7 - . . . imkite brošiūrą “Naujo Karo Gais-bmmkai, po vadovyste VIS ras.” Sekr. D. Kasmauskas; 
stiprėjančios ir vis daugiau 
įgalinančios įtekmės tarpe

Amerikoj gyvenantieji lie
tuviai darbininkai, turime 
jiem ateiti ^agelbon su fi
nansine parama. Jeigu Lie
tuvos darbininkai nesibijo 
eiti į kalėjimus ir galvas 
savo padėti kovodami už 
darbo žmonių reikalus, tai 
mes būtinai turime prisidė
ti nors finansiniai. Taigi 
stiprinkime Lietuvos revo
liucinį veikimą ir greitinki
me gala fašizmui Lietuvoj.

J. Weiss.

HAMBRANCH, MICH.
L.D.S.A. 130 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks balandžio (April) 7 d., 
prasidės 6:30 vai. vakare, 3014 Yoc- 
mans,St. Vhos narės dalyvaukite su
sirinkime ir pasiimkite su savim mo
kesčių knygutes. Taipgi atsiveskite 
ir naujų narių i savo kuopą. Turim 
daug svarbių reikalų aptarti, tat ne- 
sivėlinkite ateiti.

Finansų Sekr. N. Palevičienė.
(8182)

NEWARK, N. J.
Liet. Darb. S. A. 10 kuopos mėne

sinis susirinkimas įvyks 8 d. balan
džio (April), 1932, 79 Jackson St.,. 
7:30 vai. vakare. Visas drauges pra
šome į laiką susirinkti, taipgi tas 
drauges, kurios prisižadėjo (r)

K. Stelmokienė.
(81-82)

SHENANDOAH, PA.
L.D.S.A. 6 Rajono Atydai

L.D.S.A, 6 Rajono metinė konfe
rencija įvyks balandžio 24 d., prasi
dės 1 vai. po pietų, A.L.D.L.D. 17
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SHENANDOAH, PA.
L.D.S.A. 62 kuopos susirinkimas 

įvyks balandžio 8, ALDLD. kamba
riuose, 7:30 vai. vakare. Visos drau
gės malonėkite skaitlingai susirinkti 
nes reikės išrinkti delegates į Ra
jono konferencija ir yra kitų svar
bių dalykų aptarimui. Tat dalyvau
kite visos

Sekr. E. M.
(81-82)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia koncertą., va

karienę, balių ir prakalbas, šeštadie- 
njj, balandžio 9, Girard Manor sve
tainėje, 909-15 W. Girard Ave. Kon
certas prasidės 8 vai. vakare, šokiai 
ir vakarienė 9 vai. Tad nepamirškit! 
Lyros i Choras išpildys koncertinę 
programą. Drg. Mizara, kuris nese
nai lankėsi Sovietų Sąjungoje, pa
sakys trumpą prakalbą apie, abel- 
ną meną, šokiams grieš gera orkes
trą lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Bus skani vakarienė. Tikie- 
tas 35c., su vakariene 75c. Kviečia 
visus ir visąs

Lyros Choras.
' t j • t S ' i x / i . ■> (81-B3) 

1 CLEVELAND, OHIO; '
Lyros Choras rengia koncertą ir 

šokius sekmadienį, 10 d. balandžio 
(April). Pradžia 6-tą vai. vakare, 
Lietuvių Darbininkų salėje, 920 East 
19th St. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti draugiškai pasilinks
minti. Įžanga 35c, vien šokiams 25c 
asmeniui.

LYROS CHORAS.
(80-82)

ELIZABETH, N. J.
L.D.P. Kliubo mėnesinis mitingas 

įvyks antradienį, 5 d. balandžio, š. 
m., kaip 8 vai. vakare, 69 So. Park 
St. Bedarbė, streikų bangos aštrėja 
už duonos kąsnį. Liėtuviai darbinin
kai Šiuo momentu taipgi turi stoti 
už būvio pagerinimą su kitų tautų 
darbininkais.
sau už pareigą dalyvauti susirinki
muose ir ruoštis į kovą.
biečiai 
kime, 
narių.

Tad kiekvienas turi 

Visi kliu- 
būkite viršminėtam susirin- 

o taipgi atsiveskit ir naujų

Komitetas., 
(80-81)

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 77-tos kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks antradienį, ■ 
5-tą balandžio (April), Mažeikos 
svetainėje, 185 Jersey Ave. Visi 
nariai dalyvaukite šiame susirinki
me, bus renkami delegatai i United 
Front konferenciją, kurią šaukia

4. ... Kompartijos vienetą Union City, N.'
kuopos kambariuose, Shenandoah, Pa į J„ del apvaikšČiojimo pirmos gegu- 
Drauges malonėkite išrinkti delega- i žės. Taipgi bus išduotas raportiąs | i 
tęs įminėtą konferenciją. Taipgi I iš atsibuvusios prieškarinės konfe- 
kuopų susirinkimuose pasvarstykite , rencijos, sušauktos jper Friends of 
kokių sumanymų ar įnešimų būtų I Soviet Union. Sekr. K. Dzevecka. 
reikalinga konfer., naudingų darbi- . . (80-81)
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to-žemiau seka surašąs kažkurių ligų.
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba?
žaizdos, Įšipjovimas, Įsidreskimas.
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė.
Aprašoma arterijų veržtumas.
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.
Apsideginimai ir apsišutinimai.
Kas daryti su apsideginimais ?
Pavojus įkandimų ir įgilimų.
Tekėjimas kraujo iš nosies.
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti.
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį.
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis.,
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saules nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai.
Įsireižimai, persitempimai ir t.t.
Niksterejimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai.
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus.
Apalpimai del skirtingų priežasčių.
Ką reiškia nervų užgavimas.
Saules ir šilumos užgavimas.
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas.
Gazų ir garų pavojingumas. .

. Pagalba gazu prįtroškusiems.
Elektros užgavimas žmogaus.
Pagalba Elektros pritrenktam. ,,
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

mas.
. Kokia pagalba užnuodintam duoti ? 1

Kaip reikia nešti sužeistus? '
Svarba gimnastikos; mankštinimasi.
Valgis, vidurių užkietėjimas. , x
Dantų ir akių tinkama priežiūra.
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 

mas.
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 *

‘LAISVĖ,’ 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas. x 
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija. 
Aštrusis narių reumatizmas.

] Rauplės ir vėjarauplės. 
j Skarlatina, edra, kokliušas.

Džiova, ta darbininkų giltinė.
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.

x Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai.

I šlapligė, mažakraujingumas. 
j žolinė sloga, dusulys, kosulys.

Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos'žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės.

1 Prakaitavimas, karštis, skausmas.
> Rūkymas, negeras kvapas, nešyarupiai. 
Piktšašiah šunvotės, votys pakunės.

i . Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški- 
t j . i m as. • •’ * :. • •'
, Plauku slinkimo priežastis.

Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly
kai. '; ;

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-
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Antradienis, Baląnd. 5, 1932

Virš Penki Miliūnai f

s.

atliks, savo užduotį anglų j Prot 18r®8tc7°^4^at'

Savo susirinkimus draugyste laiko ;

°

GĖRIMU IR UŽKANDŽIU UŽEIGAO

IK
O

17 d. o

o

Mo-
Oar-
o

o zAtdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties
O

ĮTelefonas: Evergreen 2-9015
o

siidiimi

IRTIS Turkiška

S.

D.L.K.K. DRAUGIJA

1931 m.

414

El-

St.,

K.

St.

128. W.

ausų gydytoją.

7

■i
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Kasos Globėjai: 
L. Barkienė,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

19
13

st., 
st. 
st. 

st.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Crystal Lake Dr.,
Wash-

201 W. 16th
' 201 W.’ IQth

19 E. 19th

35 W. lGth

Wood Ave.

ANTRAŠAI 
Rodgers, 
Pittsbugh.

1212 Solvay Ave.

9534 Russell St. 
kas ketvirtą nedel- 

2 vai. po pietų.

Ona Gyviutė, 7148 
MacKenzie Avė.

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

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

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

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

rašt. j. Stripinis,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUCVSiTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

Braddock, 
Way,
Ave.,

Scotten Ave., De-
O. Box 246, Mtn-

So. 5th Street

DETROIT, MICH 
VALDYBA

J. Liubartas, 
4177 

lingelbininkas, M. BjrŠenas,
4177 Ashland

6388 Sparta

7148 Mac Kenzie
4689 Brąndon
7716 Dayton

Link Ct., Maspeth,

Powersdale Ave.,

Eckert St., Buffa-

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

Rašc. P. Janiūnas,

Ave.
Ave. j
Ave.
Ave.
Ave.

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
. i Montello,. Mass.
VALDYBA 1931 METAM:

V. Geluscvičius, 51 Glendale St. 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.

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

Pirm.
Pirm.

Nutarimų rast. P. Gyvis,
Turto rast. J. Ovcraitis,

Iždininkas A. Vogčia,
KASOS GLOBĖJAI:

O. Gantarienč,
O. Zigmuntienė,

■ 538 3rd Avė.,

Pa.
S.,

|
5

APIELINKĖS 
K-TAS. 1931:
354 Marguerite 
Pa.

197 Ohio

123 E.
7709 Abcrden Avė.

Brent.

S. S
New

Avė. i

St. i

117 i

Avė ,

1131 Walker Ave. 1

1932 M.
212 Florien

Pa.
Box 655,

O.
102 E.

514 Autumn

1388 Andrus
Guziavlčienė, P. O. Box

Črank Miller, P. O. Box 264, Buckner, 
Ji.

Lingevičienė, 424 Fordney Avė., 
Saginaw. Mich.

9—J.
i:___

10—J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 
1039—4th St., Monon- 

439 Maplewood Ave., 

D.

Pirm. A. Palubinskas t

Belle Grove, Bdx 108, Dracut, Mass. 
Vice-pirmininkas M. Dulkienė

Lowell, Mass.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRASAI

Maplewood

42, Rices Landing, 

Library St., Brad- 
Todd St., Aliquippa,

' ;w.

ir W. Biliutč,
Maršalka K. Meškauskas,

1802 S. Wood Avc.
Visi iš Linden, N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir- _ .

mą seredą mėnesio, 7:30 va), vakare, po . Organo ' prižiūrėtojas 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin- 
den, N. J. •’

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTl

NAUJAUSIOS MADOS

St
M ! cifiicago. »n.

l 58—J. Gudišauskas, 437 Eini St., Tamaqua,

222

Alsonl! Ave.,
■ • ■ fGeorge ' Avė., N. End,

Ferdinand St., Scran-
11 Bigelow St.,

Levine,

Preikšą, P. O. Box
Mansis. P. O. Box 65, Slovan, Pa. 
Cibulskis, 70-42 

1324
Y.
Sodeikis.

Youngstown, Ohio.
_ __ Dielininkaitis, 41

lo. N. Y,
26— J. Scrls, 2?4 E. Mahanoy Avc., Girard

ville, Pa.
27— Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.

Alvinas, 
troit, Mich, '

ersville. Pa.
Matulevičius, 

Brooklyn, ' N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 

Pittsburgh. Pa.
51— P. Maslaveckas, 

Wilkes-Barre, Pa.
52— Antanina MikUžienė1, 

Chicago. »n.

A. P. L. A. 
Pirmininkas F.

Corliss Sta.,

Kensington, Pa

I

i: l

m mm
YV. 7

? Puslapis Penktas.

I jos. Bet, mat,, norima už
duoti smūgis Nacionalei

Nesveiku Kūdikiij
WASHINGTON.— Val

džios raportas sako, kad iš 
visų mokyklos amžiaus kū
dikių 5,630,000 serga ko
kiomis nors ligomis bei 
šiaip fiziniai paliegėliai. Iš 
jų trys milionai turi suga

dintą girdėjimą, 18,000 yra 
i Visai apkurtę, 1,000,000 su 

širdžia, 300,000 
ne- 

ir

nesveika
raišų, 450,000 protiniai 
sveikų, 14,000 visai aklų
50,000 dalinai aklų.

Nacionalės Audėjų 
Unijos Konferencija

OLNEYVILLE, R. I. —i 
> Čionai buvo laikomas pra- 
v plėstas susirinkimas Nacio

nalės Audėjų Unijos Pildo
mosios Tarybos. Dalyvavo 
taipgi delegatai iš visų dist- 
riktų. Tai buvo svarbi 
konferencija. Kuoplačiau- 
siai apkalbėtas planas delei 
organizavimo naujos unijos 
lokalų visuose textiles pra
monės centruose. Nutarta 
pasiųsti delegaciją į Bosto- 
tono imigracijos depart

amentą ir reikalauti paliuo- 
savimo draugės Berkman.

Konferencija nutarė šauk
ti Nacionalės Audėjų Uni
jos konvenciją liepos 2, 3 ir 
4 dienomis, 1932 m. Kon
vencija įvyks Bostone.

Komunistų Balsai 
Prūsijos Rinkimuose

Neužilgo Prūsijoj (Vo
kietijos dalyje) bus seimo 
rinkimai, i Laukiamakoįju- 
nistų balsų didelio > paaugi- 
mo. 1928 metąU už Komu
nistų Partijos kandidatus 
buvo paduota 2,200,000 bal
sų; 1930, laike reichstago 
rinkimu komunistų kandi
datai Prūsijoj gavo 3,141,- 
547 balsus;, gi šiemet pre
zidento rinkimuose Komu
nistų Partijos kandidatas j 
Thaelmann Prūsijoj surin-1 
ko 3,724,687 balsuę, arba 20 
nuoš. daugiau, negu 1930.

