
buvau

Reikia 
darbi-

Jungtinių Valstijų lietuviai 
darbininkai privalo paremti ar- 
gentiniečius darbininkus. Orga- 

išgalį, 
centais, 

kurio 
Antra
šo 15. 
Aires,

teisinga linija!
su argentiniečių

komunistiniu judėjimu
bet darbais;

Tai 
rištis 
ninku 
ne tik žodžiais, 
reikia kovoti prieš oportunis-
tinį gaivalą, kuris stengiasi su
laikyti nuo to. Reikia, tačiaus, 
podraug neapleisti ir lietuviš
kų darbininkų masių : jose veik
ti ir jas traukti į tą bendrąi 
judėjimą!

Pereitą sekmadienį 
Baltimorėj. Randasi ten apie 
trys pruseikiniai oportunistai. 
Bet jie negyva raidė. Tūlas 
fašistas, kuris pardavinėja “Ke
leivį” ir kitus juodlapius, pla
tina ir “Klampynę”. Tas paro
do darbininkams tikrą prusei- 
kinių veidą.

Jeigu komunistinis pasaulis, 
komunistinė spauda, komunisti
niai vadai Pruseikas ir Butkus 
pasmerkė, tai, iš kitos pusės, 
“Naujienos” ir “Keleivis” juos 
giria ir gina! Ar neaišku, kas 
per paukščiai Pruseikos ir But- 
kai? Ar dar kam neįmatoma, 
kur,jie jau atsidūrė ir kur link 
jie dar lekia? Nuo komunisti
nio judėjimo į kontr-revoliucinį.

Amerikos lietuvius oportu- 
nistus-renegatus, su Pruseika- 
Ėutkum priešakyje, pasmerkė:

Lietuvos “Komunistas”.
Tilžės “Balsas”.
Minsko “Raud. Artojas”.
Maskvos “Priekalas”.
Argentinos “Rytojus”.
“Daily Workeris”.
Be to, juos pasmerkė dd. An- 

garietis, Kapsukas, Daubaras, 
žalpis; juos pasmerkė Ameri
kos ir Lietuvos Komunistų Par
tijos ir Komunistų Internacio
nalas.

nizacijos ir pavieniai, 
prisidėkit su keliais 
Užsisakykit “Rytojų”, 
kaina metams $2.50. 
šas: Casilla d e Correo 
Sucursal 15-B, Buenos 
Argentina.

Kad savo kontr-revoliucinį 
darbą .pateisinti, Pruseika sa
ko: “Tik Andrulis ir Bimba ir 
Angarietis negeri, o mes geri; 
kiti visi ‘suklaidinti.’” Sulig 
Pruseikas, visas pasaulis “su
klaidintas”, o jie, renegatai, 
“nesuklaidinti”, “geri”, “prita
ria” komunistiniam judėjimui.

KRISLAI
Kas Juos Pasmerkė ir 

Kas Gina?
Argentiniečių “Rytojus”.
Už Tampresnius Ryšius

Su Kompartija.
Paremkime Juos,
• Draugai!

Rašo R. Mizara

Jau mačiau du numeriu ar
gentiniečių “Rytojaus”, kuris 
dabar naujai pradėtas leisti. 
Technikiniai gražiai apdirbtas 
ir geras turiniu. Tiesa, randa
si daug zeceriškų klaidelių, bet 
jos, veikiausiai, paeina del 
technikinio nesusitvarkymo. 
Reikia žinoti, kad mūs draugų 
darbo sąlygos Argentinoje- la
bai sunkios.

Pirmam savo leidinyje “Ry
tojus” rašo:

“Kruvinoji Uriburu diktatūra 
dar nepasibaigė—ją tęsia da
bartinė valdžia, kurios prieša
kyje stovi naujai išrinktas pre
zidentas Justo.

“Darbininkų klasė turi stip
rinti savo eiles, kad atsilaikius 
prieš puolimus naujosios vald
žios, ir kad nedavus įsigalė
ti fašizmui. Darbininkų klasė 
tą padaryti gali tik po vadovy
be Komunistų Partijos.

“Mums gyvenimas jau ne
kartą parodė, kad jau laikas at- 
sirubežiuoti nuo sektantiškai 
tautinio veikimo. Mūsų parei
ga tautišką veikimą daugiau 
rišti su tarptautiniu veikimu, 
kad bendromis jėgomis kovo
jus prieš valdžios ir samdyto
jų puolimus.”

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) X

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių i

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

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

No. 89

Teis Džiova Sergančią 
Draugę Edith Berkman

Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Bal. (April) 14, 1932 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV

BOSTON, Mass. — Jau 
turi prasidėti teismas drau
gės Edith Berkman, Law
rence audėjų streiko vado
vės. Ji dabar randasi ligo
ninėj ir sunkiai serga džio
va. Buržuazija nepaiso: 

{persekios'darbininkę, kuri 
kovoja su mirčia!

Dar Negirdėtas Tavory 
Biznio Susmukimas

WASHINGTON. — Per 
savaitę, kuri pasibaigė su 
bal. 12 d., visoj Amerikoje 
teprilioduota 544,961 vago
nas, arba 16,157 vagonais 
mažiau, negu per savaitę 
pirmiau. Gi palyginus su 
ta pačia savaite pereitais 
metais, bus mažiau ant 182,- 
891 vagono; o paėmu du 
metu atgal, būtent 1930 me
tus bus mažiau ant 363,098 
vagonų!

Užpuolė Vaiky Mitingą
BUDAPEST. — Vengri- 

jos policija užpuolė vaikų 
susirinkimą ir suėmė jų di
delį būrį. Vaikų amžius 
siekia nuo 10 iki 12 metų. 
Jie kaltinami dalyvavime 
komunistiniame susirinki
me.

Vėl Užmigo Vulkanai
Iš Argentinos praneša, 

kad garsieji Andes kalnų 
srities vulkanai, kurie •bu
vo staiga pradėję veikti, 
vėl “užmigo”, aprimo. Žmo
nės grįžta į namus, dar . vis 
apimti didelės baimės.

| Cleveland, Ohio
| “Laisvės” - “Vilnies”- skai
tytoj ų-šėrininkų Susirinki

mas
Nedėlioję, 17 d. baland

žio, 10 valandą ryte, Lietu
vių Darbininkų Svetainėje, 
920 E. 79th St. yra šaukia
mas .“L a.i s v ės”-“Vilnies” 
skaitytojų-šėrininkų susi
rinkimas, dienos svarbiais 
klausimais: “Vilnies” šėri- 
ninkų suvažiavimas čia pat, 
taipgi mūsų spaudos pa
rengimas. šiame susirin
kime dalyvaus draugė Un- 
džienė ir būsimos lavinimo
si mokyklėlės instruktorius. 
Dalyvaukite visos ir visi. *

Lietuvių Komf rakei ja.

SMETONOS VALDŽIA JAU PRADĖJO 
PRIEŠ DARBIN. TERORĄ KLAIPĖDOJ
Mes neapsirikome, tvirti- teratūros.

nę, kad Smetonos valdžios stybinei agitacijai keliui už- 
sm tirto 
nukreipti prieš
kus. Kauno spauda j'" 
praneša apie kratas ir areš
tus Klaipėdijoje. Praneši
mas skamba:
U-' ------ * ------

m e n dantūros pranešama, 
kad buvo gauta žinių, .jog 
sąryšyj su seimelio paleidi
mu iš komunistų partijos 
centro duota vietos komu
nistams, esantiems darbi
ninkų partijos eilėse, nuro
dymų išplėtoti plačią prieš
valstybinę agitaciją darbi
ninkų tarpe. Tam tikslui

Tokiai priešval-

Rasta Slapta Sutartis 
Tarp Airijos ir Anglu

DUBLIN. — De Valeros 
valdžia paskelbė, kad ji su
radus tarpe Airijos buvu
sios valdžios ir Anglijos pa-

SOVIETAI SIŪLO NUSIGINKLAVIMĄ; 
ATVIRAS SUSIKIRTIMAS TARPE J. V 

IR FRANCUOS IMPERIALISTU
žygiai Klaipėdoje kirsti, komendanto įsaky- darytą sutartį. Toj sutar- 

darbinin- mu, politinė policija kovo tyje_ tuolaikine valdžia ^pri- 
jau anksti rytą padarė žadėjo Anglijai, jog 

kratas namuose ir sulaikė
8 asmenis: Neumann Willy, 
Jesper Willhelm, Kalwies 

I Martin, Rosier Franz, Pi- 
Iš Klaipėdos krašto ko-Į pirs Johann, Monien Adolf.

1 j — • v I i • tt • z-x iSzardening Hans ir Suhrau 
Hermann. Ištardyti, visi su
laikytieji po 8-12 valandų 
buvo paleisti, tik Monien, 
Szardening ir Suhrau tuo 
tarpu palikti policijos prie
žiūroj. Pažymėtina, kad ■ 
paskutiniai trys .asmenys 
jau po kelis kartus 
?____A . ____ :_____
ministratyviai baudžiami.” '

SOV. SĄJUNGOS PRAMONES NEPA
PRASTAS PAAUGIMAS PRADŽIOJ 1932

NEW YORK. — Sovietų 
Sąjungos organizacija “Am- 
torgas” paskelbė svarbių 
davinių apie Sovietų pra
monės augimą ir atsįeki- 
mus per pirmus tris mėne
sius šių metų. ' \

Geležies pei’ tris mėne
sius padaryta 1,398,000 met- 
riškų tonų, arba 27.5 nuoš. 
daugiau, negu per tuos pa-

čius tris mėnesius 1931 m.
Plieno, 1,468,000 tonų, pa

augta 16 nuoš.
Geležies-plieno produktų, 

1,144,000 tonų, paaugta 22.- 
50 nuoš.

Žibalo padaryta 5,597,000 
tonų, paaugta, palyginus su- 
trimis mėnesiais 1931 me
tų, 10 nuoš.

Anglies, 17,221,000 tonų, 
paaugta 35.5 nuoš.

KAIP LDS. NARIAI BALSUOJA H - ’

ROCHESTER, N. Y. — 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 11 kuopos baisa-

i
k«as, 43 balsus, Stankūnas 
tik 3.

Sekretorius, Jeskevičiutė,
vimai už Pild. Tarybą pa
rodė, kad provokatorių 
oportunistų kandidatai ne
svietiškai susmukę darbi
ninkų akyse. Rochesterio 
darbininkai savo balsavimu 
parodė, kad jie saugos, jog 
LDS. pasiliktų darbininkų 
organizacija, kad jo vado
vybėj nėra vietos mūsų ju
dėjimo griovikams Prusei- 
kams ir Bacevičiams. Balsa
vimo pasekmės tokios:

Ant prezidento, d. Mizara 
gavo 49 balsus, o Bacevičius 
tik 0.

Ant vice-prez:, Kraštuts-

©BALSIAI DEL 1GEG. DEMONSTRACIJŲ
Sustabdykime imperialistinį karą prieš Chinijos liau

dį !
Ginkime Sovietų Sąjungą—pasaulio darbininkų tė

vynę!
Visi karo reikalams skirti fondai turi eiti šelpimui 

bedarbių!
Socialė apdrauda nuo nedarbo lėšomis valstybės ir 

darbdavių! , , z
Šalin pacifizmas, kaipo darbininkų apgavystė! Ša

lin Tautų Lyga, kaipo imperialistinis įrankis prisiren
gimui prie naujo karo! i

Šalin socialfašizmas, tas imperializmo agentas!
Kovon prieš deportavimą ir persekiojimą ateivių 

darbininkų! , >
Už lygias teises juodveidžiams! Už teisę pietinių 

valstijų juodveidžiams tautiniai apsispręsti!
Prieš kapitalistinį terorą; prieš visokias formas slo-' 

pinimo darbininkų politinių teisių!
Už tuojautinę pagelbą vargingiesiems’ farmeriams!
Už darbininkų ir farmerių valdžią!

: Airi
jos žemės savininkai mokūs 
mokestis buvusiems tos že
mes anglams savininkams. 
Ką su ta sutartim darys ši 

A llv’ ‘ tikAirijos valdžia, eina 
spėliojimas.

SSRS. Darbo Unijos Tu
ri 17,000,000 Narių

MASKVA. — šiomis die- 
prasidesbuvo nomis Maskvoje prasidės 

komendanto nutarimu ad- suvažiavimas Sovietų Są
jungos darbo unijų. Tai 
bus be galo svarbus kongre-! 
sas. Suplauks atstovai iš 
dirbtuvių ir kasyklų iš visų 
kampų darbininkų tėvynės.

Sovietų Sąjungos darbo 
unijos nuolatos auga. Trys 
metai atgal jos turėjo vie- 
nuoliką milionų (11,000,000 
narių). O šiandien jau tu
ri septyniolika milionų (17,- 
000,000) narių!; Per tris me
tus narių skaičius paaugo 
net šešiais milionais. Tuo 
gi tarpu kapitalistinėse ša-r 
lyse darbo unijų narių skai
čius tragediškai sumažėjo 
bėgyje paskutinių trijų 'me
tu, v

47, o Steponavičius 1.
Iždininko, Kaškiaučius 48, 

prieš 1.
Iždo globėjai: Mikita, 47, 

Bimba; 44; o sklokininkų 
kandidatai: Joneikis‘0, Ša- 
laviejus, 2.

Dakt.-kVot., Palevičius 
gavo 42 balsu.

Divorsai Esą Sumažėję

Sovietų Sąjungos atsto- Amerika apriboja vartoji- 
vas draugas Litvinovas vėl mą gjų ^aro pabūklų tik ant 
davė pasiūlymą Geneyo.s į sausžemio, o nieko nesako 
tarptautinėj konferencijoj, i . karin-_ kivus ffink. TJo dnlA 1,-nJ Enniona iriana dPie KailUlUS LUVUS, ginjLJis siūlo, kad tuojaus visos■ 
stovinčios armijos, kurios 
turi virš 200,000 vyrų, būtų 

j sumažintos 50 nuoš. Sovie
tai sutinka savo Raudonąją 
Armiją ant tiek sumažinti, rialistinių grupių susikirti- 
Armijos, kurios turi žemiau mai už viešpatavimą pasau- 
200,000 vyrų, -turi būt su- lyje. Amerika ir Anglija 
mažintos 5 nuoš. Toks pat į turi galingus karinius lai- 
sumažinimas turi paliesti 
laivynus ir karinius orlai
vius. Bet, žinoma, imperia
listai nenori nė klausyti 
apie šitą Sovietų Sąjungos 
pasiūlymą.
Susikirtima^ Tarp Franci jos 
ir Amerikos Imperialistų
Jungtinių Valstijų atsto

vas Gibson siūlo, kad būtų 
panaikintas karo laiku var
tojimas didžiųjų tankų ir 
nuodingų gazų. Iki šiol ši
tie pabūklai buvo uždraus
ta gaminti ir vartoti Vokie
tijai. Gibson reikalauja, 
kad toks pat uždraudimas 
paliestų visas šalis.

Francijos atstovas Tar- 
dieu pasipriešino - Gibso
no planui. Jis sako, kodėl’besirengimo karui.

luotus sunkiosiomis kanuo- 
lėmis?

Vadinasi, pirmu sykiu at
virai pasirodė dviejų impe-

vynus ir nekalba apie jų su
naikinimą. Francija turi 
galingus sausžemio karinius 
pabūklus, todėl priešinasi jų 
sumažinimui.

Vokietija pritaria Gibso
no pasiūlymui. Kitos kapi
talistinės šalys taip pat pla
kasi prie vienos bei kitos 
imperialistų grupės. Fran
cija turi sutartį su Japoni
ja. Lenkija taip pat eina 
su Francija.

Bet kaip diena aišku, kad 
už tikrą nusiginklavimą 
nestoja nė viena kapitalisti
nė šalis. Priešingai, Gene- 
voje vedamos sorkės tik 
tam, kad užmigdyti darbi
ninkus, idant jie nematytų

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
NEW YORK. — Dr. Al

fred Cohen tvirtina, kad 
laike šio krizio divorsų 
skaičius gerokai sumažėjo. 
Palyginus su 201,468 divor- 
sais 1929 metais, 1930 me
tais buvo 10,000 mažiau. 
1929 metais visoj Amerikoj grade. Puikiai parodo isto- 
kas, 'dvi minutės būdavo iš
duodamas vienas divorsas.

Dr. Cohen sako, kad šian
dien Amerikoj 18 nuoš. vi
sų apsivedimųi baigiasi di- 
vorsais.

Didelės Naujos Sovietų | hektarų ir sudarė tik 2.4
• Filmos • nuoš. pasaulio medvilnės sė*

Sovietų filmų organizaci- javos plotą. Gi 1931 Rie
ja šiuo kartu padarė filmą tais Sovietų Sąjungoj med- 
Drausmės namai carų ka- vilne apsėtas žemės plotas 

v a lazduojančią j 2,164,000 hektarų ir 
sudarė 6.5 nuoš. pasaulinio 
ploto.

Apie du trečdaliai viso 
medvilnės ploto priklauso 
kolektyvams. Veikia 150 
traktorių stočių. Gi 1930 
m. tebuvo 19 traktorių sto
čių.