Japonijos Armija Prie 
So vielų Rubežiaus

............... .......... r-«
į-i : i ■ •«’ l'į į

Draugės Undžieiiės Prakalbu Maršrutas

Sovietų Sąjungos Žibalo 
Pramonė Auga

Su 1931 metais Sovietų 
Sąjunga jau atsistojo ant- 
ron vieton žibalo gamyboje. 
Tik Jungtinės Valstijos ją 
dar pralenkia. Štai ką ro
do skaitlinės už 1930 me
tus:

Jungt. Valstijos, 143,812,- 
000 tonų.

Sovietų Sąjunga, 14,105,- 
000 tonų.

Venezuela, 19,845,000.
Mexico, 6,384,000.
Bet 1931 metais skaitli

nės stovėjo jau sekamai:
Jungt. Valst. 122,245,000 

tonų.
So v. Sąjunga, 22,335,060.
Venezuela, 18,473,000.
Mexico, 4,661,000.

Pinna Pagalba 
Kūdikiams

Ar žinai ką daryti, katei 
ba šuniui kūdikį įkandus?

Neduok kitiems nužudyti 
gyvulį, bet uždaryk kur nors 
ir tėmyk, ar pasiutęs. Ant 
žaizdos reikia kuo greičiausiai 
dėti šilto vandens, kad krau
jas lengviaus tekėtų. Jeigu 
šuo pasiutęs, tai reikia žaizdą 
išdeginti karštą geležiu. Nors 
baisiai skauda, bet tuom gali 
gyvastį išgelbėįi. Tokiame at
sitikime tuoj aus pranešk pri
vatiniam arba valdžios dakta
rui.

Draugė Margaret Und-i gūžės, Philadelphia, Pa. 8 d. 
jžienė ką tik sugrįžo iš So- i Sc8- P° P'et ir vakare, 
j vietų Sąjungos, kur jinai 
įgyveno beveik penkis me- 
| tus. Pirma negu pradės ei
ti organizacijų jai pavestas 
pareigas, d. Undžienė suti
ko pasidarbuoti tarp lietu
vių keletą savaičių. Pasi
naudodamas ta proga L.D. 
S.A. Pild. Komitetas, nuta
rė surengti jai prakalbų 
maršrutą. Gaila, kad del 
stokos laiko negalime tą 
maršrutą padaryti plates
niu. Minimų vietų LDSA. 
kuopos tuojau privalo imtis 
už darbo, o kur nėra LDSA. 
kuopų, ten kitos organiza-

Draugė Undžiene Kalbės 
Sekamose Vietose

Wilkes Barre, Pa., bal. 10 
Scranton, Pa., bal. 11 
Binghamton, N. Y., bal. 13 
Rochester, N. Y., bal. 
Cleveland, Ohio. bal.

taip pat ir 17 d. po 
Akron, Ohio, balandžio 

vakare.
Detroit, Mich., bal. 18 ir 
Grand Rapids, Mich, bal
Chicago, Ill. ir apielinkėj ba
landžio 22, 23 24, 25, 26 ir 27 
dd. Pittsburgh, Pa. ir apielin
kėj balandžio 30, gegužės 1, 
2 ir 3 d. Baltimore, Md., 6 d. 
gegužės, Chester, Pa., 7 d. ge-

14
16

d.
d.
d.
d.
d,

19 d.
21 d.

Draugiją Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

Didmiesčių ir apielinkių 
maršrutą tų vietų draugės 
pačios privalo sutvarkyti 
sulig savo nuožiūros. Keis
ti dienų negalime. Jei ku
rios apielinkės draugės ne
galite tą dieną rengti, tad 
tuojau praneškite. Galima 
bus tą dieną paskirti kitai 
kolonijai, esančiai pakelyje. 
Taip pat, kur pasitaikytų 
lietuviams negalima rengti, 
galite rengti tarptautinį su
sirinkimą, nes d. Undžienė 
kaipo čiagimė, labai gerai 
ii 
kalboje.

Drauge Undžienė labai 
gerai patyrė apie Sovietų

LIETUVIŲ SAULĖS PAšALPINĖS LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK, Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821
VYRU IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS ' . V/ t 1 * »rw..^ *...

LlNDfeN, SN. J.
VALDYBA 1932 METAMS

Pirm. R. Tratulls, 
21'. V.*.

i' Pirm. PagclbininkaH G. Kardauskaa, 
Prot. Rašt. K. Striupaitie, 

Fin. Rašt. M. Andrunaitė, 

Iždininkas J. Užkurėnas, 
1501

Grand Rapids, Mich, 
VALDYBA 1931 METAM: 

Pirmininkas—K. Margis, 
1323 Muskegon 

Vice-PIrmininkas —A. Kareckan, 
730 Nason 

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

Turto Raštininkas—A. Garbnnauskas. 
1108 Elizabeth 

Iždininkas—A. Daukšas,

ąsos Globėjai: J. Račiūnas, b»zi 
Dėyton Ave„ Eva Vėgėlienė, 7715 

. DĄy ton Avė.
Iždin. Antanas .Vegeįa, 7715 Daytoii 

A Ve '

E. 19th St. [ ---------------------------------------------------------------
E. 17th st. Į Fin. rast. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

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

M. Seliokas,
288 Maple Ave.
Draugystes susirinkimai atsibūna 

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

DETROIT, MICH.
Didžiojo .Lietuvos Kunigaikščio 

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

Avenue, Detroit, Mich.
973 Central St

Fin, rašt, A. Rutkauskas 4 x.x.v...

i 1 Vine Street. Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925
Iždininkas, S. Paulenka j Ogden Ave.

x, 12 Chase St. | Nutarim. rašt.
Kasos globėjai: J. Karsonas , 42Sąjungos gyvenimą, o ypa- Stg; A^Randoiiunas!“'^8 ėha- 

tingai daug sužinojo apie pel st.
, • ‘ Savo susirinkimus draugyste lauro imoterų gyvenimo persikei- kiekvieno mėnesio antrą nedėldienį, i

Negalima praleisti ?;r%Tv-aL 8? p;etų, italų svetainėj, & . 1 19 Union St. Lowell, Mass.timą.
nepaminėjus trumpo, , bet 
daug reiškiančio sakinio, 
kurį d. Margaret pasakė:

“Kada imperialistai puls 
Sovietų Sąjungą, tai Sovie
tų Sąjungos moterys kovos 
iki paskutiniai, nes jos turi 
už ką kovoti.”

Jų laimėjimus d. Undžie
nė perstatys gyvu žodžiu ir 
paveikslais, kuriuos ji rodys 
tose prakalbose.
LDSA Centro Sekr . S. S.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuska, 325—4th Ave., 
line, Ill. ~

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—
251h St., Moline, Ill.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Ave.,'E. Moline, Ill.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Ave., Moline, Ill.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Ave., E. Moline, Ill.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
" & 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairia. 2435—33rd St.