(C

ralystėj”, 
1905 metų revoliuciją. Si 
filmą buvo daroma Lenin-

rines vietas ir proletariato 
kovas su carizmu.

Antra filmą vaizduoja 
dabartinį - Sovietų miestų 
gyvenimą, jų augimą ir pra
monės kilimą. Ši filmą bu
vo nutraukta Maskvoje.

TOM MOONEY PASMERKIA P. ROLPH
• Californijos gubernato- toriaųs patarėjai bijo tų 

rius praneša, kad jisišduo- pasekmių, kurias padarytų 
siąs savo nuosprendį del 
Tom Mooney bal. 19 d. Tai 
jau kelintas atidėliojimas. 
Taip pat* plačiai ;eina gan
dai, kad jįs nuspręs, jog 
Mooney būtų paleistas iš 
kalėjimo tik už dviejų me
tų.

Tom Mooney t padarė pa
reiškimą ■ Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui. 
Tame pareiškime jis griež
tai pasmerkia gubernatp- 
riąus Rolph manevrus. Moo
ney sako: Jeigu aš kaltas, 
tai turiu pasilikti kalėjime, 
bet jei nekaltas, , o visas 
svietas žino, kad nekaltas, 
tai turiu būt paleistas tuo- 
jaus. Jokio vidurio negali 
būti!

San Francisco > ląikraščiai 
viešai paskelbė: “Nėra jo
kia paslaptis,, jog guberna-

Tom, Mooney paleidimas iš 
kalėjinio šiuo krizio metu.”

! Mooųeyj šailkia,f kpks bai
sus pasityčiojimas, kad jis, 
Nekaltas, turi sėdėti kalėji
me už tai, kad šalyje vieš
patauja krizis!

Platina Danvinizmą
MASKVA. —- Neužilgo 

sueis 50 metų nuo mirties 
Darwino. Sovietų Moksli
nė Akademija ,ruošia daug 
prelekcijų ir paskaitų, kad 
supažindinti darbininkų ma
ses su darwitiizmu. į Susi
rinkimai btis laikomi dirb
tuvėse ir dirbtuvių kliubuo- 
se. ' ’

Kaune Sustabdė Auto
busus, Išmetė 70 darb

PHILADELPHIA. PA.

“Kapitalizmo žlugimas Ir 
Proletarinė Revoliucija”
Toj temoj J. Siurba, vie

nas “Laisvės” redaktorių, 
duos prelekciją sekantį sek
madienį, balandžio 17 d., 
928 Moyamensing Avė. Pra
džia 2 vai, po pietų. Po pre- 
lekcijos bus klausimai ir 
diskusijos. Rengia Komu
nistų Partijos Lietuvių Fra
kcija.

Darbininkai Ruošia Dirbtu
vių Istoriją

MASKVA.—Draugo Mak
simo Gorkio sumanymu. So
vietų Sąjungos darbininkai 
korespondentai pradėjo rin
kti medžiagą iš dirbtuvių 
istorijos. Daugelis dirbtu
vių turi istoriją, surištą su 
revoliucinėmis proletariato 
kovomis.

Sovietų Medvilnės Pramo
nes Augimas

Prie caro Rusijos medvil
nės tebuvo apsėta 635,000

Kauno klerikalų “Rytas” 
praneša:

“A u t obusų savininkų 
Frenkelio ir Švarco sustab
dyti visi autobusai. Polici
ja visus autobusus suvarė 
į SSSR, garažą ir uždėjo vi
siems arešto antspaudus. 
Taip pasielgta todėl, kad 
minėtų autobusininkų iki 
balandžio 1 d. pasibaigė lei
dimas laikyti autobusus ir 
reikia visiems autobusams 
iš naujo išpirkti numeriai. 
Be to, čia įsikišo Liet. Ame
rikos Prek. Akc. B-vė, kuri 
nenori, kad būtų eksploa
tuojamos mašinos, kol ji jas 
perims į savo rankas.

Sustabdžius autobusus, 
be darbo liko per 70 tarnau
tojų.”
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Niekad New Yorko Istorijoj Nebuvo Tokio 
Skurdo; Šimtai Tūkstančių Badauja
“Niekad New Yorko Iki šiol jie sakė, kad New

miesto istorijoj nebuvo tiek Yorke visi reikalaujanti pa- 
skurdo, kaip dabar. Nie- šalpos jaja aprūpinti. Bet 
kad tiek -šeimynų nebuvo tikrenybėje taip nebuyo. Ir 
išbaigę savo šaltinius. Nie- tą menką pašalpą galėjo

skurdo, kaip dabar. Nie
kad tiek .šeimynų ]

kad tokiam dideliam skai
čiui žmonių negręsė išme
timas iš namų,yigoš. del ow- 
kos maisto, arba net badas, 
kaip dabartiniu laiku.”

Taip pareiškė Frank J. 
Taylor, komisionierius New 
Yorko miesto “Visuomenės 
Gerovės” (Public Welfare).

Jam pavesta rūpintis be
darbių šelpimu. Jis atvirai 
pareiškė, kad jeigu nebus 
sukelta dar $20,000,000, tai 
New Yorko miesto bedar
bių šelpimo darbas turės 
sustoti. Jis sako, kad dabar 
miesto ir privatinės šelpi
mo įstaigos teikiančios pa
šalpą del 828,000" asmenų. 
iB'et, esą, visi pinigai, ku
riuos miestas iki šiol pas
kyrė bedarbių šelpimui 
($12,500,000) išsibaigs su 
pabaiga birželio mėnesio, o 
$18,000,000, ką sukėlė Emer- 
gaųcy Unemployment Re- 
lief Komitetas, kurio pirmi
ninku yra Harvey D. Gib- 
soijj, 'išsibaigs paMiįa 
gegužės mėnesio; 4 ’

Jeigu nebus stįkęįta nau
ja įuma pinigų, tai ir ta mi- 
zefna pašalpa, kokią dabar 
gauna badaujančios bedar
bių šeimynos, bus panaikin
ta. Faktiriai dabar jau pa
šalpa sumažinta. Daugelis 
bedarbių jau nebegauna nei 
tos menkos pašalpos. Užsi
daro taip vadinami miesto 
bedarbių šelpimo biurai 
(Home Relief Bureaus), 
įsteigti viešose mokyklose. 
Abelnai atsisako užregis
truoti naujus aplikantus,’ 
reikalaujančius pašalpos.

Ponas Gibson sako, kad jo 
taip vadinamas Emergancy 
Unemployment Relief Ko
mitetas, kuris surinko $18,- 
000.000 ir daugiausiai

gauti tik tam tikras skai
čius bedarbių, kuriuos šel-

timas iš namų/,ligoS. del sto- i pbno. įstaigos išklausinėjo
i • . i! ii i.. iv nvinn^irSn Lrnrl lioma roi_ir pripažino, kad jiems rei

kalinga pašalpa. Bet yra 
šimtai
kuriems tos pačios šelpimo 
įstaigos atsisakė
bent kokią paramą. Tokie 
bedarbiai, vyrai ir moterys, 
laipsniškai miršta badu.

Laikraštis “Better Ti
mes”, kurį leidžia Welfare 
Council, vedė tyrinėjimus 
ligoninėse 1931 metų pabai
goj ir tuomet keturiose li
goninėse surado 95 asmenis, 
sergančius nuo išbadėjimo. 
Iš jų dvidešimts ar daugiau 
jau mirė. Žinorjla, tokie da
lykai retai išeina viešumon. 
Vieną kitą atsitikimą kapi
talistinė spauda aprašo. Gi 
badas ir neapsakomai dide
lis skurdas dabar paliečia 
plačias mases.

i Kodeį gi turtiųgiausiamę 
mieste - pasaulyje i. turėtų 
šimtai tūkstančių- darbinin
kų, vyrų; mbtferų irj vaikų, 
badauti? New Yo’bke yfd 
nemažai parazitų klases 'na
rių, kurie turi biliorius do
lerių. Yrą. nemaž,ai milio- 
nierių.. Tie turčiai į kelias 
valandas galėtų sukelti’ata
tinkamą sumą'pinigų sutei
kimui tinkamos pagelbos 
bedarbiams. Bet jie neduo
da nei dalelės savo turto. 
Jie nori, kad patys darbi
ninkai vieni kitus sušelptų.

Ir darbininkai šimtais ir 
tūkstančiais gali ramiai 
mirti iš bado, o kapitalistai 
jų negelbės. Bet kuomet 
darbininkai pradeda kovoti, 
tuomet į tai kapitalistai at
kreipia domę; jie bijo be
darbių kovos, ir bijodami di

desnio darbininkų sujudimo . J • • 1 • , 1

Bankrotai ir Beduonių Eilės
Scripps-Howard korpora

cijos laikraščiai pastaruoju 
laiku veda kampaniją už 
Amerikos diplomatinių ry
ši^ atsteigimą su Sovietų 
Sąjunga. Tos korporacijos 
laikraštis New York 
“World-Telegram” baland
žio 12 d. editoriale pacituo
ja eilės kapitalistų išsireiš
kimus apie galimą ’ plačią 
prekybą su Sovietų Sąjun
ga ir sako:

N e d t s t eigdama 
santi.kių su Rusija, 
tono valdžia didina 
bankrotų skaičių ir 
eiles.
Robert S. Alter, vice pre

zidentas American Tool 
Works kompanijos, Cincin
nati, Ohio, pareiškė:

Jungtinių Valstijų valdžios 
nusistatymas privertė mus ir 
kitas kompanijas, kurios pir- 
miaus dare didelį biznį su Ru- j 
sija, beveik visiškai uždary- | “Draugas” Liepia Remti 
ti mūsų dirbtuves ir išmesti 
tūkstančius darbininkų iš dar
bo.

S. D. Wright, generalis 
manadžeris Atlas Car and 
Manufacturing Kompani
jos, Cleveland, Ohio, pareiš-

munistų Partiją. Vienas jų 
pareiškė: “Aš buvau Sočiai? 
demokratų Partijos nariu 
per keturiasdešimts metų 
ir aš mačiau, kaip ji vystėsi 
iš revoliucinės klasių kovos 
organizacijos į darbininkų 
klasės išdavimo organizaci
ją. Aš noriu būt nariu kla
siniai s

ĮDOMUMAI

tą

elį a sudarys naujus skymus i

gerinimą, žinoma,
blofo jie darys skymus ver
timui krizio naštos ant dar- ko inžinieriai, E. H. Loftin ir 

S. Young White pranešė, kaj 
jiedu išradę didelį palengvini
mą nemokantiems arba tingin
tiems rašyti. Tai tokia fono-

blofinimui apie padėties pa-
apart Tingi rašyt, tai šnekėk

Pereitą savaitę du New Yor-

bininkų pečių.

tūkstančių tokių

suteikti

uuu.uųu ir daugiausiai is-i , , ■ . . v , « leii> Samdymui bedarbiu į U^pinį kitą bėdai-, 
pri# iWrių darbų, mokant b>U. alpimui......................
jiems po keletą dolerių į sa-L , . , ,. . , . v v 
vaitę, balandžio mėne'sį su | abelnai darbininkai, dirban-

normalių 
Washihg- 
Amerikoj 
beduonių

Illinois valstijos Darbo 
Departmentas savo raporte 
už vasario mėnesį tarp kit
ko štai ką sako:

“Darbai .1931 m., palygi
nus su 1929 metais, Illinois 
valstijoj nupuolė ant 30.8 
nuošimčių ir algos per
patį periodą nupuolė ant 
46.6 nuošimčių; gi 
sausio mėnesį, 1932 m., to- 

sąmoningos partijos, liaus darbai sumažėjo ant 
Del to aš apleidžiu Social- 2.8 nuošimčių ir algos ant 
demokratų Partiją ir stoju 2.7 nuošimčių.
į Komunistų Partiją.”

Vokietijos Scjcialdemokra- kitose valstijose, 
tų Partijos eilės mažėja, o bedarbė, krizis didėja. 
Komunistų Partijos didėja. --------
Vis daugiau ir daugiau Vo- Čekoslovakijoj masės dar- 
kietuos dOrbminkų persi- bininku badauja. 
4- •» Iriu ižą I r n I r Wi i -i lA *1 nri 1 vtikrina, kad tik Komunistų 
Partija kovoja už darbinin
kų klasės reikalus, kad tik 
Komunistų Partiją darbi
ninkai turi remti, kad revo
liucinių darbininkų vieta 
Komunistų Partijoj, o ne iš
davikiškoj Socialdemokratų 
Partijoj.

Kapitalistu Partijas
Klerikalų organas “Drau

gas” (No. 81) rašo:
šio krašto miestuose, kur 

tarpsta didesnės kolonijos, daž
nai pasitaiko vienam kitam 
lietuviui statyti .savo kandida
tūrą į bet kokią valdišką vie
ta....

Mes nepatariam lietuviams 
remti komunistus ar kitus tos 

s, kurie sakosi 
Bet mūsų pak

Prekyba su Rusija, tai buvo 
mūsų biznio balanso ratas per 
keturis , metus; jeigu ne kon
traktai su Sovietais 1931 me
tais, mes bitume turėję aiž- 
darytiį savo-4 dirbtuvę ir* šįmr 
tus darbininku išmesti iš dar
bo.
Atskriri kapitalistai, at

skiros kapitalistų ■ kompani
jos, kad padaryti pelno/ ne
paiso, kas -af si tiks vėliaus. 
Bet pati Amerikos valdžia, 
kuri atstovauja ir gina vi
sos kapitalistų klasės reika
lus, kuri faktinai saugo vi
so pasaulio kapitalizmą nuo 
bolševizmo pavojaus, nieku 
būdu nenori pripažinti So
vietų Sąjungos ir ųžmegsti 
su ja diplomatinius ryšius. 
Nors žinoma, kad užmezgus 
ryšius Amerikos prekyba 
žymiai padidėtų, biznis pa
didėtų ir nors kiek krizisj 
sušvelnėtų, bet tuo pačiu* 
sykiu taipgi žino tą faktą, I 
kad Sovietų Sąjunga irgi ^UMOurie duoto 
žymiai sutvirtėtų: ji gale- įsakymus; vienu žodžiį jie
tų greičiau ir daugiau gauti 
mašinerijos iš Amerikos ir 
tt. O juo tvirtesnė bus So
vietų Sąjunga, tuo bus di-bių šelpimui.

Už tai dabartiniu laiku dėsnis pavojus kapitaliz
mui. TodeL Washington©

teikė* darbo dpi 20 OOft bp *r bedarbiai, turi padidin- valdžią ir laikosi savo reak- 
darbiu, vyrų ir moterų, bet? 5? kovą Vž, Hnk^ *;u.ojau- ?.ni,° nusistatymo-nepripa-
girdij gegužės mėnesį galės 
padėti į darbą ne daugiau, 
kaip 7,000 vyrų ir moterų.

Na, ir ponas Gibson ir ki
ti Męw Yorka viešpačiai,t 
turinti ką bendro su bedar-’ 
bitį šelpimų) sako, kad da
bar visas Šelpimas bedarbių i 
priklauso nuo kapitalistų 
v e d a mo blokų vajaus 
(Block-Aid Drivė).

tinę pašalpą bedarbiams; 
taipgi turi padidinti kovą 
už bedarbių apdraudą k.api-i ro prieš Sovietų 'Sąjungą 
talistų ir jų valdžios iškas v • ciu

žinti Sovietų Sąjungą. Vie
toj' to ji rengiasi prie ka-

rūšies radikali
■ yra lietuviai..^
' eiga yrą ęemti tuos lietuvius, 
kurie yra kandidatais iš de
mokratų arba respublikonų 
partijoj. Juos ręmdami, mes: 
dvigubą tikslą pasieksime—pa- 
remsime saviškius ir sau pel- 
nvsirtie garbės. > 1 t. .t ■ ;

i SMiTHSfIElAiBO!
Mainieriai Streikuoja

čią. rnainieriąĮ ) daębihinkai 

jo, visas pastangas, kad neleis
ti darbininkus į streiką. Bet 

i a negalėj o

• Ką gi tas reiškia? Reiš- į^jo į streiką. Kompanija dė- 
kia, kad parazitų klasė ir t...... .
tą mizerną bedarbių šelpi- kMomet"kompanij..
mą nori suversti ant < pla- Sulaikyti; darbininkus, M;ai jinai 
Čiųjų masių-ant tos dalies uždarė 7 mainas. Uždarė ir 
darbininkų, kurie dar dir- krautuvę’kompanijos, kad ne- 
ba UŽ nukapotas algas. Jie galėtų gauti maisto mainieriai 
suwanizavo pfajigų kolek- "
tavimą blokuose, kad pa- streikuoja.
tiems kapitalistams kuoma-j Kapitalistinė laikraštija pra
šiausiai reikėtų paaukauti, pieša, kad tik 3,000 mainierių 

Aišku, kad ir kolekta blo-istreiku°Ja, bet jie meluoja, 
kuose jie nesurinks užtekti- • •daug^lL da{J)ininkų ofvaiVnnin Dabar veik visos

Streikąnai pinigų, kad suteikti pa-

Bet mainieriai 
jie veda kovą ir

daugiau 
streikuoja.
mainos streikdoja

f ’’Ką badaujantiems bedar- veda kairioji unija.
biahis. ;■ Korėsp,

MĮJVIIUO ITVClXiVjU r / į. V 
f .Sp

Agentūrą Įpranėša. iš i Ber
lyno, kad Socialdemokratų 
Partijos, vadas, Dresden 
miesto majoras, rezignavo 
iš Socialdemokratų Parti
jos ir įstojo į fašistų parti
ją. Socialdemokratai dar
bininkai Dresdene pasipik
tinę ta išdavyste.

Kuomet socialdemokratų 
lyderiai stoja į fašistų par
tiją, tai eiliniai socialdemo
kratai, darbininkai, stoja į 
Komunistų Partiją. Kovo 
10 d. laike Komunistu Par
tijos madinio mitingo Ber
lyne įstojo penki socialde
mokratai darbininkai į Ko-

Į Lindberghų “beibės”
jieškojimo darbą įeina be-[grafinė mašinėlė; įmetei į ją 

veik visų rūšių kapitalisti- ’ ’
nčs sistemos parazitai: fab
rikantai, gengsteriai, 
gys, kunigai, šnipai, de
tektyvai, buržuaziniai pro
fesoriai ir kitokie elemen- 

Reiškia, tai. Kapitalistiniai laikraš- i J!. ' JI___

per

va-

* Ne kitokia padėtis yra ir

Štai ką 
pareiškė Čekoslo v a k i j o s 
parlamento atstovas Ivan 
Kurt j ak:

°Kalnų distriktuose yra 
daug kaimų, kur vienatinis 
maistas, ką vaikai gauna 
valgyti, yra biskis duonos 
vandeny ir apipuvusios bul
vės. Tikrenybėj kiaulės 
dvaruose geriau maitina
mos, negu tie biedni vaiku
čiai.

“Yra ištisi distriktai, kur 
žmonės nėra matę duonos 
šmotelio nuo rudens. Iš 
priežasties nedavalgymo 
smarkiai plečiasi džiova. 
Kainos gyvulių, kurie suda
ro vienatinę tų žmonių nuo
savybę, stebėtinai žemos. 
Karvė kainuoja trys dole
riai; Mačiau, kaip arklys 
buvo parduotas už 20 centų. 
Kadangi žmonės nieko ne
gali Užsidirbti, tai jie pri
versti parduoti savo gyvu
lius už neapsakomai žemą 
kainą, kad’ apmokėti tak
sas,” 
ji į

jčiai diena įš dienos rašo, 
kaip visi tie elementai yra 
labai “svarbūs” Vbeibės” 
jieškojime — susisiekimui 
su “kidnaperiais” (grobi
kais) ir tt. Žinoma, jeigu 
nebūtų tų parazitinių ele
mentų, tai nebūtų nei tokių 
dalykų, kaip Lindberghų 
‘beibės’ pagrobimas. Ne kas' 
kitas ir pagrobė tą kūdikį, 
kaip tokie elementai, ką da
bar jo jieško. Tasai pagro
bimas gali būt niekas dau
giau, kaip tik paprastas 
Amerikos buržuazijos blo- 
fas mulkinimui masių—nu
kreipimui jų domės nuo 
daug svarbesnių dalykų: 
nuo bado ir skurdo, kuris 
šiandien paliečia milionus 
Amerikos darbininkų. Jau 
kelios savaitės, kaip buržu
aziniai laikraščiai rašo apie 
Lindberghų “beibę” ir vis 
dar plačiosios masės tam
suolių labai interesuojasi 
tuomi ir ‘atydžiai seka įvai
rias žinias tuo klausimu. 
Taigi, toki s blofas kapita
listams apsimoka. ’

kvoderį ir kalbėk, ką nori; 
kiek įkalbėjai, iškrinta tau 
paskui iš mašinėlės rekordu- 
kas; jeigu dar negana, mesk 
kitą kvoderį ir vėl kalbėk. 
Gali rekorduką pasiųsti, kam. 
nori, įdėjęs į konvertą. Ga
vęs tegul užsideda ant gramo
fono, ir girdės, ką tu jam nori 
pasakyti. Tiedu inžinieriai iš
rado prietaisą ir prie telefono, 
taip, kad uždėjus ten rekordu
ką galės girdėti tas. kam no
ri telefonuoti, pats tuo kartu 
nekalbėdamas. Tušti rekor- 
dukai pritaikomi ir taip, kad 
tavęs tuo laiku ir nėra prie 
telefono, vis tiek užsirekorduo- 
ja, ką tau norėjo kas pasakyt, 
nors tuo laiku pats būtum 
miegojęs. Ant rytojaus palei
dai. suktis rekorduką, ir žinai, 
kas ir ką sakė.

Tas išradimas busiąs įves
tas į viešo telefono būdeles.

VAISTAS GERAS, BET...
Pilnas vardas naujo vaisto, 

naudojamo prie paviršutinių 
operacijų, kad nejaustum 
skausmo, yra hydrochloride of 
pilįjėridiinopropanedioldiphefciy- 
lurethane. Nors jis mažiau 
kenkiąs sveikatai, negu kokai
ną arba novokaina, bet kas 
tokį vardą galės atsiminti ?

' į | J » v. ’į { ‘ ' K j’ į 'i ' J J* F
’Kolų dvigubą" tikslą įali ' 'Ne Iresnė'-padėtis1-dAr- 

pasiekti lietuviai katalikai b° masių Bulgarijoj, Rumu- 
ddrbininkai, (remdami Wall ntfoj, Lenkijoj ir kitoseįša^
Streeto partijų kandidatus? 
Ką gero darbininkams gali 
duoti kapitalistų partijų 
kandidatai? Nieko, apart 
laikymo juos < tolimesnėj 
vergijoj. Kiekvienas darbi-* 
ninkas turi žinoti, kad ka
pitalistų partijų w išrinkti 
kandidatai į bile kokias 

j Valdvietes svarbiausia rūpi-. 
| naši kapitalistų reikalais, 
[reikalais tų, kurie juos ten 
i pastatė, kurie juos tęn kon-

lyse. Badas ir skurdas pa
liečia plačias darbo mases 
ir fašistinėj Lietuvoj. Su 
skurdo didėjimu didėja ir 
darbo ųiasių kovingumas.

Prezidentas Hooveris vėl 
rengiasi prie “svarbios” 
konferencijos “pagerinimui” 
šalies padėties. Nelabai se
nai sulig jo plano tapo su
daryta dviejų ’bilionų dole
rių korporacija, ir laike tos 
korporacijos šudarymo Hoo
veris sakė, kad jo tą planą 
pravedus šaly ekonominė 
padėtis pagerės. Komunis
tai sakė, kad tai blofas. 
Komunistai sake teisybę. 
Dabar, kaip Associated 
Press praneša, Hooveris 
rengiąsi sušaukti kongreso 
ir biznio vadų konferenciją 
“gerinimui padėties.” Reiš
kia, dviejų bilionų dolerių 
korporaci j a nieko ’ n e p ag c 1 -

’ j 
rūpinasi Wall Streėto. rei
kalais, reikalais kapitalistų 
klasės: kaip apsaugoti iš
naudotojų pelnus, kaip įs
tatymų pagelba dar labiau 
pavergti darbininkus, kaip 
suvaržyti jiems laisvę kovo
ti už geresnes gyvenimo są
lygas. . ų.

‘ Taigi, tokius, kandidatus 
“Draugas” > pataria3, remti. ( 
Jis atvirai agituoja už. ka
pitalistų parijas. Tuo bū
du “Draugas” atvirai pasi- ............
rodo darbininkų | priešu, Q Lietuviai katalikui darbi- 
darbininkų mulkintoju ka-i 
pitalištų1 kaifdai-5 -1 
.kapitalistų ;tarhai, ;
yra susispietę.aplink

bėjb .pagerinimui " padėties.
Nauja Hoovario konferen-
.......... „,....... —..

U U ... i L,.. U'J f 
minkai, į į fc'ę p a s i d u o Jute 
|j£)rąugo” m u 1 k inimams. 
■Muškite * kapitalistų agen
tus, .kurie jus išnaudoja ir 
mulkina, ir stokite į kovo-

i:y ?' žinoma; 
v b kūri^ 

b‘pVąu* 
, iš to turi sątų pąųdos: 

kapitalistinės partijos' rįe-ijjančių'darbininkų eiles. Ko
kiai jiems Mž/ tai atlygilia.'

Viši darbininkai privalo 
remti savo klasės , partijos, 
Komunistų Partijos, kandi
datus įvairiuose rinkimuose. 
Ta partija kovoja už darbi
ninkų reikalus, Į bile vietą 
išrinkti jos kandidatai pir
moj vietoj rūpinas darbi
ninkų reikalais. Darbinin
kai, remdami Komunistų 
Partijos kandidatus, tuo 
pačiu sykiu drūtina savo 
kovą už geresnį gyvenimą.

‘ji į ROCHESTER, N. Y.
Mūsų Miesto Atsitikimai

'j > i. i' į*’f * L » /

Kiek įaiko atgal čia nusišo
vė milionierius Eastmanas. Jis 
paliko raštelį, kad “jo darbas 
jau užbaigtas.” Jisai nusižudė 
save del didelio ištvirkimo. 
Jo. gyvenimas buvo tik vynas, 
degtinė, ir mergos. Veikiausia 
del to neteko pfoto ir save 
nužudė; '

Jisai paliko apie 15,000,000 
dol. įvairioms* įstaigoms. Bet 
nepaliko nei cento tiems dar- 
bini.hkapis, iš kurių tuos milio
nus susikrovė. Jam darbinin
kai gali mirti badu, tai vis 
tas pats. . ■

—o—-
Dabar aš noriu dar nurody

ti; kaip Rochesteryje darbinin
kai gyvena. Vieną kartą pasi
taikė tokis atsitikimas. Far- 
merys važinėjos pardavinėda
mas bulves. Jį pašaukė viena 
moteris, kad atneštų maišelį 
bulvių. Bet kuomet jisai at
nešė vieną maišelį, tai šeimi
ninkė liepę atnešti ir kitą. 
Bet kuomet jau farmerys at
nešė kitą, tai rado duris už- 
darytąs. ’ , ;

Tuomet farmeryę, manyda
ma^, įkaj K apauti; ^‘gu- 
vjįi^’g^pąjiįi^ pą^išauk^ pbli- 
cistą ir su jo pagelba įėjo į 
kąrpbarius". > *£e| kambariuose 
■jah. įrado yy^, Jmoįerį ir vai
kus bepjaustant Žalias bulves 
ir valgant. Paklausus, kodėl 
jie valgo žalias bulves, tai 
gauta atsakymas, kad gazas 
jau keli mėnesiai uždarytas, 
o anglių taip pat neturi.

Tai galima įsivaizdinti, kaip 
Tuomet

GAZOLINAS IŠ SĖMENŲ 
ALIEJAUS

Iš bovelnos, arba medvilnės 
sėmenų aliejaus galima pada
ryt gazoliną. Aliejų varo per 
metalines dūdas, įkaitintas iki 
900 laipsnių F.; ir einant jam 
per tas dūdas, aliejus būna 
taip suspaustas, kad ant kiek
vieno kėtvjrtainiško colio pri
puola 150 svarų spaudimas. 
Bet iš medvilnės sėmenų pa
dirbtas gazolinas kaštuoja 
apie 40 centų už gorčių; taigi 
jis dar perbrangus naudojimui 
automobiliuose.

ALKOHOLIS IŠ BJAURIŲ 
DUJŲ

• Iš dujų, kurios kerosino— 
gazolino apdirbimo fabrikuose 
veltui nueidavo, dabar jau ga
lima būsią gaminti alkoholį, 
reikalinga įvairiose išdirbyste- 
se, sako R. Th. Haslam, vice
prezidentas Standard Oil De
velopment Kompanijos.

vokite bendrai su kitais.
•darbininkais po Komunistų
Partijos vadovybe prieš ba- darbininkai gyvena, 
dą ir škurda, už tuojautinę policistas norėjo atimti bulves, 
pašalpa bedarbiams, už be-!!>et paliko tą ir dar

AMŽINAI ŽYDINTI ROŽĖ

Henry F. Rosenberg už pa
tentavo* Washingtone “Amži
nai žydinčią rožę,” kuri turi 
vietoj paprasto stiebelio pa
našią .virkščią, kaip vijoklės, 
taip kad naujoji rožė “lipa” 
sienomis, apsiraito apie lan
gus, 'tvoras ir kt. Po įvairių 
bandymų, jis tą rožę išvystė 
iš sykį per metus žydinčios ro
žės; ją pavadino “New Dawn” 
(Nauja Aušra). 

__— , _ -J_____
IŠ RICINOS GYDUOLĖ NUO 
GYVAČIŲ NUODŲ

Kastorinis aliejus, arba ri
cina nėra jau .tokis, nekaltas 
vaistas vidurius paliusuot. Jis 
turi savyj nuodo vadinamo ri
cin; tai yra panašus nuodas, 
kaip išdirba tūlos ligų bakte
rijos. Bet dabar Dr. Rider 
cheminiais būdais pagamino iš 
ricinos, sakomai, naują nau
dingą vaistą, vadinamą sori- 
cin. šis vaistas padaro ne-, 
kenksmingais gyvačių nuodus; 
jis taipgi galįs nukovot blo
gas pasekmes, kokias kūne da
ro nuodai difterijos ir žandų 
surakinimo ligos.

kitą maišelį, bulvių atnešė al
kaniems darbininkams.

Iš šio atsitikimo gali drau
gai darbininkai spręsti, kaip 
gyvena miesto bedarbiai darbi
ninkai. Vsi- bedarbiai darbi
ninkai ir dirbantieji turi kovo- 

Tik

darbių apdraudą kapitalis
tų, ir jų Valdžios įškaščiu, 
už sutrumpinimą darbo va
landų, prieš algų kapojimą. 
Kovokite už bedarbės, skur-
17X- T—1darbimkų pašalpą. Tik1 in^mą įsteigimą ^daYbi-. galėsime šį tą at-

“Ląfav’ėš” Repftrteris.

do ir bado sistemos panai-

ninkų ir farhierių valdžios siekti. 
Jungtinėse Valstijose.

Išsprogdino Traukini
TOKYO. — Iš Barbino 

gautas pranešimas, kad 
Mandžurijoj tapo išsprog
dintas japonų traukinys, 
kuris gabeno 154 kareivius. 
Užmuštų esą 11, o sužeistų 
iki 94.
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LieL Darb. Susivienijimo
1 Apskr. Metinis Piknikas

|-ęinantis laikraštis labąi Teik a- ; 
llingas ir jį turi remtį !visi dar- •
I 1 • • 1 .•

i bininkai.

GREAT NECK, N. Y.

June tęsis piknikas 
koncertu ir

WATĘI|I}ORY, CONN. Draiig&Š Mizara Kal“jvjsai. Jžsidąre; nekurtos kad ir viams darbininkams kol kas sėsk.” Stoškus sako: “Aš pasi-

Svarbus Pranešimas Lietuviam 
Darbininkam {

i ® “ į 1.. r I

bes Conn. į Valstijoje
* ‘ i

savaitę. Tai šį mėnesį' tūlos.

dirba, tai atleido dalį darbi
ninkų,1 o likusiems nukapojo 
užmokestį po 5 ir 10 nuošim-

erikonams ir nekuriems atei- kle .ant, Stoškaus: “Sėsk, sėsk

geriaus patinka gyventi, dum- prašiau balso ir manau turiu 
puošė ir maitintis išmatomis, tiesą 
ne kad kartu su visais susi-

čia įvyks Į ~ 
draugas I landžio 16'

Draugas Mizara kalbės ba- 
_• i dieną vakare, 8 

Waterburyje;, 103 Green
■ p ra k a 1 b os. Kalbės
R. Mizara, kuris tik sugrįžo išjVal., ,,
Sovietų Sąjungos ir. labai daug st. ’ Balandžio' 17’ diena daly
— __ 1______ ____ • - 1 .. -1------- V T , _ . . . 1 — ... *

kuri jau budavoja socializ- Apskričio.
. Prakalbos įvyks subatos Union City _

, 103 Green St. [Lietuvių svetainėje. Tą pačią’ sąšlavynuose)pasistatę jš su- 
Daugelis yra darbiu., taip! dieną, vakare,

kalbėti.” Pirmininkas 
dar tris kartus sušuko sėsk ir 

“ . Pamisii- 
styti savo gyvenimą. Lietuviai I nau, tie žmonės, beskaityda- 
darbininkai taipgi pusėtinai .mi Pruseikos “Klampynę,” vi- 
apsileidę. Papratę, jeigu kas sai sugyvulėjo: vietoj nubaust 
kiek nepatinka, tai kritikuoti, itriukšmadarį Kemzūrą, tai jis 
rėkti ant tų draugų, kurie nubaudė Stoškų 
bent kiek veikia organizacijo- gai nurodinėjo Kemzūros ne- 
se. O į mitingus negalima jų j supratimą, 
priprašyti—vis laiko neturi.