Moline, III

Pirm.
Pirm. _ _

256 Ames St.
Nutarimų rašt. J. Strlpinia, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis.

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

B. Zdanavičia, IL Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St. 
Viai Montell. Maas.

♦ Tvlotenj 
Pašelpine Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: f 

Pirm. E. Benlulienč, 16 Bunker Ave. 
Vice.pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zlzen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. čereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienėj fil Clarenęe St. , 

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Brqad St.. r*. •
M. Duobienė. 2Ž1 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St. .
Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Amer 8t. 
Maršalka J. Šimanskienė,. 88 Vine St. 

Visos gyvena Montello, Mass.

Į

Motinos turi žinoti, Kaip 
svarbu yra tinkamai kūdikius 
penėti.

Viduriavimo priežastis tan- vice pirm, k.' Stašinskas, 
, . . . * . , , Kensington, Pa. jkiaušiai yra netinkamas arba Sekretoriuajr. Gasiunas, 626 Woodwar^<l Avė. 
užkrėstas valgis.
mu susirgus, neduok valgyti 
per dvyliką valandų. Vėl pra
dedant valgyti reikia ddoti pu
siau maišyto pieno su vande
niu. Per kelias dienas neduok 
stipraus maisto. Duok gerti, 
kiek tik kūdikis nori, virinto, 
bet atvėdinto vandens. Neno
rint šaukt gydytojo, duok ser
gančiam šaukštuką ricinos 
aliejaus (castor oil).

. 44—M. Ąžųkieno, P. O. Box 426, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 

troit, Mich. '
48— —Ant. Malinauskas, P.

ersville. Pa.
49— A. Matulevičius, 279 __ _____

420 Pressly St., N. S.

69 S. Empire St.,

2545 W. 43rd St.

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.
Pirm, pagelb.' P. Krikščius, 33 Ha

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

son St.

iiiamaiiiEiiiBiiisiiiejiiemomemaiiiemeiiieiiieiliSHiemomGiHEiiiGiiiDmFitei'

neatima rankučių nuo 
tai greičiausiai ausį 
Ausį skauda papras- 
slogai arba liežuvėlio 
uždegimui. Reik ser-

HELIO, Korėja.— Staiga 
čia netoli Sovietų Sąjungos 
rubežiaus prasidėjo mūšiai 

.tarpe Japonijos armijos ir 
“sukilėlių.” Japonijos ži
nios skelbia, kad tie sukilė
liai esą “banditai” ir komu
nistai. Japonija mūšiuose 
vartoja orlaivius.

O tas tik parodo, kad Ja
ponijos kariuomenė jau 
randasi prie pat Sovietų 
rubežiaus ir ji čia pribuvo 
ne be tikslo. Japonijos plė- nZ7iuosl' “ 
šikai yra sutraukę kariuo- ant galvos ir kaklo, 
menę karui prieš Sovietų 
Sąjungą ir tik laukia pa
rankios progos pradėti puo
limą ant darbininkų tėvy-

xr; McKees Rocks. Pa
VluUliaVl- Iždininką* J.' Yesadavičius, ■ 

New Kensington. Pi.
Iždo icflobčjals-
G. Urbonas, 434 Library St., 
J. Tb-hopas. 1925 Harcums 

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.
A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 1 

ANTRASAI |
Kp. Sekretorius ir antrašas.
P. Franckevich, 3409 W. Carson St. Corliss | 
Sta., Pitsburgh, Pa.

3—P. SadulionC, 108 Cress St.. Carnegie, 
Pa.

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

5— M. Paulavjčienė, 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.

Yasadaviče, 538—3rd Ave.,
Kensington. Pa.
Heights. "Hi;'

11— Anna Adomaitis, 
gahela. Pa.

12— John Kinderis, 
Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. F. 
Pa.

14— Geo. Urbonas, 434 
dock

15— P. Kavaliauskas, 300 
Pa.

16— J. Šileika, 142- Pine St.. Nanticoe, Pa. 
i 17—K. Levine, 242 Penn Ave. Extension, 
I Turtle Creek, Pa.

19— J. Preikšą, P. O. Box 201, Minden, 
W. Va.

20— L.
22—P.

N. 
24—P.

lo. N. Y,

Ką daryti, kuomet ausį kū
dikiui gelia?

Jeigu kūdikis dejuoja ii’ su
ka galvutę nuo vieno šono į 
kitą ir 
galvos, 
gelia, 
tai po 
tonsil ų
gėti, nes lengva kūdikiui kur
čiu pasilikti. Ausies gėlimą 
palengvins sausas karštis, kaip 
kad bonka karšto vandens ar
ba maišelis sausos įkaitintos 
druskos. Į ausį reikia įvarvint 
kelis lašelius šiltos glicerinos, 
Niekuomet neapleisk ausies 
gėlimą. Prie pirmos progos 
nnvaalz n v vuinnalr irailra taoo 27—Motiejui BfttutiB, Box Z4, Wilsonville, III nuvesk ai nunešk vaiką pas 29—Antanas KubUskis, Box 236, Coal Cen

Ar žinai, kad karštis nėra 
liga, bet ligos apsireiškimas?

Tokiam atsitikime nurengk 
kūdikį ir paguldyk lovoj. Duok 
mažai valgyti, bet daug van
dens gerti. Tegul viduriai bū- 

. Dėk šaltus skudurus

Reikalauja $5,000 Kau 
rijos už Drg. Borich

- PITTSBURGH, Pa.—Už 
suareštuotą Nacionalės Mai 
nierių Unijos sekretorių d. 
Borich valdžia reikalauja 
$5,000 kaucijos grynais pi
nigais, arba $10,000. formo
je nuosavybės. Tai bjauriai 
augŠta kaucija. Tokiuose 
atsitikimuose paprastai te- 

ikalaudavo $1,000 kauci-

Galvai pradėjus skaudėti, 
surask priežastį. Gal galvą 
skaudą nuo vidurių užkietėji
mo, akių įvargimo, persivalgy
mo, ir tt. Dėk šaltus kompre
sus ant kaktos ir kaklo užpa
kalio. Duok įkvėpti komparo, 

; mentholo, amonijos arba “smel- 
i ling salts”. Kaip vaikai, taip 
ir suaugę turi saugotis nuo gal
vos skaudėjimo vaistų. Ypa
tingai jie pavojingi vaikams.

Kuomet kūdikis nakčia nera
mus, bijosi, reikia gerinus pri
žiūrėti jo valgį, neduoti / jam 
valgyti einant gulti.