Draugai, dalyvaukim visi su
sirinkimuose.
yra, taisykime. Tai nereikės 
ypatiškai kandžiotis.
Tarptautinio Darbininkų Ap-j Taipgi buvo skaitytas laiš- 

sigynimo kuopa ir Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas ren
gia puikią vakarienę balandžio 
17 d.,iKliubo svetainėje, 376 
Broad way, So. Boston. Pra
džia 7 :30 vai. vakare.1

Taipgi' ir programa bus vie
na geriausių, kokios Inėra bu
vę. Bus. , suloštas juokingas 
veikalas “Meška.” Dainuos

čių ir sumažino darbo laiką po pratusiais darbininkais apsvar-1 uždėjo bausmę 50c.

Balandžio 5 dieną A.L.D.I
D. 72 kuopa laikė mėnesinį su-, pasakys apie tą darbininkų ša- 
sirinkimą. Į susirinkimą atsi- lį, I 
lankė nedidelis draugų būre-.mą. 1 
lis. Tai yra veiktina, kad,vakare, 8 vai., 
draugai nelanko susirinkimus., 
J organizacijos reikalus i 
turime kreipti daugiau domės. !j0, kad šitas kapitalistinis kri-ije, 407 Lafayette St. 
Reikalinga gauti ir naujų na-!zjs, tai tik taip sau laikinas. ' 
rių. Kiekvienas darbininkas Kiti dar sakė, kad jis atėjo ir I kites,1 kad' prakalbos būtų la- 
iy darbininke turi priklausyti j vėl praeis. Tie darbininkai bai sėkmingos. Dabartiniu lai- 

pačius darbininkus, j,ku kapitalistinėse šalyse' dar- 
cijos, jkad, girdi, jie patys kalti, kad^ininkai badauja, bedarbę vi-Įv

Susirinkime buvo skaityta! praleido pinigus. Sakydavo : isur. ,0 darbinįpku šalyje darila’ ’r 
laiškas iš “Vilnies”, kuriame |“kodėl aš turiu.” 

Bet dabar, kuomet jau ii 
čia apie keturi bankai suban 
krutavo ir daugeliui .darbiniu- tų 
kų nunešė ir sutaupintųs ,pini- j 
gus, tai tie patys darbininkai 
pradeda kitaip kalbėti. Da-1 
b a r ji e j a u p ra d e d a k 1 ausi n ė- j 
_i, kas reikalinga daryti, bet i 

• Jie 
nežino, kaip reikalinga 

, nes 
Į mūsų prakalbų ir neprigulėjo ’ mu.

šio apskričio metinis pikni
kas, koncertas, prakalbos, 
sportas ir šokiai įvyks 11 ir 12 
d. birželio (June), Montello,; 
Mass., Lietuvių Tautiško namo 
Parke.

šeštadienį, 11 d. birželio — 
June bus piknikas ir prie ge
riausios muzikos šokiai.

Sekmadienį, 12-tą dieną bir
želio
su prakalbomis, 
sporto lošimais.

Visos L.D.S. Pirmo Apskri
čio kuopos, tuojaus pasižy^ie- 
kit tas dienas ant savo kalen- prie šios darbininkų organiza-' kaltino 
doriaus ir smarkiai pradėkit 
rengtis prie savo metinės iš
kilmės. Visose kolonijose turi 
būti suorganizuojami dideli bu- prašoma aukų į popieros fon-' 
sai ir desėtkai mašinų. dą. Kadangi kuopos ižde nė

Piknikas įvyksta gražiausiu ra pinigų, tai draugai ant vie 
pavasariniu laiku. Todėl bus tos sumetė 
visiems malonu suvažiuoti ir 
pasidalinti mintimis ir patyri
mais, kaip pasekfrijngiaus bu- 
davoti savo klasinį L.D.S. ir 
dalyvauti abelnoj kovoj už 
darbininkų reikalus.

Taipgi visos kuopos turim 
pasirūpinti ir finansiniai, kad 
padaryti savo metinę iškilmę 
pasekminga. Kiekviena L.D.

vans konferencijoj ' L.D.S. V 
Paskiaus kalbės 
2 vai.- po pietų,

2 a)- 3 dienas į savaitę. Pa
vyzdžiui, Mood Rubber Co. 
.numušė darbininkams algas 
ant 20 nuošimčių.

Pas mus yra daug bedarbių, 
gyvenančių dumpuose (miesto

.......       kalbės rūdijusių blėtų ir lentgalių 
mes'pat ir lietuvių ,kurie dar tikę-ŠBridgeporte, Lietuvių svetainė- būdeles dumpų pakrantėse ir 
-nūa I.-’.. S—i...t i t r—m*................... i maitinasi vien išmatomis. Nors

Visi dalyvaukite ir darbuo- bedarbiai ten gyvena apie
2 metai, ir ta vieta randasi 
netoli puikaus vieškelio. (Gal- 

'livan Boulevard), kuriuorhi 
'važinėjasi visokie išnaudoto- 

‘ i ir jų laikraščių reporteriai,

kuris teisin-

Vienok didžiuma suprato v<xun.'iiii viol ou- •, i v . ■
t • , . , i reikalą pasitik marsuotoius ir .. ,
JeL, kas b^.° išrinko 3 delegatus i konfe- 

Į I . . 1Jrenciją.

$2.45. Paskiaus
d. Petkienė pasižadėjo parink
ti aukų, kad sudarius bent 5 
dol. “Vilnies” reikalams. |U;

Draugai aukojo sekamai: P. (i __  ______ ______  _
Marcinkevičius — $1, S. Pet- nėra susipratę klasiniai.-

| kienė—55c.; po 50c.: V. Ado- dar 
monis, J. Petkus, J. Klimaitis, kovoti klasiniai, 
A. Valinčius; Bečienė — 35c. —1

į P. Beeis, F. Greškevičia, C 
1 Kasmauskienė, D. Kasmaus

S. kuopa privalo ką nors pa-ikas _ po 25c. J. Gudiškis 
aukauti ir pasidarbuoti šukė- įoc. 

limui finansų. Taigi, draugai. 
ir draugės, kuopų darbuotojai,!
nuo dabar pradėkime mąstyti! pievos fondan, tai dabar turi- 
ir darbuotis savo organizaci
jos metinio pikniko naudai.
Komitetas pradeda rūpintis ir Į 
ruošti puikią programą ir ma- mos jg mūsų pačių darbi-
noma, kad ji bus įvairi ir kiek- nįnku. Kapitalistai ja ne
vieną patenkins. Kaip grei- rems; visų rrlūsu pareiga rū
tai programos dalyvius gau- pintis mūsų reikalais,
sim, taip tuojaus plačiam į 

svietui paskelbsim.
Dabargi eina vajus už nau

jų narių gavimą. Draugai ir 
draugės, mes visi ir visos turi
me mestis į darbą gavimui 
naujų narių iki pirmai gegu-j 
žės. Dar galima gerokai pa
sidarbuoji ir gauti nemažai 
naujų narių. Pirmas Apskri
tys negali atsilikti nuo Antro [ 
ir Trečio Apskričių. Jei mes • 
esame Pirmas Apskritys, tai ir 
darbais pasirodykim, kad esa
me verti vadintis Pirmuoju 
vardu.

Kur nesiranda L.D.S. kuo
pų, o yra galimybės suorgani
zuoti. tai tų kolonijų draugai 
ar draugės, neatidėliokite ant 
toliaus; tuojaus šaukit L.D.S. 
kuopos suorganizavimui susi-1 
rinkimą, ir kuopą suorgani- 
zuokit. Jei yra reikalinga pa- 
gelba suorganizavime kuopos 
ir jos sutvarkyme, tai atsi- 
kreipkit į apskričio komitetą. 
Komitetas mielai sutiks pagel
bėti naujoms kuopoms susi-i 
tverti. Į kolonijų šaukiamus | 
susirinkimus mes sutiksime pa
siųsti tinkamus draugus, kurie 
pagelbės naujoms kuopoms su
siorganizuoti. Tad visi prie 
darbo!

J. Grybas,
L.D.S. 1 Apskr .Pirm.

J trūksta darbininkų”. Tą viską, i bet niekas nėra matęs Bostono 
■ 'kodėl taip yra, išaiškins drau-'Y 
. j gas Mizara, kuris buvo' Sovie 

Sąjungoje. ■ l

L.D.S. 5-to Apskr., Org.. 
J. Strižauskas.

S0. BOSTON, MASS
Kaip visur, taip ir pas mus 

nelankė bedarbė siaučia visu smarku-j 
Darbininkai suvargę, di-l 

■mūsų organizacijose. Tad mū-Tlžiuma yra pusiau alkani. Da- 
jsų yra pareiga tuos, darbiniu-1 lis bedarbių gauna iš miesto

— Ikus dabar raginti eiti į prakal- šiokią tokią pašalpą, bet kaip 
Viso aukų surinkta $5. jbas ir į mūsų organizacijas., šeimyna, susidedanti iš

Draugai ir draugės, 
dar neaukojote “Vilnies

1 geltonlapiūose nei trumpos ži
li nutės apie tų bedarbių gyveni- 
imą. Rodosi, patriotai turėtų 
jpasigii’ti tokiu bedarbių gyve- 
i.iiimu, kaipo “ekonomišku,” 
■‘bet niekšai tyli. Esant to- 
ikioms aplinkybėms, rodosi, 
j darbininkai ir bedarbiai ture-’tetas, 
tų rūpintis savo -organizacijų 

!reikalais, i
mis ir t. t., bet kol kas taip nė

kas nuo Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo. Irgi pra
šė išrinkt porą delegatų į T. 
D.A. konferenciją. Čia pir
mininkas griežtai užprotesta
vo. Sako, mūsų draugija ne
priklauso prie T.D. Apsigyni
mo, tai ir delegatų negalime 
rinkti. , Nors mūsų draugai 
nurodinėjo, kad galime rinkti

Laisvės Choro merginų kvar- i delegatus, jeigu tik norim, bet 
tetas. Po vakarienei ir pro- pirmininkas vistiek neleido

jų |gramai galima bus ir pašokti, rinkti delegatų, 
mitingais, prakalbo- įžanga tik 50c. į1'"- ' J

Balandžio 4-tą d. Komunis-

SCRANTON, PA.

priminin- 
mulkis. 

maršavi-

. Čia
•kas pasirodė didelis

L. A. Piliečių Kliubas užlai- į Juk tuos alkanųjų 
neatbūtinai I mus rengia ir jiems vadovau-ko svetainę, kuri 

reikalinga So. Bostono darbi-
Tarpt. Dar-tų Partija surengė tarptautiš- ninku judėjimui.

kas prakalbas protestui prieš bininkų Apsigynimas rūpinasi

‘te pasirūpinti, kad pridėti sa
lvo auką, nes mūšį dienraštis 
'“Vilnis” gali susilaukti para-

ar 
gaudama 10 ar 12 

į savaitę, gali pragy- 
užmokėti rajida, i__

imperialistų rengiamą naują 
skerdynę. Kalbėjo drg. J.

i bas ir į mūsų
kurie; Mes prašome “Laisvės” skai-j5 ypatų

po- tytojų padėti šiame darbe, dolerių
Kur tik sueinate su darbiniu-' venti,
kais, kvieskite juos į prakal-1.
bas, ypatingai kur kalbama j Aišku, kad^negalima. žodžiu valstybių i
apie darbininkų valstybę, kuri sakant, vargas yra didelis ir palies Sovietų Sąjungos, ir ko- 
jau panaikino išnaudojimą, i jokių laikų pagerėjimų nesi- dol imperialistai rengiasi už- 
Draugas Mizara apie jų pade- mato. ‘ įpulti Sovietų Sąjungą.
tį labai gerai nupieš- visiems Praeitą mėnesį kaip kurio- i Publikos atsilankė ne visai 

se dirbtuvėse dirbo bent dalis įvažai, bet amerikonų darbi- 
Kojmisija. ! darbininkų po 3 ir 4 dienas į ninku buvo mažai. Mat, am-

darbininkams.
S. P

i

5

abelnai darbininkų reikalais.
Todėl, draugės ir draugai,

Kraucevičius ir pora ameriko- pagelbėkime toms dviems or- 
nusi- nU kalbėtojų, kurie aiškiai nu

mirkti maisto, drabužių ir tt. ? Pie.še skirtumus tarp kapitalis-
ir darbininku c

ganizacijoms, atsilankydami 
viršminėtą parengimą.

Ren. Kom.

MONTELLO, MASS

NEPAPRASTAS KONCERTAS
RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 57 KUOPA

Nedėlioję 17 d. Balandžio“April, 1932
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 29 Endicoli Street, Worcester, Mass f

.V
Pradžia 3-čią Valandą Po Pietę. Prašome NesivėluotiT;- ' ...
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Pruseikiniai prieš Darbininkų 
Judėjimą

Juo toliau, tuo aiškiau pasi
rodo pruseikiniai, kas jie yra.

Balandžio 6 dieną, šv. Roko 
draugystė turėjo mėnesinį su
sirinkimą. Kuomet buvo laiš
kų skaitymas, tarpe kitų laiš-j 
kų buvo laiškas, kviečiantis 
draugiją prisidėti prie pasiti
kimo alkanų maršuotojų, kurie i 
maršuos*Į Bostoną (State Hou-' 
se) įr praš.ė išrinkt du dele-1 
gatus į konferenciją,- apkalbę- 

Ijimui pasitikimo alkanų mar- 
šuotbjų. Po perškaitymo laiš
ko A. Baronas paaiškino kon-i 
ferencijos tikslą Ir reikalingu-i 
mą prisidėti su pora delegatų. 
Po to vienas Pruseikos pasekė-, 

|jas M. K. pradėjo rėkti, kad 
draugija neprisidėtų prie to
kių dalykų, neš, girdi, ne tam 
sutverta. Jis pasirodė bjau
rus darbininkų priešas. Pas
kui kitas Pruseikos pasekėjas 
sakė, tegul, girdi, Sąryšis dir
ba tokius darbus, o ne šita 
draugija. Iš kailio nėrėsi, 
kad tik sulaikyt 
to taip svarbaus

Kur tik bus 
darbininkiškas
visuomet pruseikiniai 
prieš. (Dar nesenai per tų 

! pačių pruseikinių užsispyrimą 
tapo ištraukta atstovai iš Prieš 
fašistinio Komiteto.)

Vėliaus J. Stoškus prirodi
nėjo pruseikinių tamsumą, kad 
jie būdami patys darbininkais 
ir eina prieš darbininkų reika
lus, tai M. Kemzūra (pruseiki- 
nis) pradėjo rėkt ant Stoš
kaus: kam tu, girdi, į mane, 
atsisukęs kalbi ir t.t., o pir-i 

Imininkas (irgi pruseikinis),' 
Ipamatęs, kad jo kolega supy-' 
iko, pavartojo savo despotinę 
■taktiką, pradėjo rėkt visa ger-l

ja Komunistų Partija, o juk 
Rokinė nepriklauso prie Ko
munistų Partijos. Tai kam ten 
išrinkome delegatus? Vienur 
nepriklausom, negalime dele- r 
gatų rinkti, kitur nepriklauso
me ir galim. Tai matote, ko
kis klampynininkų protas.

Balandžio 8 dieną Tarptau- -.
• tinio Darbininkų Apsigynimo, 
buvo surengtos prakalbos, 
Kalbėjo drg. J. Kraucevičius. 
Kalbėjo gerai. Aukų del T. 
D.A. surinkta $9.56.

Girdėjau, kad A. Baronai 
gavo 12 naujų narių į Lietuvių • 
Darbininkų Susivienijimą. Pa
girtina. /

Bedarbis.

July {Liepos
Visi Būkite Prisirengę
Dalyvauti Dienraščio

LAISVES
Rengiamame Didžiajame

PIKNIKE
draugiją nuo 
darbo.
koks svarbus
reikalas, tai 

išeina

Draugai, čia reikalinga 
kreipti domę jūsų, o ypatingai 
tų draugų, kurie yra partijos 
nariais. Pas mus pasireiškia 
neveiklumas. Draugai nesi-! 
lanko į Kompartijos susirinki
mus taip, kaip komunistai pri
valo lankytis. Komunistų Par- į 
tija jau negali būti tokia įstai- i 
ga, kad tik laiko praleidimui1 
į jos susirinkimus ateiname. 
Partija yra veikli, jinai turi 
būti veikli, bet kaip jinai gali; 
būti veikli, jei nariai nelanko 
susirinkimus ir neveikia.

Kaikurie mūsų draugai kal
bam apie Sovietų Sąjungos lai
mėjimus ir jais pasidžiaugiam, 
bet veikti nenorime. Tai yra I 
mūsų pačių, draugai, apsilei-1 
dimas. Mes turime pataisyti I 
tą klaidingą nusistatymą. Lan
kykime susirinkimus, veikime, 
darbuokimės, tai bus ir pasek
mių.

Komunistų Partijos vienetas 
rengia “arbatos vakarą” ba
landžio 17 dieną. Šitas paren
gimas yra rengiamas 
Workerio” 
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Aido Choras, vadovaujamas M. Meškienes iš Worcester, Mass.
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LIETUVIS GRABORIUS

patar- 

ir už 

kainą,

Norintieji ge

riausio 

navimo 

žemą

nuliūdimo va

landoje šauki

tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

t

Daily 
naudai. Parengi- 
427 Lackawanna 

Are. Pradžia 7 vai. vakare.
Visi draugai ir draugės da

lyvaukite šiame parengime, 
?ies tai parengimas mūsų pa- 
ių dienraščiui. Anglų kalba

I ■ t.