Jeigu vaikas nurytų nuodų, 
reikia kuogreičiausiai šaukti 
gydytoją. Reikia gydytojui 
tuoj pasakyti, kokių nuodų nu
rijo, kad jis galėtų A atsinešti 
reikalingų r vaistų. Nuodingi

Pa.
54— Geo. Braknis, 

Pontiac. Mich-
55— V. Bionskis, '970 

ington. Pa.
56— V. Glaubičiuš, 816 

Wilkes-Barre, . Pa.
57— John Norkus, 351 

ton, Pa.
58— J. N. Valanchausky, 

Brighton. Mass-

Ūkesu Neprigulmingas 
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

Pirmininkas —- Herman Anson,
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin
kas—A. Jasiukevičius, No. 3, Free
hold, N. J.; protokolų raštininkas— 
John Urbelis, 40 Bowne Ave., Free
hold, N, J.; finansų raštininkas — 
Antony GlovicJus, Box 288 B. Jcr-

Pirm.
Pirm. . _
Užrašų rašt. J. Sroskuš. 20 Faxon St.
Finansų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Ave. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St.
Ligonių - rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.

i Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervalo
1 St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S.
Į Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
| P. Krušas, 141 Sawtell Ave.

Visi Montello. Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė-

I nėšio pirmą nevedą, 7-tą vai. vakaro, Lietuvių 
Tautiškam Name.

PITTSBURGH© IR
PRIEŠFAŠISTINIS

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

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

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

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

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

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS
BAYONNE, N. J., VALDYBA

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th
Pirm, pagelb. M. Panelis, 175 W.

24th St.
Prot.

49th St.
ter. Pa. 

80—J. Leonaitis, 107 
ton, Ill.

32—L. Tilvik. 38 N.
831—A. B. Shatkus, 

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audicjaitis, P. O. Box 113 

ton, III.
35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

kin, Pa.
36— Alex Keršis, 711 W. Poplar St.

burg. Ill.
87— L, Aimanas, P.

Shannon, Pa.
88— M. TamulienS, 

Frankfort. Ill.
39— Tony ^Zedolek, 

linsville. Ill.
40— Anna Kirliklis, 

Ohio.
•41—J. C

Ill
42- ...

111.
43— M.

N. Duquoin St., Ben-

7th St., Easton, Pa. 
1256 Scribner Ave.,

Royal-

Shamd-
Harris-

Box 568, Castle

4th St., West >
Ave., Col-

St., Akron,

400. Benld,

dalykai turi būt laikomi taip, 
kad vaikai negalėtų prie jų 
prieiti. , s

Jeigu kūdikiui sunku ąrba 
negalinta nuryti, tai gal gerk
lę skauda. Kreipkis prie gydy
tojo. Senesni vaikai gali patys 
gerklę plauti su lengvų anti
septiku, kaip tai 14 šaukštuko^ 
“bicarbonate of \soda” ir 14 
šaukštuko druskos į puoduką 
šilto vandens. Atsimink, kad 
visuomet reikia sterilizuoti gė
rimo pupdųkus ir visus indus. 
Tas daroma, kad liga neišsiplė
totų.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
< > 1 M.> TEITELBAUM, Manadžerig^

Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

Antroj1 klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipčrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną 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;

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Oratorius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street;
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVĮNAS
Užlaiką LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ĖLIZABETHE

įvairių karštų gėri- 
mU» ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island F*r-

A. LUTVĮNAS

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 1-87M
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VIETINES ŽINIOS
Demonstruokime už Sovietų Apgynimą
Generolas Pershingas su ki-(generolai, Amerikos, Francijos 

tais imperialistais surengė ka-1 ir Anglijos valdininkai gana 
rinę parodą pereitą šeštadienį, atvirai šnekasi apie reikalą ka- 
minėdami sukaktuves Ame-jrinio žygio prieš Sovietų Res- 
rikos prisidėjimo prie pereito publiką, ir tai trumpu laiku, 
pasaulinio karo. Tuo pačiu tarpu Amerikos

Revoliuciniai New Yorko ir buržuazija tobulina šnipinėji- 
apielinkės darbininkai skir- mo aparatą, kuris bus panau- 
tingai paminės tas skerdynes' dotas kariškiems tikslams. Tai 
rytoj vakare, balandžio 6 d. J yra vadinami “blokų šelpimo 
Bronx Coliseume, East 177th i komitetai,” kurie, kaulydami iš 
St., New Yorke. Tai bus did-i darbininkų pinigus neva będar- 

* žiulė demonstracija prieš nau-'bių šelpimui, traukia į juodus 
jai ruošiamą imperialistinį ka-į sąrašus visus revoliucinius bei 
rą ir už Sovietų Sąjungos ap-j kovingesnius bedarbius ir dir-

i bančius. Sykiu eina visuose 
šalies kampuose teroras prieš 
negrus ir baltuosius darbinin
kus, stojančius į klasių kovą, 
prieš badavimo sistemą.

Prieš tuos imperialistinių! 
žudeikų planus, už Sovietų ša-Į 
lies apgynimą, prieš terorą ir 
už bedarbių apdraudą tad ir 
šaukiami yra darbininkai į 
milžinišką demonstraciją ry
toj, trečiadienio vakare, 7 vai., 
Bronx Coliseum svetainėj.

Lietuviai darbininkai, did
žiausiais būriais suvažiuokite į

rą ir už 
gynimą.

Beširengiant karan prieš So
vietus, amunicijos fabrikai 
Amerikoje jau dirba dieną ir 
naktį. Armijai išduota įsaky
mai, kad būtų prisirengus mo
bilizuotis. Jau gatavi planai 
delei drafto keturiems milio- 
nams vyrų įtraukt į armiją. 
Valdiškos spaustuvės Washing 
tone spausdina milionus draf- 
<0 blankų. Užbaigta planai, 
sulig kurių keliolika tūkstan
čių fabrikų ir dirbtuvių galė
tų būt paversta į ginklų ir am
unicijos gamyklas. Japonijosšią demonstraciją!

Abidvi “L” Sales Užpildė 
Prakalbų Klausytojai

B. Adomaitis, A. Depsienė, S. 
Sasna, K. Jankaitis, J. Dirve- 
lis, A. Sinush, K. Williams,- N. 
Kasinis, Jaikrobaitis, Aidukai- 

itis, Tamsonas ir Olekas; 30c.
Lesniauskas; po 25c.: G. Be- 
naitis, G. Stasiukaitis, J. Bla- 
žaitis, Dabilovič, J. Suodaitis, 
Krasniskas, Pažereckas, K. 
Briedis, P. Jusaitis, Višniaus- 
kas, O. Rinkevičienė, Stakienė, 
Ramoškienė, J. Užupis, J. Vi- 
nikaitis, Pranaitienė, Žilinskas, 
M. Malckus, Kulienė, A. 
kevičius, M. Severėhas, 
ciunskas, F. Vaitkus, M. 
mas, J. Sriuba, Klimienė,
kackas, Laukaitienė, Ražans- 
kienė, J. Bernotas, A. Gugiš, 
J. Pilius, D. Pappas, A. Mali
nauskas, A. Gilman, J. Stepo
naitis 'ir J. Jdnunas.