Šis koncertas bus nepaprastai įdomus todėl, kad apart koncertinės programos, dalyvaūs ir H. H.HARTWELL, t.y. 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo advokatas, tas, kuris apgynė mus nuo visokių puolimų ant mūsų 57 kuopos ir rū
pinas įregistravimu čarterio Mass, valstijoj. Visiems bus proga išgirsti jį patį. Dainuos Aido Choras vadovystėj 
draugės M. Meškienės; dainuos Vyrų Kvartetas, dainuos M. česnavičiutė, soprano solo iš Brooklyn, N. Y.; M. Pa- 
ruliutė, soprano solo; S. Forten, baritono solo, tai yra francūzų geriausias solistas; J. Sabaliauskas, tenoro solo; V. 
Tumanis, tenoro solo; A. Menkeliunas smuiko solo; apart solų, bus duetų: Cesnavičiutės su Sabaliausku, Paruliu- 
tės su Forten. šis koncertas bus labai svarbus visiems išgirsti ne tik WOrcesterio, bet ir apielinkės lietuviams, 
todėl kviečiame visus ir visas. . i ' .

Rengėjai į

I

I 
t
Ė

------- ---—------- ------- ------ ----

Visu Mūšy Skaitytojų ir Platintojų Domei!
Ik

Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

Žemės Ūkio Persitvarkymas Sovietu Sąjungoj
Lavinimosi rateliams. Kaina: Lietuvoje—10 cnt., 

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistu Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietą Valdžia

Parašė Z. ANGARIETIS
Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—3cnt., S.S.R.S.—5 kp. 

šias knygutes galima gauti

“BALSO REDAKCIJOJ,

M. Laborius,
Tilsit, Pr., Memelst. 26, Germany



Puslapis Ketvirtas . į Ketvirtadienis, Bal 14,1932

NUO DNIEPRO IKI VISLŪS
(Tąsa)

Tuo kartu Raudonoji Armija povaliai 
traukėsi linkui vokiečių karo apkasų ir 
ten rengėsi apsistoti. Lenkai, matydami, 
kad jiems nebus galima nugalėti Raudoną
ją Armiją, spalių 12 d. pasirašė taiką, o vė
liaus kaip Sovietų valdžia, taip ir Lenkijos 
Seimas tą sutartį užtvirtino.

Lenkija pagal Rygos sutartį neatsiekė 
•savo tikslų. Ji ne tik negavo teritoriją pa
gal 1772 metų rubežius, bet ji gavo ant 
5S>,650 keturkampių kilometrų ir 4;477,000 
gyventojų mažiau, kaip jai siūlė Sovietų 
valdžia pirm jos pradėto karo. Reiškia, i 
Lenkiją 1920 metais kariaudama prieš So
vietų Respubliką ne tiktai nieko nelaimė
jo, bet daug pralaimėjo. Bet Sovietų prie
dai rašė it rašo, būk tą karą pralaimėjo So
vietai. Karas baigėsi kaip tik tuo momen
tu, kada Lenkijos karo jėgos smarkiai tir
po, o Sovietų Respublikų jėgos augo ir stip
rėjo. Lenkija negalėjo toliaus tęsti karo, 
jeigu jau ji negalėjo iškarto laimėti Ukrai
noje.

Sovietų Respublikos baigė karą su Len
kija ir ėmėsi darbo prieš kitus, priešus. 
Tais pat metais Raudonoji Armija sunai
kino Baltarusijoje kontr-revoliucines govė- 
das Bulak-Bulakovičio, Ukrainoje Petliu- 
ros gaujas, o pietų Ukrainoje ir galutinai 
Kryme

sitraukusi, it pele po šluota, arba nuėjo 
įvairius komisariatus dirbt. 

...
visi nuėjo tarnauti Sovietų valdžiai..

TORONTO, KANADA
Stokime į Kovingas Darbinin- 
"kų Eiles.ir Kovokime Prieš 

' Išnaudotojus
Dabartiniu laiku čia, kur tik 

nepažiūrėsi, visur nežmoniš
kas darbininkų išnaudojimas; 
tūkstančiai be darbo stovi la- 

. O kat-

džio. Pradžia 7:80 va|. vakare, Uk- 
rąihų svetainėje,: 8015 Yędmans St. 
Įžanga suaugusiems 10 centų—-jau 
nuoliams veltui. Pradžioj prakalbos 
bus puiki muzikale programa. Visi 
dalyvaukite. ,

Kviečia Rengėjom.
(89-90)

PHILADELPHIA,’ PA.
labai svarbus susirinkimas,

Likusieji Vilniuje lietuviai inteligentai ’PiUKSįan.clį1 De aai.D0
_ • • rie dar dirba, tiems kapoja-

Vienok greitai tie ponai susigriebė ir pra- mos algos, ir už tą ubagišką 
dėjo naudoti savo vietas Sovietų įstaigose “atlyginimą 
tam, kad savo pozicijas sutvirtinus, Kau-ike3ti nežmonišką bosų žiauru- 
nui (buržuazinei valdžiai) padėjus ir So
vietų valdžiai pakenkus.”

O tuo kartu Lietuvos buržuazinė valdžia

turi darbininkai

mos prakalbos drg. Undžienei, kuri 
nesenai sugrįžo iš Sdvietų Sąjungos 
po 5 metų prabuvimo1 darbininkų ša
lyje, ji kalbės plačiai apie darbininkų 
šalies tvarką ir padarytą progresą 
darbininkų būvio pagerinime. Kiek
vieno ir kiekvienos mūsų yra parei
ga atsivesti < kuo daugiausiai darbi
ninkų ir darbininkių, kurie nėra gir
dėję apie Sovietų darbininkų gyve
nimą, pastarųjų metų, kuomet jie 
nuvertė carą ir kapitalistų valdžią. 
O ypač motinoms svarbu 
drg. Undžienė kalbės apie 
kūdikių Sovietų šalyje.

kite susirinkime ir pasirūpinkite užc 
simoketl .metines duokles į draugiją 
ir atsiveskite naujų narių prirašyti 
į draugiją. Susirinkite laiku, ; nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti. 

Sekr. V. Rugienius.
(88-89)

NAUGATUCK, CONN. 
Svarbios Prakalbos

Nedėlioję, 17 d. Balandžio, Lietu
vių Svetainėje, Linden Park Union 
City, 2-rą vai. po pietų. Kalbės 
draugas R. Mizara iš Brooklyn, N. 
Y., kuris tik ką sugrįžo iš Sovietų 
Sąjungos. Taigi, visi lietuviai kvie
čiami skaitlingai atsilankyti ir iš
girst, kas dabar dedasi Sovietų Są
jungoje, ir kaip darbininkai veda tą 
naują bolševikišką gyvenimą, tai da
bar mums, lietuviams, darbininkams 
yra gera proga išgirsti drg. R. M<| 
žarą. (88-90)

Bus 
penktadienį, balandžio 15 d., 8 vai. 
vakare, Rusų name, 995 N. 5th St. 
Susirinkime kalbės vienas iš žymių 
darbuotojų Pirmos Gegužės klausi
mu. Po minėto draugo prakalbėlės 
bus svarstoma kaip geriausiai prisi
rengti Gegužinei demonstracijai.

Kviečia Frakcija.
(89-90)

- -i ■ ■4... ......... ■
HAMTRAMK, MICH.

ALDLD. 188 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėliojo, 17 balandžio, 10 vai. 
ryte, .3014 Yeomanš St. Visi nariai 
ir narės būkite šiame susirinkime 
minėtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų aptarimui. Svarbiausia, 
tai rinkimas delegatų į 10-to Aps
kričio konferenciją.

Organizatorius.
(89-90)

- —4_, 4      
NEW HAVEN; CONN. , 

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
4-to Apskričio metinė konfeerncija 
įvyks 17 d. balandžio, Lietuvių sve
tainėje. 243 Front St. Po konferen
cijai bus vakarienė, kurią rengia L. 
DS. 16 kuopa, toje pačioje svetainė
je. Įžanga $1. Delegatų ir svečių, 
kurie atvyksite iš kitų miestų ir no
rėsite dalyvauti vakarienėje, prašo
me iš anksto pranešti komisijai, nes 
komisija nori žinoti ant kiek ypa
tų gaminti valgių. Komisijos antra
šas : 
New

būti, nes 
auklėjimą

M-nė.
(89-90)

— -- *-4—>-- —
CLEVELAND, OHIO

Darbininkų Mokyklos lavinimosi 
atidarymas panedėlyje," 18 d. balan
džio, 10 vai. ryte, prasidės dviejų 
savaičių lavinimosi-mokykla, Lietu
vių Darbininkų svetainėje, 920 E. 
79th St. Visų susipratusių darbinin
kų yra pareiga lainkyti šią mokyk
lą. Būtų labai gerai, kad draugai 
iš Akrono, Youngstowno galėtų daly
vauti Šioje lavinimosi mokykloje. 
Tam turėtų pagelbėti ALDLD. Vieti
nės kuopos ir kitos mūsų darbinin
kiškos organizacijos, rekomenduoti 
savo narius ir materialiai paremti tą 
darbą. Vietos ALDLD. 190, 22 ir 57 
kp. turėtų pagelbėti su parūpinimu 
maisto mokyklos dalyviams.

Lietuviu Kom. Frakcija.
. (89-90)

BRIDGEPORT, CONN.
Sekantį sekmadienį, 17 balandžio, ■ j<a^in.’u,9 turėsite sau naudą, su- 

7:30 vai. vakare, Jaunų Vyrų Sve- 
tainėje, 407 Lafayette St., įvyks 
svarbios prakalbos. Kalbės drg. R. 
Mizara, kuris lankėsi Sovietų Sąjun
goje ir savo akimis matė socialisti
nę kūrybą. Apie tai jis šiuo sykiu 
kalbės Bridgeporte. (88-90)

mą ir ilgas darbo valandas.
Darbdaviai į tai domes ne

kreipia, kad darbininkas iš to 
negali tinkamai užsilaikyti sa-

Išnau- 
jie tik 

spaudžia darbininkus, kad 
greičiau (įirbtų ir iš tų vargšų 
prakaito terauna sau milionus. 
Kada suėda, darbininko svei
katą ir iščiulpia paskutinius 
syvus, tada tas vargšas jau 
negali atlikti darbo' sulig iš
naudotojų reikalavimų, ir 
tampa išmestas iš darbo. Dar
bininkas, dirbdamas už tą ma
žą algą, jau turi kovoti su 
badu. Be£ kada netenka dar
bo, sykiu netenka pastogės ir 
duonos kąsnio; tada jau tam
pa išmestas ant gatvės su visa 
šeimyna. Tokių įvykių dabar 
matyti tūkstančiai.

Darbininkai dirbtuvių ir 
broliai artojai, argi mums dar 
nenusibodo nešti tą skriaudų 
jungą ?

Kad darbininkai galėtų išeit 
iš to baisaus skurdo ir duris 
atsidaryti į naują pasaulį, tai 
turi stoti į Komunistų Partijos 
kovingas eiles bei jos vado
vybėj kovoti už geresnes dar
bo sąlygas, iki kova bus lai
mėta.

Išnaudotojai jokios mums 
pagalbos gražiuoju neduos, ir 
jokios malonės negali darbi
ninkai laukti nuo. kapitalistų.' 

» —o—-
Sąmoningi darbininkai turi 

griežtai vengti tokio “nesusi
pratimo,” kuris įvyko Toron
te šių metų balandžio 2 d.. 
Vienas asmuo, kuris vadinasi 
laisvamaniu, nuėjo pas lietu
višką dangaus agentą, kad pa
gelbėtų jam apsivesti ir para
šytų. vedybų sutartį.' Dvasiš
kas tėveli^ sutiko su laisvama
nio reikalavimu, ir laisvama
nis priėmė kun. Garmaus sak
ramentus, atsižadėjo savo lais- 
vamanystės ir tapo priskirtas 
į šventųjų pulkelį. Tai tokią 
“pašalpą” gauna tie darbinin
kai, kurte galvas lenkia prieš 
savo skriaudėjus. Juk darbi
ninkas sakramentais nebus so
tus ir savo šeimyną negalės 
jais apginti nuo bado; jam 
re'ikia duonos, o ne kokių ten 
šventytų pyragų.

Pažiūrėkim į Sovietų Sąjun
gą, šiandieninę darbininkų tė
vynę. Šimtus metų caristinėj 
Rusijoj darbininkai vergavo, 

i bet vadovaujami bolševikų,

su pagelba imperialistų ir pirmoje vietoje
11 1 • -11 1» • • — I UvLvJCWlld I/CIO Iltį ,su pagelba vokiečių kontr-revoliucinių spė

kų organizavosi kovai prieš Lietuvos So
vietu valdžia. ' ,v v

Draugas Z. Angarietis ten pat “Komu
niste” atžymi, kad “per silpnas dar buvo 
Lietuvos proletariatas, ir- nelemta buvo 
jam laimėti... Per tris metus tris kartus 
Vilnius pereina į lenkų okupantų rankas: 
1 d. sausio, .1919 metais, 19-21 balandžio, 
tais pat metais, ir 1920 metais, kada Želi
govskis išvaro iš Vilniaus lietuvius.

“Vakarų Lietuvoje per visą laiką vieš
patauja baltagvardiečiai—iš pradžios vo
kiečiai, paskui lietuviai. Ir čia darbinin
kai mėgino imti valdžią į savo rankas, bet 

buvoį be pasisekimo. Priešų jėgos dar 
stipresnės už darbininkų jėgas.”

Drg. V. Kapsukas apie Lietuvos 
žiu siutimą “Komunare” rašo: 

j “Ir Lietuvos ir Lenkijos buržuazija 
anaiptol nebūtų įstengusi taip urnai susi
organizuoti ir suteikti Lietuvos proletarų 
revoliucijai mirtino smūgio, jei nebūtų pa- 

j siskubinę Lietuvai į pagelbą Sąjungininkų 
kapitalistai. Sąjungininkų i ir Vokietijos 
kapitalistai puikiai matė, kad ‘Lietuva ^ra 

v. . i , * t * <>..-> • ie" tai žymus, gal ir žymiausias postas prieš
ciais, bet į Lietuvos darbininkų judėjimą k įsiskverbiančius i vakarus bolševikus’. < 
negalėjo neatsiliepti proletarinė revoliuci- Į Lietuva—tai esą ‘bolševikų tiltas’ į Vokie- 
ja Rusijoje ir revoliucija 1918 m. Vokieti-1 tiją—rašė 1919 m. sausio 7 d. francūzų 
joje. Draugas Z. Angarietis gruodžio mė- j stambios buržuazijos laikraštis “Temps.” 
nesį, 1921 metais, “Komuniste” rašė: (‘Jeigu reikalinga tiltas tarp Lenino ir

“1918 metų gruodžio mėnesį galima pa- • Liebknėčhto,; tai čia jisai ir galėtų būti pa
vadinti darbininkų pavasariu Lietuvoje. I statytas.’ To baisiai bijojo Sąjungininkai, 
Net 1905 metų darbininkų kova nesulošė j dęlto šoko organizuoti. Lenkijos ir Lietu- 
tokios rolės Lietuvos darbininkų judėjime,J vos buržuaziją, ‘Organizuot ..lietuviu ūki- 
Įtaip 1918 metų gruodžio mėnesis. 1905 ninkus—tai geriausios priemonės pridš 
metų revoliucinis darbininkų judėjimas, bolševikų imperializmą’— 
galima pasakyt, buvo tik silpnu aidu Ru
sijos darbininkų judėjimo. Tiesa ir 1918 

*metų gruodžio mėnesio revoliucinė darbi
ninkų kova turėjo pirma Spalių revoliucija 
Rusijoj. Ją be to,, paskubino 1918 metų) 
Vokietijos revoliucija. Be Spalių revoliu
cijos, nebūtų ir tos kovos, kurią mes matė
me Lietuvoje 191# metais gruodžio mėnesį. 
Bet visgi tai buvo MASINĖ Lietuvos pro
letariato kova del valdžios.”

. Draugas Kapsukas, rašydamas “Komu- 
naro” No. 2, sausio mėnesį, 1922 m., trum
pus atsiminimus apie Lietuvos Sovietų val
džią, piliečių karą, ir lygindamas 1905 me
tų ir 1918 metų revoliuciją, sako:

“Be abejonės, tarp vienos ir kitos revo
liucijos yra didžiausio skirtumo. ’_____
vo buržuazinė revoliucija, nors darbinin-

armiją.

buvo padarytas galas kontr-revo- 
sunaikinant generolo Vrangelio Į

SKYRIUS V.
Lietuva ir Karas

Lietuva buvo po caristine Rusija, 
rialistinio karo metu ji pateko po

buo-

rašė “Temps.”
“Puikiai suprasdami tai, nugalėtojai Są

jungininkai įsakė - vokiečiams, kad jie'ne
paliktų Lietuvos, o gintų ją nuo bolševikų. 
To melste meldė ir Kaune Lietuvos buržu
azinė valdžia ir galų gale tai gavo. Užtat 
atsakomybė už visus tuos vokiečių karei
vių plėšimus ir tyčiojimąsi iš' ramių gy
ventojų, kuriuos mes matėme 1919 metais 
Lietuvoje, puola visų pirma ant pačių lie
tuvių buožių valdžios, nes tik jai prašant 
buvo palikta Lietuvoje vokiečių kariuome
nė.

“Kartu taip pat buvo organizuojama ir 
ginkluojama pačiu lietuviu kariuomenė. Į įtrenkė tą skriaudų jungą. 
Sąjungininkų įsakymu ji gavo ginklų nuo Mpa iro’i im,i iS Rus” 

Ten "bu- vokiečių.
Lietuvos frontas pasidarė viso pasaulio mas aprūpintas, 

kai joje žymiausią rolę lošė, čia—proleta- kontr-revoliucijos frontas. Užtat pasauli
nė buržuazinė kontr-revoliucija visomis iš- ------ *— ---- -

1 • — ““1 i j • y • i • • i • v- • i |rinė, socialistinė. Ten kova ėjo visų pir
ma prieš caro valdžią, ir ten tą kovą augs- galėmis ėmė kurstyti Lietuvoje piliečių ka
biausiu jos pakilimo metu užjautė visa vi- Lietuvių ir lenkų buržuazija buvojai 
dutinė i?* smulkioji buržuazija ir ūkininki-•! tiktai įrankiai savo tikslas atsiekti. L__ • i •« • t «. • • i • • 1 Pai i i i m t 4-otja. Dabar kova prasidėjo prieš vokiečių 
Okupantus, bet kartu ir prieš savosios bur
žuazijos viešpatavimą. Dėlto 1918-19 me
tų revoliucija greitai pavirto piliečių ka-

> “Kas jei ne piliečių karas buvo Vilniuje,

j Mes irgi turime imti iš Rusi
jos draugų pavyzdį, ir ten da- 

| bar visų darbininkų gyveni-

• Lie-1 
tuvių buržuazija suprato tai, bet kartu I 
matė/ kad ir pati iš to nemaža gali laimėt, 
dėlto, nė valandėlės nelaukdama, šoko prie 
darbo. ,

“Toj šventoj kovoj prieš bolševikus, tai 
yra prieš proletarų revoliuciją, susijungė

kpbmet sausio 1 d. ienkų baltagvardiečiai, visi _ buržuazijos tvarkos gynėjai. Vakarų
1____a...   *1 j.. i Ir o nifalichci i lonVn rlvorin įnirai ir'Tiahivnasu pagelba Vokiečių koųtr-revoliucionierių 

strihupo miestą į savo rankas ir apgulė 
darbininkų namą? Kelios baltagvardiečių 
.atakos buvo atmuštos* Sarbininkų, bet galų 
gale jiems pritrūko patronų, ir jie prispir
ti buvo pasiduoti. • Penki draugai nesutiko 
gyvi pasiduoti ir paleido sau į krūtinę kul
ką—tik vienas jų, d. Romuldas (Piliaras) 
išliko gyvas. Pasidavusius nesuspėjo bal
tagvardiečiai nužudyti tik ačiū tam, kad 
greitai jie turėjo nešdintis iš Vilniaus, nes 
darbininkams Į pagelba- spėjo ateiti Rau
donoji Armija. Išsigandę raudonarmiečių 
būrelio, lietuvių ministerial, užmiršę savo 
karingus šauksmus, taip-pat išdūmė iš 
Vilniaus. Kai kurie jų net užsieniuosna 
pasmuko, kaip ve M. Yčas ir Voldemaras. 
. “Raudonajai Armijai į Vilnių atėjus ir 
paėiųus darbininkams visą valdžią į savo 
rankas, iš pradžių buržuazinė kontr-revo- 
liucija bijojo ir cyptelt. Ji arba sėdėjo su-

kapitalistai, lenkų dvarininkai ir Lietuvos 
turtingieji ūkininkai, juodieji klerikalai, 
geltoneji socialistai-liaudininkai ir raus
vieji social-demokratai... Jų laikraščiai 
vienas už kito pradėjo; skelbti bolševikams 
kryžiaus karą.”

“Šitie atėjūnai, rašė “Lietuva”, yra dar 
pavojingesnį, negu maras ir badas.” O 
krikščioniškas “Tiesos Kardas” rašė: “Ar
gi lauksime kol bolševikai griebs už gerk
lės?” Ir štai tas patsai laikraštis jau ki
tame numeryje pranešė:

“Tarp Daugėliškiu ir Utenos lietuvių 
partizanų būrys užpuolė bolševikų pulką, 
kuriame, kaip visuose bolševikų pulkuose 
buvo 30-40 žmonių. Iš viso to pulko liko 
tik 8 gyvi, sužeisti bolševikai.” Tai,šiaip 
jau pasigyrė krikščionių laikraštis. Gi 
“Lietuva” dar daugiau ragino prie žudy
mo žmonių, ji rašė:

. (Bus daugiau) , /

SCRANTON, PA.
ALDLD. 39 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 17 balandžio, 2 
vai. po pietų, Vinkelstein svetainėje, 
110 W. Market St. Visi dalyvaukite 
susirinkime ir nepamirškite, kad jau 
labai laikas užsimokėti duokles. 
Draugijai labai reikalinga pinigai 
leidimui naujų knygų. Būkite pa
skirtu laiku.

Sekr .K. Kubiliun.'
(89-90)

—   —, į.—>—,— '
BRIDGEPORT, CONN.

•Pulku? Sovietų judis “China Ex
preps,” bus rodomas Strąnd teatre, 
•1414 Main >3t., Bridgeporte, sekma
dienį, balandžio 17 d., 2 vai. dieną. 
Norintieji matyti, naturalį judį iš 
kovos ir. revoliucijos eigjos,. ateikite 
pamatyti. Rengia “Workers Inter
national Relief” vietinis skyrius.
1 i i i (89-90)

BRIDGEWATER, MASS
Penktadienį, 15 d. baalndžio, įvyks 

prakalbo?, kurias rengia vietos dar-! 
bininkiškos organizacijos. Kalbės: 
drg. J. Kraucevičius, tik dabai’ pa-' 
leistas iš kalėjimo. Jis pasakys 
daug svarbių, dalykų iš kovos Law--, 
rence audėjų streiko ir iš kalėjimo 
gyvenimo .

(88-90)- ------ /------------- - | 
DETROIT, MICH.

Didelės ir svarbios prakalbos, Kalr 
bes d. Mi Undžienė, tik sugrįžus iš 
Sovietų Sąjungos. Pirmas prakalbas 
rengia LDSA. 17 kp. Detroite, pir
madienį, 18 d. balandžio. Pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių svetainė
je, 25th ir Vernor Highway. Antras 
prakalbas rengia LDSA. 130 !kp, 
Hamtramck, antradienį, 19 d. balan-

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinis Darbininkų A psigy- 

nimas rengia metinį bazarą, kuris 
įvyks pėtnyčioje ir subatoje, balan
džio 15 ir 16, dienas. Patraukianti 
programa, gera orkestrą šokiams ir 
restauranas. Leidžiama išlaimėji- 
mui laivakortė į Sovietų Sąjungą. 
Baząro komitetas' kreipia ypatingos 
domės į dabartinį darbininkų padė
jimą, ir nutarė parduoti daiktus nu
piginta kaina, ypač reikalingiausius 
namų reikmenis. Todėl visi lietu
viai darbininkai lankykitės skaitlin- 

l gai ,nes tuoini paremsite politinius

. taupindami keletą centų. įžanga 25 .
I centai abiem vakarm. 1

(87-89)

J. Tumosa, 21 Anderson St., 
Haven, Conn.

J. šukaitis.
(89-90)

HARTFORD, CONN.
Pagelbėkime Kentucky Streikicrius 

ir Hunger March 
Sovietų krutami paveikslai

Chinese Express” bus rodomi penk
tadienį vakare, balandžio 15 d., 7:30 
vai. vakare, Agora Hali, 320 Ann 
St., buvusioj Y.M.H.A.. name. Ren
gia Darb. Tarptautinė Pagelba, nau
dai Kentucky ir Tennessee streikuo
jantiems mainieriams ir kovojantiems 
prieš badą ir už pagelbą bedarbiams, 
įžanga 35c. ypatai. Alkanųjų marš- 
avimas į valstijos sostinę Hartford, 
balandžio 23-24 dd, Tomis dienomis 
čia atmaršuos iš visų miestų ir mies
telių bedarbiai, reikalaut tuojauti- 
nės page! bos, jų bus apie 150. Mes 
jiems turime turėti nakvynes ii' 
maistą per 2 dienas ,kurie turite 
kambarį atsiliepkite draugai .

L. Žemaitiene.

dic- 
Tag 
Sto-

—.—,------------- --
DETROIT, MICH.

ALDLD. 52 kp, susirinkimas įvyks 
nedėlioję, 17 d. balandžio, 1 vai, po 
pietų, Lietuvių svetainėje, 25th St. 
ir Vernon Highway. Draugai, visi 
dalyvaukite susirinkime ir pribūkite 
į laiką. Pasirūpinkite užsimokėti 
duokles, kurie išgalite. Turime daug 
svarbių reikalų apsvarstymui, todėl 
svarbu visiems būti, 
naujų

Atsiveskite ir 
aplikantų.

Sekr. N. Astrauskienė.
‘ (87-89)

FREEHOLD, N. J.
Ukėsų Neprigulmingas Kliu-

NEWARK, N. J.
Subatoje ir nedėlioję, 16 ir 17 

nomis balandžio, Newarke bus 
Day naudai Kentucky mainierių. 
tis 1002 Springfield Ave., Irvington,
N. J. Laikas nuo ryto iki vakaro, 
stotis bus atdara nuo anksti iki vė
lai. Važiuojant iš Newarko, reikia 

imti busą “26 ar 25.”
Draugai darbininkai, visi dalyvau-1 

kite rinkime aukų, remkite savo ko
vojančius brolius, jų laimėjimas ko- , reno-ia šokius ’ kurie ivvks nedė- vo., _bUs laimimos visos darbininku SKk^.,
klases< (88-90) Fordtham Hall, Freehold, N. J.

CUCM AMrt/iAU D A Bus Kfera muzika, grieš smagius ka-
brlr.IN AINLXJArl, rA. ! valkus šokiams; bus skanių valgių^

A.L.D.L.D. 17-tos kuopos mėnesinis j ir gėrimų. Kviečiame atsilankyti vi- 
vsusirinkimas įvyks nedėlioję, 17-tą I sus šios apielinkės lietuvius, senus, 
d. balandžio ( April), 10-tą vai. ry- jaunus, didelius ir mažus. Įžanga 25c. 
te, paprastoj vietoj. Visi nariai bū- ' (86-90)

CLEVELAND, OHIO
Bus Rodoma Iliustruoti Paveikslai
Draugė Undžienė kalbės apie So

vietų Sąjungos daromą progresą, su
batoje, 16 dieną balandžio, 7:30 vai. i j 
vakare, Lietuvių • Darbininkų svetai- j | 
nėję, 920 E. 79th St. Yra rengia-

iniQiiiQiiianioii

Liet.

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

A. M. KISIION, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
žemiau seka surašąs kaikurių ligų. Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to

dėl darbininkai turi apie jas žinoti,,, kadmokčti 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.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas.
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė.
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga.
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraujingumas.
Žolinė sloga, dusulys, kosulys.
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės.

, Prakaitavimas, karštis, skausmas. , 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai. šunvotės, votys pakunes.
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški- i

< mas., ■ . J ’ ! ‘1
Plaukų slinkimo priežastis:
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly- ;i 

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.

Kas tai yra Pirmoji Pagalba?
žaizdos, Jsipjovimas, Įsidrėskimas.

' Kraujingųjų žaizdų ypatėbe.
Aprašoma arterijų veržtumas.
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.
Apsideginimai ir apsišutinimai.
Kas daryti su apsideginimais ?
Pavojus įkandimų ir įgilimų.
Tekėjimas kraujo iš nosies.
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti.
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį.
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis.
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas.
Uzgavimai, sumušimai ir tam panašiai.
Įsireižimai, persitempimai ir t.t.
Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai.
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus.
Apalpimai del skirtingų priežaščių.
Ką reiškia nervų užgavimas.
Saulės ir šilumos užgavimas.
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. *
Gazų ir garų pavojingumas.
Pagalba gazu pritroškusiems.
Elektros užgavimas žmogaus.
Pagalba Elektros pritrenktam.
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

mas. z
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

yra aprašyta apie tas visas augšČiaus su-

Kas užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00 
šią knygą gaus dovanai

‘LAISVE,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
( . i . . . . I (
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A.P.LA. 22-ros KuoposlMass. Valstijos Bedar-! JUOKAI NE JUOKAI
Rezoliucija Vienybės 

Klausimu
biu Bendro Fronto 

Konferencija
A.P.L.A. 22-ra kp., Brook-!

lyn, N. Y., gavusi laišką nuo bių Tarybos šaukiama konfe- 
A.P.L.A. 2-ros kuopos, iš Mc- rencija įvyko kovo 27 dieną, 
Kees Rocks, Pa., klausiant, ar 751 Washington St., Bostone, 
mūsų kuopa ištikrųjų stoja j šita konferenci ja nutarė, kad 
už vienybę su Lietuvių Darbi-!būtų šaukiama kita konferen- 
ninkų Susivienijimu, nutarė: Įcija priręngimui Alkanųjų 
, A.P.L.A. 2-ra kuopa laiky- ““"V1’ A .p"Smiml,'i'| ■ — ,
'tame susirinkime kovo 7 d., i?edalblŲ Ma^_uotojai pasieks |dįr nesenai Senas Vincas 
1932 m., pasisakė už tokią 
vienybę dar prieš A.P.L.A.

BOSTON, Mass. — Bedar-

, j,

“SOCIALDEMOKRATAS” 
LAIMĖJO

Visas svietas atsimena, kaip
„ _________  _______ ________ ; VC-

Bostoną gegužės 1 dieną. _ ! cįe desperatišką kovą su savo 
Be to, konferencija nutarė, i j{tlįnu “socialdemokratu” kaip

• savo ūkyje,pastarąjį seimą ir buvo Sei- ^ac^ . |sPaU(Ioje, taip ir
man pridavus! net rezoliucija. !ren.clJa butų saukiama, pasitiki-, nuolat susiduriant akis į akį. 
Kuomet A.P.L.A. Sęime, 1931 !mul badaujančių bedarbių, 
metais, buvo priimta rezoliu
cija už vienybę su L.D.S., tai 
mūsų kuopa tokį seimo žygį 
vienbalsiai užgyrė.

Kuomet A.P.L.A. ir L.D.S. 
Pildomosios Tarybos laikytam 
savo bendrame posėdyje išdir- 

■%bo vienybei preliminarinius 
pagrindus - dėsnius, tai mūs 
kuopa ir tą vienbalsiai užgy
rė, su tuo sutiko.

Šiuo tarpu, kuomet A.P.L.A. 
2-ra kuopa, iš McKees Rocks, 
išėjo prieš vienybę ir išsiunti
nėjo kitoms kuopoms r— 
laiškus, skleidžiančius priešin- Lietuviu Piliečiu Kliube! : 
gumą vienybei ir skleidžian- Broadway, S. Boston, Mass, 
čius nepasitikėjimą savo Pild. i 
Taryba, tai mūsų 22-ra kuopa | 
ir vėl nutarė priimti rezoliuci
ją, pasisakančią už vienybę. ’ 
Podraug ji nutarė pareikšti, bių Tarybos komiteto narys W. 
kad toki keliai ir būdai, ko-iJ- Martin, 8:45 vai. vakare, 
kius dabar naudoja A.P.L.A. Pirmininku išrinkta G. Kviet- 
2-ra kuopa, nėra gražūs ir or-'Lūs, sekretorium—W. J. Mar- 
ganizacijai sveiki. Mes sako- tin. F 
me, kad prie esamų aplinky-’ tokolas 
bių, dabartiniame krizyje i. 
kuomet tiek mažai (arba nie
ko) atvažiuoja iš Lietuvos sjjū: 
nauju emigrantų, A.P.L.A. ir rinkta P. Kubiliūnas ir K. Bar- 
L.D.S. susivienyti yra būtinas čienė. 
reikalas, norint, kad lietuviai ■ Nutarta duoti vakarienę vie- 
darbininkai Amerikoje turėtų nam šimtui bedarbių, kurie at- 
savo stiprią ir galingą fra- 'maršuos į Bostoną. 
ternalę organizaciją, kur ras-iLarienė turi būti rengiama del 
tų prieglauda tūkstančiai dar '^00 žmonių. Vietiniai turi 

Komisija . vaka
rienės surengimui išrinkta iš 

G. Kvietkaus ir

!ši kova tęsėsi pusėtinai ilgą 
laiką. Pergalė pasvirdavo bis- 

Lietuvių Bedarbių Priėmimui į vieną, tai į kitą pusę,
Konferencija >matomai, “socialdemokra-

Trumpu laiku nebuvo gali-^to” būta stipresnio subudavo-

l’HERSIIN. H( J
jlš Konferencijos Prisirengimui

Prie Pirmos Gegužes
Konferencijoj dalyvavo 27 

delegatai nuo įvairių organi
zacijų. Svarstyta prisirengi
mas prie Pirmos Gegužės, 
kaip geriausiai galima suorga
nizuoti gerus masinius mitin
gus ir demonstracijas. Gerai 
apkalbėjus ir išdirbus planus, 
likosi išrinkta komisija vykin-' 
ti tuos tarimus gyvenimai!.