Tokiame publikos tirštume 
paskubomis surašinėjant, gal 
pasitaikė kokių klaidų arba 
praleidimų^ Jei taip, tai auko
tojai malonės atleisti arba at
itaisymus per “Laisvę” pada
ryti.

Skatlingumas darbininkiškos 
publikos, suėjusios į drg. M. 
Undžienės ir Daktaro Kaš- 
kiaučiaus prakalbas sekmadie
nio pavakarėj, nustebino net 
tuos, kurie tikėjosi daugelio 
klausytojų. Prisipildė abidvi 
“Laisvės” svetainės, taip, kad 
prakalbos vienu sykiu ėjo že
mutinėje ir viršutinėje salėje, 
kalbėtojams pasikeičiant. Apie 
porą valandų pakalbėjus že
mutinėje svetainėje, drg. Un- 
džienė r nuėjo kalbėt viršuti
niams; o Dr. Kaškiaučius, pir
ma kalbėjęs viršutiniams, pas
kui atėjo sakyt prakalbą že
mutiniams. Taigi kalbėtojai 
gavo pavargti, dviem “šiftais” 
kalbėdami tuo pačiu pradėji
mu. : Bet jie pasitenkinę to
kiu puikiu darbininkiškos pu
blikos atsilankymu, atydumu 
ir pavyzdingu užsilaikymu. 
Nors ^prakalbos prasidėjo apie 
pusę, po keturių ir nusitęsė iki 
pusei ' po astuonių, . tačiaus 
klausytojai nesiskirstė. Ir tai 
be dainų, be jokios muzikalės, 
programos.

Kadangi pačios prakalbos 
tiek laiko paėmė, tai jo veik 
neliko klausimams ir atsaky
mams. Draugė Undžienė no
rėjo, kad dar būtų surengtas 
masinis 
tas vien klausimams ir atsaky- 
mamas apie Sovietus. Bet šį 
penktadienį ji turi iš čia išva
žiuoti, o visi vakarai pirm pen
ktadienio yra užimti kitais 
svarbiais organizaciniais bei 
demonstraciniais mitingais.

Drg. Undžienės /prakalba 
buvo apie Sovietų šalį, jos so
cialistinę kūrybą, kolektyvius 
ūkius, moterų, vaikų ir jauni
mo padėtį, mokslą, apšvietą, 
Raudoną Armiją, socialį aprū
pinimą moterims, nusenusiems 
darbininkams ir t.t. Tai buvo 
pati turiningiausia, pati įdo
miausia apie Sovietus prakal
ba', ' kurią kad girdėjo šis re
porterių ir šimtai lietuvių dar- 

i/mmnkų. fiaXi % ■ 'i1' *
Daktaras Kaškiaučius taip 

aiškiai, gyvai, tartum kokiais 
judamais paveikslais, avaizdi- 
no svarbiausius dėsnius, kurie 
iš geros bei blogos pusės atsi-iir “diktatūrą”, ne vien Ameri- ♦ ♦ _ • • j y • • 1 I • i f • <■ • «. * •••• • -v-« »

mitingas, p a š vęs-

Jes- 
Ja- 

Kli- 
Su-

kožnas yra registruojamas; 
tai taip galėjo sudaryti kokį 
šimtą tokių žingeiduolių. Truk 
dytojų nesiranda ar nedrįsta.

Perstato kalbėti Butkų. Šis 
iš. pat pradžios tuojaus sume
lavo, kad skloka esanti “tik
rai” su III Internacionalu, 
stojanti už Komunistų Partiją, 
ir kitos jokios partijos nepri
pažįstanti. Per sistatydamas 
save dideliu revoliucionierium, 
Butkus suklaidina tulus eili
nius darbininkus iš kolonijų.

Butkus atsinešė gatavą pa
rašytą ir perskaitė naujai sa
vo organizacijai konstituciją. 
Ją užvardino “Lietuvių Dar
bininkų Draugija.”

Iš tos konstitucijos pasirodo, 
kalį jų L.D.D. bus pamėgž- 
džiojimas A.L.D.L.D. Tik fi
nansų sekretorių pas . juos nė
ra, apart kuopose; bet kiti ei
liniai svečiai privertė tą pa
keisti. Butkui tas netiko, bet 
vis viena nenoromis permainė 
tą punktą. Butkus gyrėsi, kad 

Į jų organizacija “užimsiant! 
j visas darbininkų srioves,” kaip 
.tai, politiką, apšvietą, darbi- 
' ninku kovas, streikus, meną ir 
sportą.

Ant galo prisegta veidmai
ningas antifonas “už vertimą 
kapitalistinės tvarkos ir įkū
rimas Sovietų valdžios.”

Iš to kilo nemažos diskusi
jos; vieni stoja už priėmimą, 
kiti už pataisymą, sušvelnini
mą. Pruseika irgi sako, kad 
reikia pakeisti, kad nebūtų 
tiek pavojaus iš valdžios pu
sės ir kad tas nekliudytų ga
vimui čarterio. Pruseika pos
muoja, kad jiems reikia pasi
rodyti darbais, o ne tuščiomis 
frazėmis. O pirma sakė, kad 
Kom. Partija užtverusi jiems 
užtvaras nekurtose vietose ir 
neleidžianti jiems veikti, ar
danti jų prakalbas ir parengi
mus. Pruseika perskaitė sklo- 
kininkus kaip politinius mū- 
čelninkus.

Butkus apgailestavo išmatų, 
kurie tapo išmesti iš Literatū
ros Draugijos ir kt. Sako, jei 
mes jų nepriimsime, tai jie tu
rės visi “išmirti del darbinin
kiško judėjimo.” O jų nauja 
“susaidė” leisianti knygas, bro
šiūras ir lapelius, bet kokio 
turinio, nepasakė. Matomai, 
viskas eis “Klampynes” pa
laikymui ir poneliams ant šil
tų vietelių, kol suklaidinti dar
bininkai akių neatsidarys ir 
nepamatys tikrąjį veidą tų 
veidmainių.

Suvirinkime Dalyvavęs.

tuos cįarbininkus, y kuriuos ma
note bus galima prirašyti į Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mą. Kiekvieno nario yra pa
reiga gauti bent po vieną naują 
narį. Jei tik yra noro, tai 
lengvai galima tai padaryti.

Organizatoriam s
Draugai organizatoriai turi 

būti pirmutiniai šiame vajuj.' 
Jie turi parodyti kitiems 
rįams pavyzdį, 
daugiausia naujų narių, 
pasidarbuokite, draugai, . 
laikas jau labai trumpas, 
jus jau veik baigiasi.

V. Bovinas, 
LDS. 1 Kp. Pirm.

tai

na-!
gaudami kuo- į

Tad 
nes 
Va-

Šelpimo Biurai Uždaro 
Bedarbiams Duris.