B,fe to, kalbėta ir priimta ke
lios ‘ rezoliucijos įvairiais klau
simais. Rezoliucija pasiųsta 
Henry Fordui ir kitiems' jo 
taniams. Pasiųsta protestas 
Massachusetts valstijos : guber
natoriui, kad jo valstijoj lai
koma nekaltai darbininkai ka
lėjimuose, Priimta protesto 
rezoliucija prieš nuteisimą 7 
jaunuolių, 1

4 'T'- -

jie gali kalbėti ir: niekinti Ko-[ kiekvienas Iš publikos, 
munistų ■ : Partiją. < ’ Pasirodo, Į < Nepraleiskite.- * £os j progos, 
kad jię ; jAu pusmūko, ’ ,kaiPlhes ne greitai kitos -tokios su-
kad kirvis nuo koto. Bet su
sirinkę darbininkai diskusavo 

į gerai ir nurodė, kad sklokinin- 
kai kenkia darbininkų judėji
mui. Visi juos pasmerkė už 
žalingą darbą.

Beje, sklokininkas Jusius 
verkia renegatų “Klampynėj”,! 
kad jam leistų apmeluoti ko-Į 
munistus Luką ir Bakšį. Jam i 
nepatinka, kad Lukas rašo i 

j “Laisvėje” teisybę ir kam Ba
kšys aukojo $2.50. Tas žmo
gus jau nusimelavo nuo koto. 
Tas žmogus kalba apie Grey 
Hound busų kompaniją ir kai- I 
ną, o važiavo sykiu su mumis, j 
Short linijos busu už $4 į abi i 
puses.

Bakšys sutaupė pinigus ir ■ 
aukojo draugijai. O Jusius 
sutaupintus draugijos pinigus,

Ir žino-,kurie pasmerkti sutaupė sau .kišenėn.
Taip pat priimta rezo-jma> čia nelaimė ir laimė. O 

ferencija lietuvių darbininkų !ant matraco, faitą laimėjo, ir liucija prieš Kentucky' vaisti-įP^^^^
i organizacijų. Tačiaus buvo dabar to “socialdemokrato” jos ^a1^^ Jeigu

darbininkai ir neįsileidžiama jie būtų teisingi, tai sklokos i 
niekas patirti tų ‘darbininkų nebūtų, 
gyvenimą ir vargus. Dar re-1 A.L.D.L.D. 11 kp. Koresp. 
žolinei j a priimta prieš Chica- 
gos darbininkų šaudymą ir už 
paliuosavimą Tom Mooney. 

Rezoliucijos buvo priimtos 
vienbalsiai. Lai pamato kapi
talistai, kad mūsų darbininkiš
kas frontas nėra sulaužomas. 
Kuo kapitalistai labiau puo
la darbininkus, tuo mes turi
me daugiau vienytis ir atmuš
ti jų puolimus. Mes 
darbininkus į mūsų 
eiles ir visi stosime 
bendrą kovą.

Lietuvių Piliečių

ma sušaukti labai plati kon-'jimo, ir jis Seną Vincą patiesė mn-tĮ. ------- |n , .■ j * '• •* i • ų. imcija pries Kentucky valsti-!pataue sako, kas
oiKčun/^viiu muvm ____  - -„-cwMvinvzxxcvvo” jos valdžią ir kapitalistus, kad ,tas ir meluoja. J

[sušaukta sekamos draugijos ir vadovybėje S. Vincas, karts,tenai parsekiojama mainieriai kamšyto jiepayydziu. 
į kuopos į konferenciją: LDSA. nuo karto iš tabakierkos niu- 
13 kuopa. Lietuvos Sūnų ir ką patraukdamas, seka įsiki- 

, Dukterų Pašalpinė Draugija, ^ęs, dėdamas koją pagal koją, 
ALDLD. 2 kuopa, DLK. Vy- 'prie pasiliuosavimo iš 1----
tauto Pašalpinė Draugija, AL nistų “jungo.” O tiek 
DLD. 8 kuopa ir Komunistų jo” pralieta!
Partijos vienetas. Konferen- 

savo'cija įvyko balandžio 8 diena, 
, 376

komu-
“krau-

| TIKROJI DEPRESIJOS
j PRIEŽASTIS

jTulas ponas Clark, kuris ne-jKonferencijos Protokolas į |T1
„ .. ±. , _ „ . Išioja prapesoriaus titulą ir darKonferenciją atidarė Bedar- (r„,„ _„vn nov„,..1BQ

Skaitytas ir priimtas pro- 
t konferencijos, kuri 

įr, įvyko kovo 27 d. Skaityta 
’anglų kalba.

Spaudos

gale savo pavardės pristato 
pustuzinį didžiųjų raidžių su 
taškais, “surado” tikrąją kri
zio priežastį, ir viename Illi- 
nojaus laikraštyje sekančiai 
ištlumočino:

“Ponas Hoover, mūsų ger-

Puslapis Penktas’ *

lauksite.
> Kviečia visus • f

LDSA. 26-ta Kp.

“LAISVES” SPECIALIS GEGUŽINIS NUMERIS
“Laisves” administracija ir redakcija nutarė šiemet 

išleisti specialį 1-mos gegužės numerį. Tai bus 12 pus
lapių, papuoštas paveikslais ir užpildytas gerais raš
tais, poezija ir apysakomis.

Mes raginame visus “Laisvės” skaitytojus ir visas 
darbininkų organizacijas užsisakyti gegužinio numerio 
delei platinimo. Tain pat prašome visų draugų ir or
ganizacijų prisidėti finansiškai prie specialio numerio 
išleidimo. Paaukokite, kas kiek išgalite, ir parinkite 
specialiam numeriui garsinimų. Griebkitės už darbo n 
tuo jaus, be jokio atidėliojimo.

Gi visus darbininkus bendradarbius kviečiame ra
šyti Į specialį gegužinį numerį. Rašykite kuotrum- 
piausiai, nes mes norime, kad kuo didžiausio bendra
darbių skaičiaus raštai tilptų. Taipgi raginame rašyti’ 
ir, tuos darbininkus, kurie pirmiau nėra “Laisvėj” ben
dradarbiavę. Rašykite-iš darbo ir kovos lauko. Rašy- 
.kitejapię bedarbius, apie ju gyvenimą ir t. t. Lai šis 
“Lai$vės” gegužinis numeris pilnoj to žodžio prasmėje 
kvėpuos tikra proletarine revoliucine dvasia.

Redakcija ir Administracija. ;
A.L.D.L.D. 11 kp. Koresp.

. J. M. Lukas.
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ROCHESTER,N. Y.
Šiandien, bal. 14 dieną, Ge

dimino svetainėje, kalbės drg. 
M. Undžienė’1 apie Sovietų Są
jungos gyvenimą ir rodys pa
veikslus, kuriais labai puikiai 
atvaizduojama, kaip Sovietų 

, . 'Sąjungos darbininkės dirba, 
!rauksimlkaip jos mokinasi, kokias vie- 
kovmgas;tas uį.jma kas h. ];ul. prižiūn 

" jų kūdikius. Apart 
ir prakalbos, draugė 
pasiryžus atsakinėti 
mus, kuriuos galės

t-*
Savininkai Petras Lingvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusienis. 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.

i viena£■ <

Kliubas 
buvo išrinkęs du delegatu į I 
konferenciją. Jie išdavė kon-! 
ferencijos tarimų raportą ir j

paveikslų 
Undžienė 
į klausi- 

paduoti

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015

452 Woodward ž\ve., Ridgewood, L. L, N. Y
Kampas Himrod Street

Rinkimai komi- i biamasis prezidentas, yra prie-1 tas pranešimas vienbalsiai bu- DDAHVTVN I ARAR IVCFIIM 
komisiion iš-!žastis krizio” ir štai kodėl: |v0 priimtas. Bet paskiaus at-1D1WUM.IH LADUn LltCUnl

niekur nepriklausančių darbi- ’užsimokėti, 
ninku. p

Mes kviečiame A.P.L.A. 2- šių draugų: 
ros kuopos narius pakeisti savo -V. Gegužio, 
nusistatymą, stoti J_  „__ _c.
vienybę A.P.L.A. su L.D.S.; ! Barčienė,; P. 
daryti viską, kad toji vienybė įkevičius, Januška, Kyretkaus 
įvyktų. P

A.P.L.A. 22-ros kuopos vai-į 
dyba:

Pirm. P. Buknys,
Fin. Sekr. P. Cibulskis,
Ižd. V. Skuodis,
Prot. rast. A. Bakaitis.

“Jis, savo varde nevartoda-' silankė Pruseikos gizelis^ J. Gi- j 
mas vidurinės raidės tarp var-l^.u‘s T aJ;sl®^0J^s pasakė, kad j 
do ir pavardės savo parašuo- j didelės išlaidos bus. Kalbėjo 
se, paskandina , šalį krizyje. i ^Įtas pruseikiiMs leitenantas. 
Raidžiu sudėtis galingai veikia i ^lsai kalbėjo, kad tai esą su-.

maišyta du dalykai,. Jam jau 
j nepatinka, kad prąįšorąa au-

Jiems nerūpi paagituoti

Viso va-
• ant žmogaus likimo ir as su

radau, kad jei prezidentas vie-, 
j to j Herbert Hoover pasirašytų į 
’ II A T ■ U A Atr f h i a rl n A Ll
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READING, PA.

Balandžio 3 dieną A.L.D.L 
D. kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimą. šiame susirinkime! 
padaryta ' gerų tarimų. Nu-1 
tarta, kad kiekvieną nedėldie-1 
nį būtų rengiamos diskusijos, 
įvairiais klausimais. ' 
geras tarimas, nes darbinin
kai galės diskusuoti ir svarsty
ti savo klasės reikalus.

Kitas tarimas labai geras. 
šios bedarbės laiku, tai tari- i 
mas, kad kuopa nutarė “Lais-1 
vę” užprenumeruoti nariams! 
ant išmokėjimo. Tai, draugai, j 
kurie norite užsiprenumeruo-! 
ti “Laisvę” ant 
tai ateikite į sekantį susirinki
mą ir tai galėsite atlikti. Mo-! 
keti galėsit po kiek jums gali- • 
ma kiekvieną savaitę .

Taip pat reikalinga lankyti 
diskusijas. Pirmos diskusijos' 

’jau įvyko balandžio 9 dieną.; 
Nedaug draugų susirinko, bet! 
gana rimtai ir ilgai diskusuo-j 
ta, net apie 4 vai. Klausimas! 
buvo diskusuojamas apie mo- j 
teris Sovietų Sąjungoje. Pasi
rodė,' kad diskusijos davė 
daug naudos mūsų draugams 
ir visiems tiems, kurie dalyva
vo jose.

r- tz iv Herbert J. Hoover, tai bedarbė už darbininkų įeikalus.
Rinkimui maisto ^eUu laikų pasibaigtų.

' Užv ČteitaTiP0 krautuves išrinktą Čeikienė,; 
Ahtaiįūk, jVįhsJ■ v,1. L

į XX X* v A V* A XI f V v* A’A V« Ik f A*. I * VZ K kJ
.kas, Krasauskas ir Martin.

- ] Nutarta surasti nakvynes 
[del 100 bedarbių maršuotojų. 
iTikietų kainas palikta rengi
mo komisijai nutarti.z Aukų!

i rinkimas palikta liuosnoriai 
l delegatams balandžio 9 ir 10 
dienomis. Nutarta kreiptis į 

'lietuvių darbininkų spaudą ir 
draugijas, kad prisidėtų prie 
šio darbo. Nutarta rinkti au- 

j kas del abelnų išlaidų. Aukų 
j rinkimui paliudijimus .gauti 
i pavesta d. W. J. Martin.

Nutarta, kad visi delegatai 
dalyvautų konferencijoj, ku-

, rią šaukia Bedarbių Tarybos 
Suvienyto Fronto Komitetas 

diskusijos , balandžio 17 dieną, 2 vai. po 
ai a ai pietų, 751 Washington St.,

Mes, darbin., turime veik
ti išvieno. Neleiskime, F^d IVI V *VA A w. X 1 Vi

į Kur mpkytaų,^ ^a| tftioįkytas, mus g'alėtų demoralizuoti dar- 
Wsu fiends extra raidės pasta- bininkų priešai, kurie tiksliai
ftytnu tam tikron vieton, kaip 
magiška lazdele ima ir “iš
riša” klausimą. O kiti “dur
ni” žmonės rašo, džiovina sau 
galvas delei krizio visai be 

' reikalo. . .

veikia del .kapitalistų klasės. 
Eikime visi, vieningai ir vei
kime savo klasės naudai. Tai 
bus darbas mūsų pačių naudai.

F. Buslavičius.

WORCESTER, MASS.
VISKAS “GRIŪVA”

žerglioju Moyamensing gat-' 
ve ] 
užvertęs; žiūriu, nagi Išgverę

Kovo 27 dieną 'A.L.D.L.D.
11 kuopa laikė mėnesinį susi- 

šiame susirinkime

Washington St., 
Boston, Mass. Lietuvių dar
bininkų organizacijų kita kon-. 
ferencija įvyks balandžio 21|ga]vOs. 
dieną, 8 vai. vakare, 367 
Broadway, S. Boston, Mass.

Konferencija baigėsi 10 vai 
| vakare, 
įtų.

išmokėjimo,!

pro tautišką namą, galvą rinkimą.
.. _ - . ?s nutarta prisidėti prie rinkimo

Vincas, net įkaitęs, kad laikos, aukų einant po stubas, 
tai laikos įsikibęs į namo ker-!būtų galima sušelpti bedarbių ! 
tę. Priėjęs klausiu, kame da-1 maršuotojų kelionę į valstijos! 
lykas, ar namas'griūva, ar ką J sostinę. Bedarbių maršavi-[ 

—Kad negriūtų, tai velnias mui vadovauja Komunistų Par-Į 
čia jį laikytų,—atsakė.—Da- tija,. 
bar viskas griūva, kuopos, ap-1 
skričiai, organizacijos 
mai. ' (Parodė augštyn) 
ten jau sūdna diena ant

kad !

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės dęl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais.. Keturios bo- 
(ių alleys. ■ ’

KAINOS PRIEINAMOS.

949^959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg SS4X

1 4 ; - f f ' I 1.. - x '
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“Laisvę” Philadelphia, Pa.
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhil) 

Noble Streets 
Noble Streets 
Fairmount 
Green 
Parrish 
Poplar

i 6th
| 8rd

5th
7th
7th
7th
3179 Richmond
259 South 6th
3rd čt Lombard
N. E. Front & South
2nd
726
3rd
923

&
&
&

&
&

& South 
South 3rd
& Catharine
South 3rd

1215 South 2nd 
Franklin & Vine

A.L.D.L.D. kuopa nutarė 
dalyvauti Pirmosios Gegužės 
minėjime. Kiekvienas draugas 
pasižadėjo aktyviai dalyvauti 
darbininkų šventės kovose ir 
minėjime. Tai labai gerai, kad 
kuopa imasi darbo ir ginkluo
ja darbininkus klasių kovos ži
nojimu ir veikimu. Visi drau
gai dalyvaukite diskusijose, 
kurios įvyks sekantį nedėldie- 
nį toj pačioj vietoj, pas drau
gus Pauzus.

Readingietis.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška r 1K 1 1 b ■ Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Ine.

M. TEITELBAUM, Manadžerįs,M
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Sukatos Vakare 75 centai
Antroj klasčj 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 išsiperimui veltuil 
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, ėringas 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. cleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Ir labai linksma pažy mė ti, j ĮJ'ĄT J J AriXUnTI 
■’ na"lkad draugai ir draugės visi' , . . - . . . ,i v . i Darbininku ir kaimo biednuo-. TAnai-zadoin i stiinas ir rin- / ... .. v .

menes dvisavaitinis laikraštis

“BALSAS”
Kiekvienas lietuvis darbininkas 

privalo skaityt “Baisa”. Atskiro ekz. 
kaina Lietuvoj — 15 centų. “Bal
są” galima užsisakyti Vokietijoj Til
žės mieste šiuo adresu: Deutschland, 
Tilsit, Pr., Memelstrhsse 26, “Balso” 
Redakcija, Max Laborius. Užsaky
mus galima daryt ir per paštą.