Sklokininkų šuva žiavimas 
prasidėjo šeštadienį, 4 vai. po 
pietų, Kliūbo selėje. Išrenka
mas pirmininku Senas Vincas. 
Kalba L. .Pruseika apie rei
kalingumą turėti savo nacio- 
nalę organizaciją, pažymėda
mas, kad visur komunistų ban
domi organizavimai esą “dau
giau niekas, kaip atstūmimas 
pažangiųjų darbininkų nuo 
klasių kovos, ypatingai lietu
vių tarpe, kurie negalį pakęs
ti bimbizmo diktatūros, kuri 
ateinanti nuo Angariečio, ku
riam daugiaus niekas nerūpį, 
kaip tik Amerikos lietuvių, ju
dėjimas, o p^ts nežinąs daly- fondų; 
kų stovio.” ( , trumpinamas iki dviejų die-

Pruseika su savo baijių, kin- 'nų per savaitę, 
kadrebių kompanija, pabėgę- ---- -•••--• —i-i-i va
liai iš darbininkų klasinės ko
vos lauko, vadinas, imasi orga
nizuoti savo atvirkščią klasi
nę kovą prieš Komunistų Par-, 
tiją ir už menševikiškos seno
vės palaikymą, už socialfašiz- 
mą.- > ■ į , , ■ , .

Pruseika toliau tęsė, būk 
Kom. Partija visur “smunkan
ti per savo ekstra kairumą”

NEW YORK. — Miestiniai 
bedarbių šelpimo biurai vėl už
darė savo duris. Pranešama, 
kad toliaus net visai neužraši- 
nės reikalaujančių pašalpos. O 
kurte per paskutines keturias 
savaites užsirašė, lieka auto
matiškai išbraukti. Jokios pa- 
gelbos jiems nei nežada. Ku
rių vardai dar pasiliks sura- 
šuose, jiems pašalpa bus vėl 
sumažinta. Tas paliečia 56,- 
000 bedarbių.

Bronx e atsakyta darbas 
tūkstančiams bedarbių, kurie 
dar gaudavo tris 
savaitę dirbti iš 

kitiems

dienas per 
labdarybės 
darbas su-

Pirmadienio vakare, Bedar
bių Taryba sušaukė nepapras
tą veikliųjų savo narių susi
rinkimą po num.. 5 East 19th 
St., New 
niuš, kad 
bedarbių 
kas kovai 
mo biurų 
niginę pagelbą iš miesto

Yorke; daro žings- 
sumojrĮilizuoti visas 

ir dirbančiųjų spė- 
už tuojautinį šelpi- 
at i darymą ir už pi-, 

iždo.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. %

Švento Jurgio Draugijos kvartali
nis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 6 d., 1932, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo salėj, 80 Union 
Ave.; Brooklyn, N. Y., pradžia 7:30 
valandą vakare.

Nariai kviečiami 
rinkti, nes turime 
apkalbėti.

skaitlingai susi- 
svarbių klausimų

Sekr. J. A. Draugelis.
(81-82)

BROOKLYN, N~ Y.
L.D.S.A. 132-ros kuopos susirinki- 

! mas jvyks antradieni 5-tą balandžio 
(April) 7:30 vai. vakare po nume
riu 296 Suydam St., Brooklyn, N.Y. 
Visos narės dalyvaukite.

Organizatorė.
(80-81)

i Žmogžudystės Padaugėjo 16 
Procentą, o Plėšimai 23 
Procentais

j PARSIDUODA trijų augštų, trijų 
į šeimynų, mūrinis namas, reziden- 
i cijų butas, susidedantis iš 17 kam
barių, visi šviesus. Ridgewoodo siū
tyje, pys blokai nuo elevatorio, ar
ti subway ir gatvekarių, lengvai '■ su
sisiekiama su publiškomis įstaigo
mis, mokyklomis ir viskuom, įkas 
reikalinga. Jnošimas .$1,500, kaina 

Kreipkitės per telefonų 
He. 3-2954, He. 3-6351.

(81-86)
New Yorko policijos komi-! $12,500. 

sionierius Mulrooney savo ra
porte sako, jog 1931 metais___
buvo 16 procentu daugiau ...o v . . , .v v v. . i ■ PARSIDUODA 2 šeimynų stuba iržmogžudysčių ir 23 procentais i storas, tinkantis kriaučių bizniui 

b
1 ir dabar išrandavoti, kad ir neper- 
kančiam namo. Norintiem pirkti na
rna arba parandavoti Storų, tai geres
nės progos negaus. 66-27 Grand'St., 
Maspeth, L.I., N.Y.
PARSIDUODA Lunch Room, su vi

sais parankamais. Biznio vieta iš
garsinta. Už prieinamų kainų. Ge
roje vietoje. Kreipkitės po antrašu: 
51 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

(80-83)
PARSIDUODA Restaut'ąntas už pi

gia kainų; priežastis 'pardavimo, 
savininkas turi farmų ir greit išei
na gyventi ant farmos. Biznis «ina 
gerai, galima gražiai pragyventi ir 
dar doleriuką kitų susitaupyti.

JOHN RUKUSH 
167 Fulton St., Brooklyn, N. Y., 

palei Brooklyn Bridge 
Telefonas Cumberland 6-9152 

$>(77-82)

storas, 
daugiau užpuolimų SU tikslu bei kitokiem, dalykam., Štorą galime 
apiplėšt, nekaip 1930 metais.

Pereitais metais tapo papil
dyta 489 žmogžudystės Did
žiajame New .Yorke. Komi- 
sionier. betgi didžiuojas, kad 
tais metais buvo ir areštuota 
daugiau kriminalistų.

Nors policijai tapo veik an
tra tiek pakelta alga ir pa
statyta keliolika šimtų naujų 
policmanų, kriminalizmas ne 
sumažėjo, o stambiai padidė
jo. Antra vertus, ir komisio- 
nierius pripažįsta, kad smulkių 
užpuolimų skaičius paaugo iš 
priežasties bedarbės. Tai dar,/ 
turbūt, pirmą syk policijos 
galva randa ryšį tarp bedar
bės, bado ir kriminalių nusikal
timų. Bet jis neiškėlė aikš
tėn, kad didysis, kapitalizuo- 
tas kriminalizmas, visokie 
šmugelių “rakiėtaiA ir didie
ji plėšimai dažniausiai įvyks
ta su policijos žinia.

Per metus buvo padaryta 
1,434 ginkluoti užpuolimai su 
tikslu apiplėšt; už juos areš
tuota tiktai 1,072. Pinigų, če- 
'kių ir parašų klastavimo kal
tininkų buv^ 358-niuose atsiti
kimuose ; automobilių pavog
ta 12,153; automobiliais už
mušta 1,163.

Policijds komisionięrius gi
riasi, kad lp31 metais per jo 
pasidarbavimą tapo areštuota

pa-

Į Laikrodžiai, Deimantai ir j 
į Auksiniai Dalykai
! Dovanom ar patys sau norėda- 

daimantus 
daiktų ži- 1 
pigiau

i Dovanom ar patys
■ mi- pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
t nokite, kad pas mane
■ sipirksite.

[ ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSTOS
UŽ PRIEINAMĄ 

į KAINĄ

LAIK-
NAU-

MADOS

nu-

1,158 atęiviąi ir 571 iš jų
skirta deportavimui.

į Diskusijos apie Meną
Pirmadienį, 11 dieną 

džio, “Laisvės” 
diskusijos apie meną. Visi 
draugai ir draugės dalyvaukite 
šiose diskusijose, jos bus įdo
mesnės, negu paprastai diskusi
jos būna.

Męs kviečiame draugus ir 
drauges prisirengti dalyvauti 
šiose diskusijose. Labai tan
kiai mes statome klausimą: 
Kas yra proletarinis menas? 
Kuo proletarinė muzika skiria
si nuo buržuazinės muzikos? 
Ar menas yra politinis? Ar 
menas yra pąrtyviškas? ir tt. 
Visi šie klausimai ir daug ki
tų bus diskusuota šiose diskusi
jose., Visi dalyvaukite.

Komisija.

balan-
svetainėj įvyks 

meną.

Vakarienė ir Šokiai

I Taipgi taisau visokius laikrod- ' 
žius ir kitus papuošalų daiktus. 
Taigi kreipkitės pas mane, o aŠ | 
stengsiuosi pilnai patenkinti. ?

I Williamsburgiečiams, kuriems į 
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius J 
| daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
• Iš ten aš. pasiimsiu ir pataisęs | 
į atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsimo-? 
I kėsite “Laisvėje.” į
I VIKTORAS JANUŠKA 1 
? 127-17 Liberty Avė į
i Tarpe 127 ir 128 gatvių . | 
I Richmond Hill, N. Y. ' !

Telefonas: Ętagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais . ir šventadieniais 

tik susitarus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių, Šviežus Valgiai, Gaminami 
' Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 , , 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

TEL. STAGG 
2*5043

NOTARY 
PUBLIC

INCMATHEW P. BALLAS 
(Bl ELAUSKAS) 
GRAB OR (U S 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS. O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM. . ‘ " '

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos', šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Cmiae Ir ehroniikaa rynj ir 

moterų ligaa kraujo ir odos. 
Padarau iityrimų kraajo ir ilapuaao.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i 

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

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

JONAS STOKES
. . . . . . . . Fotografas . . . . . . .

šiuomi pranešu saijo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
®po .numeriu 

512 Marion St., 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 

• Brooklyn, N. Y.

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

156

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

liepia į darbininko sveikatą bei 
nesveikatą ir į jo amžiaus iL 

, Dakta
ras Kaškiaučius ir didelę mok- 

žmogui 
pasako ir su vaizdingais, net 
juokus iššaukiančiais palygini
mais, tokias pamokas giliai į- 
kala klausytojui į galvą.

Vakarą atidarė drg. Depsie
nė. Prakalbas surengė Lietu
vių Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoje Pirmas Rajonas.

Prakalbų protarpyje parink
ta aukų vedimui kampanijos, delegatas, 
prieš imperialistinį karą. Su
mesta $.33.32
lerį K. Sasnauskas ir J. Čibir-

i gumą bei trumpumą.
• ran Knakinučiiic ir rlid 

slinę sveikatos tiesą

koje, bet Anglijoje ir Franci- 
joje. . .

Pruseika šį kartą bando var
toti lapės politiką, lAbai nesi- 
karščiuoja, bet kalba visai pal
šai 
drąsiai.

“Delegatų” Registravimas
Kiekvienam atėjusiam žmo

gui paduoda po formališką 
blankutę, kad pasirašytų var
dą ir antrašą; prisega raudo? 
ną ženklelį, ir tu jau pilnas

Gaukite Po Narį j 
LD.S. 1-mą Kuopą

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, balandžio 7 
dieną, “Laisvės” 
si nariai turime 
me susirinkime, 
dar nepasiėmė 
paliudijimus, tad 
siimkite juos, i

Gaukite Naujų Nąrių
Dar liko kelios dienos iki su

sirinkimo. Jei dar pelavote 
__ ____________ ___ ____ ___ ,___  , naują narį į L.D.S., i^i ėijeite, 

ia; po. 50c. ; Z Vasiliauskas, yū3z. vieni išejnaA Mti ateina. ir|$jį vakarą ir rytoj vakarą pas

menševikiškai, neva ne-

Konferencija a ts i dar,ė su 
Aukojo: po do- virš 40 tokių/,‘’‘delegatų/’ bet 

“delegatai” pasirodo nepasto-

svetainėj. Vi- 
dalyvauti šia-

Daug narių 
savo narystės 
ateikite ir at-

Aido Choras ir Lietuvių 
Darbiilinkių Susivienijimo A. 
pirma kuopa rengia vakarie
nę su programa ir šokiais ba
landžio (apriliaus) 17 d., sek
madienį, “Laisvės” svetainė
je/ Bfooklyne.

jokiai prasidės 4-tą vai. va
kare; Vakarienė bus 7-tą vai.

Geriausios Brooklyno gas- 
padinės gamins vakarienę. 
Aido Choras visada duodavo 
geras vakarienes su puikiomis 
programomis . Gi šiemet bus 
dar geresnė, nes prie surengi
mo prisidėjo ir L.D.S.A. 1-ma 
kuopa. Bu? šauni muzikalė 
programa ir f gera muzika.

Prašome jšanksto ^įsigyti ti- 
kietus. Labai bloga mada tą 
patį vakarą pirktis tikietus.
Dalyvaukite skaitlingai, pa
remkite chorą, kuris vaidina 
labai svarbią rolę darbinin
kiškame judėjime. Taip pat 
ir L.D.S.A. yrą svarbi, apšvie- 
tos organizacija.

J vakarienę ir šokius įžan
ga $1, o, vien, tik į šokius 25c.

Kviečia Rengėjai.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ii
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, gerkles, 
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

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir, laido ja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobiles ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231; Bedford Avenue
1 f į { ? / 1 t-

BROOKLYN, N. Y.
—R------------------------------

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(AętĮ Marcy Aveque) 

BROOKLYN,. Y. .
..... ............................... .................................r . ..................■ ■

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ.”

Kojy Nesveikumai
Garankščiuotos krau- 

jagyslės, niežinti ek- į I*
žyma, kojų skauduliai VA/K
ir skausmingi kojų su- kJįA
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų Įdegimo, yra gy- V-Ml

domi be operacijų Vur I
DR. O. MEYER
Vokiety s Specialistas

208 West 45th St. 
New York City

Valandos: 2 iki 6, »
Apart Nedeldienių

DEKAVOJU PACIENTAMS -
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H. M END LOW IT Z
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

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