“Balso” kaina 1932 metams
Vokietijoj, Francijoj, Belgijoj, 

Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj;
1

MMMM JUOZAS KAVALIAUSKASir na-ikad draugai ir draugės visi1 
G ve, pasižadėjo eiti į stubas ir rin-1 
mano įįį aukas badaujantiems dar- 

|bininkams. Jei tik. darbihin- 
nepa- vieningai veikia, tai yra 

- ir galybė. Aukų rinkėjai su
sirinks balandžio 17 ir 24 die
nomis į Lietuvių svetainę, 29 

Jis tysterėjo kaklą į priekį įEndicott St, 9 vai. ryte.
ir pratarė: i

—Untai, J. A. Tužienė pa-!jorui laiškas, kad 
sienyj visiems dalina, eik ir' 

j tu gausi.
Nuėjau, tiesa, ir aš gavau. 

Paėmiau. žiūriu, atsišauki
mas: “Neikit į Teismą.” Kiau
šiu jos, kodėl neiti? Ji sako: 

—žinai, tu mane, drauguti, 
aš nešiau ir nešiu raudoną vė
liavą ir ve visas svietas‘ pablū- 
do, tai nors tu. . .
' —Taigi, taigi, tu neši ir Vi
to Apskričio pinigus už pančia 
kos,—numečiau lipdamas vir
šun į darbininkų teismą prieš 
sklokininkus?

O. K. Naujokas.

—O ar tamstai niekas 
gelbsti kaip nors išsisukti iš

Dalyvavo 14 dclega-'tos koronės?—paklausiau.

Spaudos Komisija.

Siųskite Pasveikinimus 
"Pionieriui”

Jaunųjų Pionierių organi
zacija ruošia didelį gegužinį 
numerį .savo laikraštuko — 
,(Nezv Pioneer9'. Tas laik
raštukas yra skiriamas dar
bininkų vaikams. Visi žino
me, kaip labai yra reikalin
ga darbininkiška apšvieta 
mūsų jaunimui. Buržuazijos 
mokytojai visaip apgaudinė
ja jaunimą ir grūda buržua
zinius nuodus.

Pionierių organizacija atsi
kreipia į visas lietuvių dar
bininkų organizacijas ,ir 
skaitytojus, prašant, kad sių- 
stute pasveikinimus su auko
mis. Siųskite kiek kas išga
lite nuo 25 centų. Greitai tą 
padarykite, nes už 10 dienų 
laikraštukas eina į spaudą.

Antrašas:
“New Pioneer”

50 E. 13th St.',
New York, N. Y.

Sovietų Technika
Medvedjevo dirbtuve sek- 

: mingai pagamino pirmą 
traktorinį plūgą. Iki šiol 

i tuos plūgus traukdavo iš 
■užsienio. Sovietų traktori-

j Nutarta pasiųsti miesto ma-
I būtų pa

rūpinta delegacijai maistas ir 
pastogė, kuomet iš kitų mies
tų jie atmaršuos į Worceste- 
rį balandžio 25 dieną. Bos
toną maršuotojai pasieks ge
gužės 1 dieną. Taip pat pa
siųsta telegrama Mass, valsti
jos gubernatoriui Ely, teisėjui 
Hayden ir imigracijos komi- 
sionierei Anna C. M.- Tilling- 
hast, kąd būtų paliuosuota 
kalti politiniai kalinai ir 
darbių vadai J. Keith ir 
Whittier.

Nutarta surengti pramogą 
“Vilnies” naudai. Taip pat 
nutarta prisidėti prie Partijos 
rengiamo bazaro, kuris įvyks 
balandžio 15 ir 16 dienomis. 
Aukų surinkta T.D.A. $2.50.

Balandžio 3 dieną įvyko 
diskusijos, kurias rengė A.L. 
D.L.D. 11 kuopa, klausimu, ar 
skloka neša nauda darbininku 
judėjimui. Bet patys skloki- 

: ninkai bijojo pasirodyti. Jie

metams — 2 markes; 6 men. —
markė; atskiras eks. 10 fenig. ■

Amerikoj ir kitose valstybėse: me
ceh.; jtartis—1 dol.; 6‘mėn.1— 60 

ekz.—5c. . Į | j ;
SSRS.: metams — 2 rub.;

—1 rub.; 1 ekz-i-10 kap.
6 mep.

ne- 
be-
M.

• ą-mimai uijvjo pasu uu yu. Jie rus plūgas visais atžvilgiais,j/ne(jrjs^a s,vieįUi įrodyti, kad 
geresnis uz amerikonišką jie .naudingi (įarbipinkąms. 
bei vokišką. Bet prie uždarų durą, tai ir

“KOMUNISTAS”
LKP. CK. organas
Eina kas antras mėnuo

Kaina 1932 metams: Lietuvoj: ats
kiri ekz. — 25 cęnt. Amerikoje: me
tams—60 cent.; atskiri ekz.—10c.; 
yokietijoj: metams — markė; atski
ri ekz ...............  ‘
rub

— 20 f.; SSRS.: metams — 1 
atskiri ekz.—20 kap.

“Partijos Darbas”
j LKP CK. organas paskirtas dar
bo klausimams •

“Partijos Darbą” privalo skaityt 
kiekvienas LKP ir komjaunimo są
jungos narys.

Kaina 1932 metams: Lietuvoje: at
skiri ekz. 25c.; Amerikoje metams 

•—1 dol.; Vokietijoj: metams—-2 m.; 
SSRS.: metams—2 riib.

“KonHmįatą” nr “Partijos darbą” 
galima užšisakyt "Balso” adresu.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136
Keystone—Main 1417

* I J , J I ’’ t

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

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 biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity I-8724

1



. Puslapis šeštas , Ketvirtadienis, Bal. 14,1932

VIETINES ŽINIOS
Jau tik Kelios Dienos iki 
Programinei Vakarienei

Artistai Žemiau Statomi 
už Čeverykų Valytojus

pas Bložienę,nį, 15-tą balandžio, pas Šložienę, 
1730 DeKalb Ave., Brooklyn, N.Y.

Visi nariai ,dalyvaukite.
Sekr. K. N.

(88-89)

Masinis Mitingas Ketvirtadienį, laisvės’ 
Svetainėje, Protestui prieš Uždarinėjimą 

Bedarbių Šelpimo Biurų
Šį ketvirtadienį 8 vai. vaka-1 biurų; pavieniams nėra nei 

re, “Laisvės” svetainėje, bus; mažiausios pašalpos, jeigu jie 
^tarptautinis lietuvių, ameriko-i kartais su Bedarbių Tarybų 
nų, rusų ir kitų tautų darbi-1 pagelba nepriverčia šelpėjus 
ninku bendras, mitingas. Tai numest ir jiem kokį trupinį, 
protesto mitingas prieš uždą- Tuo tarpu kapitalistiniai valdi- 
rinėjimą miestinių pašalpos ninkai užtiesė platų, visamies- 
biurų. Berods, tie biurai irltinį tinklą naujo grafto su 
iki šiol labai šykščiai tešelpė, i pagelba vadinamų “blokų šel- 
ir tai tik mažą dalį bedarbių, Įpimo komitetų,” ir tuo būdu 
beduonių, benamių šeimynų, i išlupa iš darbininkų milionus 
Milžiniškai didmiesčio bedar- dolerių, kurių bedarbiai nemą- 
bių daugumai buvo skirta 
laipsniška mirtis nuo bado ir 
šalčio.

Bet paskutinėmis dienomis 
majoro Walkerio valdžia už
darė didelį skaičių ir tų pačių j šelpimo biurus; spirkime 
šelpimo biurų bei sustabdė | mokėt kiekvienam 
juose registravimąsi bedarbių Į 
delei pašalpos. Toliaus, nuo 
birželio 1 dienos ketina su
stabdyt bent kokį miestinį be
darbių šelpimą.

šeši tūkstančiai bedarbių mi į tą mitingą, 
kurie gaudavo 
padirbėti prie 
bų iš labdarystės šaltinių, ta-į duot paramos 
po visiškai atstatyti; 
tūkstančiams šeimynų maitin-1 kan, kada nueina tik 
tojų sumažino darbą iki dvie-1 pavieniai.
jų dienų per savaitę, ir duo- spėką bedarbiai ir darbininkai 
da dirbti po dvi dienas jau tik 
kas antra savaitė. Nevedu
sius gi bedarbius ir bedarbes 
iš tolo veja šalin nuo šelpimo

Tarybų

pir-Aido Choras ir LDSA.
ma kuopa visu smarkumu ren
giasi prie’ programinės vakaę 
Yienės ir šokių; ir tas ban- 
kietas įvyks tik už kelių die
nų, balandžio 17 d., ateinantį 
sekmadienį, vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St.

Tikietas į vakarienę ir šo
kius yra doleris, o vien tik į 
šokius 25 centai. Apart va
karienės, gaspadinės sako, kad 
ir prie šokių parūpins gerų už
kandžių ir gėrimų.

Pati vakarienė atsižymės ne 
tik skaniais valgiais, bet ir tu
rininga programa, kurioj dai
nuos Aido Choro Merginų Ok
tetas,. ir taip pat

NEW YORK. — Green
wich Village, daugumos įvai
rių artistų gyvenamoj miesto 
dalyj, yra 500 suvargusių be
darbių piešėjų ir kitų menin- 
kų. Jie kreipėsi į parkų ko- 
misionierių, kad leistų jiems 
Washington Square parke įtai
syt savo paveikslų ir kitų dai
lies veikalų parodą, 
lėtų ir pardavinėt 
kūrinius. Parkų 
rius atsakė, kad 
Vernon C. Porter,

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

mas įvyks 14-tą balandžio, 8-tą va
landą vakare, Laisvės Svetainėje, 46 
Ten Eyck St. Prašome visas drau
ges dalyvauti susirinkime. Kadan
gi šis mėnuo yra mūsų organizacijos 
naujų narių gavimui vajaus mėnesiu, 
tai darbuokimės, 
mą atsivesti 

narę.
bėkime. 
Balsui”

kad j šį susirinki- 
nors po vieną naują 

Taip pat vajaus laiku padir- 
kad gavus “Darbininkių 

naujų skaitytojų.
Org. Višniauskienė.

(88-89)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SĄVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

manoma eiviams

kur jie ga- 
tuos 1 meno 
komisionie- 

negalima.
artistų va

das į tai nurašė komisionieriui 
laišką kad, girdi, tame parke 
valia busams apsistoti, valia 
politikieriams mitingus laikyti, 
valia uždarbiaut ir valant pra- 

čeverykus; o mums,

PARDAVIMAI
EXTRA! EXTRA!

Skubiai parsiduoda groserne ii’ bu- 
čemė, lietuviais, lenkais ir rusais 
apgyventoje vietoje, krautuvė didele 
ir visi įrengimai. Pardavimui yra 

Į svarbi priežastis, kurią sužinosite 
[ant vietos. Kreipkitės į “Laisves” 

'pažįsti nei tiek teisės, kaip če-j ofisą. f 
verykų valytojams. į

Savo atsakyme komisionie- j...... -•  —
riui, beje, artistai nurodė, kad ICR A ND A VO IIM Al 
leidžiama ir komunistams pra- V VJllUrll
kalbas tame parke laikyti. O 
jie, smulkiai-buržujiniai ar
tistai, matyt, visgi dedasi ge
resniais už komunistus. . . Bet 
komunistai išsikovojo, 
vo sau teisę kalbėti 
aikštėse; buržuaziniai 
ligentai tikėjosi, kad 
mais jie ką nors išgaus iš augš 
tųjų valdininkų ; bet, kaip 
tome, jie apsiriko.

gaut L. Kavaliauskaitę ir dau- artistams, girdi, tamsta nepri-I
giau dainininkų. O Norris už
tikrina, kad suorganizavo ge
riausius muzikantus šokiams.

dolerių, kurių bedarbiai nema
to ir nematys.

Visi tad į ketvirtadienio ma-1 šokiai pi’asidės 4 vai. vaka-
sinį mitingą “Laisvėj!” Pri
verskime buržujinę vyriausy
bę atidaryt ne tik senuosius 

ją 
bedarbiui 

reguliarę piniginę pašalpą 
kas savaitė!

Kaip tatai galima padaryti, 
išgirsite iš patyrusių kalbėto
jų, bedarbių veikėjų, sueida- 

Pamatysite, 
trejetą dienų,kaip Bedarbių Tarybos jau ir 

sutvertų” dar-, dabar prispiria ponus šelpėjus 
tiems bedar- 

kitiems biams, kurie būna vejami lau- 
patys 

Per organizuotą

re, o vakarienė 7 vai. vaka
re.

Nuoširdžiai kviečia 
dalyvauti ir paremti.

Rengėjai.

visus

Ex-Kareiviai, Reikalaukite 
Visų Bonų iš Valdžios!

užkaria- 
m i esto 

gi inte- 
prašy-

ma-

(89-94)

MASPETH, N. Y.
PASIRANDAVOJA 5 šviesūs kam-
parankumai. Renda gana žema.

bariai, visi moderniški įtaisymai ir 
Kreipkitės 61-34 56 Rd.

(87-90)

Demonstruokime už Negrų 
Jaunuolių Išvadavimą 
nuo Elektros Kėdės!

gali ir turi priversti valdančią
ją klasę ‘patenkint jų reikala
vimus.

Bedarbių Taryba.
;................—................... ■ ....................

Darbininkų Ex-Kareivių 
junga šaukia juos visus į 
monstraciją, reikalaut iš val
džios visų bonų, priklausančių 
ex-kareiviams. Demonstraci
ja prasidės Madison Square 
aikštėje, New Yorke, penkta
dienį, 11 vai. dieną; iš čia 
paskui ex-kareiviai demonstra
ciniai maršuos į Union Squa
re, kuriame bus didelis masi
nis mitingas. Ex-kareiviai kai-

PASIRANDAVOJA kambariai, 29
Stagg St., stebėtinai žema kaina, 

maudynės, elektros šviesa ir visi 
parankamai.
$15 iki $17 už ■
152 Maujer St.

elektros šviesa
Renda: $10 už 2 rūmu,

4 rūmus. Kreipkitės:

(89-90)
de-

Maspetho Prakalbos

Rengia Maspetho darbinin
kiškos organizacijos; įvyks 
seredoje, 20 d. balandžio 
(April), National Hali, 91 
Clinton Ave. ir Kampas Wil-* 
low Avenue, Maspeth, N. Y. Į 
Pradžia 8-ta vai. vakare.1

i *• t

REIKALAVIMAI
Reikalingas Džanitorius

Reikalingas džanitorius prižiūrėji
mui namo tarpe Lorimer St. ir 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Savi
ninkas gyvena: 152 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Hadd. 3-6712 

(88-91)

kų Neužilgo Vyksta 
| Vokietiją

bedarbės apdraudos pensijas 
visiems neturintiems darbo. 
Ex-kareiviai, demonstruokite, 
organizuokitės ir kovokite!

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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NOTARY 
PUBLIC

w/M I TEL. STAGG 
2-5043

šeštadienį, balandžio 16 
visi bedarbiai ir, kurie 
gali, dirbantieji, susirinkite 
11:30 vi. ant St. Felix ir Ful
ton Sts., Brooklyne, netoli Bo
ro Hali, į masinę demonstraci
ją. Ši demonstracija yra šau
kiama protestui prieš pasmer
kimą septynių negrų Scottsbo
ro jaunuolių sudeginimui elek
tros kėdėj, gegužės 13 dieną. •

Iš minimos vietos demons
tracija trauks prie *Ėoro Hali,! 
kur apsistos ir ant vietos de- ..demokratijos 
monstruos uz tų nekaltų dar-|viąas 
bininkų gyvybę. O kad jie 
yra neteisingai nusmerkti, tą 
iš dalies pripažino ir vyriau
sias teisėjas augščiausio Ala- 
bamos valstijos teismo; betgi 
j“?3 "uteisS elektros ke-, cr00Klyne, D 
dėj; tame skaičiuje yra trys : vakare 2813 
tik keturiolikos metų amžiaus, Yonkel!se šį ^dienį, /Vai!

... i po pietų, Larkin Plazoj ir
Ne tik mes vieni demons- Newarke sekmadienį, 3 vai. 

truosime, reikalaudami jų pa- n. nj.tll

d., 
tik

Ada Wright’iene, motina 
2 mirtin nusmerktų Scottsb. 
jaunų darbin., neužilgo išva
žiuoja į Vokietiją; ją'ten spe
cialiai pakvietė ' Dabbininkų 
Tarptautinė Raudonoji Pagel- 
ba. Per masinius mitingus Vo
kietijoje Wright’ienė supažin
dins tos ir kitų Europos šalių 
darbininkus su lynčiška Ame
rikos demokratija. Tatai, su
prantama, bus nesveika Jung
tinių Valstijų imperialistams, | 
nes šie imperialistai vardan 

i” m o b i lizuoja 
visas kapitąlistines šalis 
ran prieš Sovietų Sąjungą.

Bet pirm iškeliausiant į 
ropą, Ada WrighViene 
kalbės keliuose darbininkų 
ringuose šioje apielinkėje: 
Brooklyne, balandžio 18 d., 

I Pitkin Ave.;

Kokis Gali Būti 
Darbo Džiaugsmas?

čius ir A. Bimba. Įžanga vi
siems dykai ! Draugės ir drau
gai maspethiečiai! Kuomet 
dabartiniu laiku siaučia di
džiausia bedarbė, tai daugelį 
darbininkų šeimynų paliečia ir 
įvairios ligos, o kadangi dau
guma darbininkų neturi supra
timo, kaip nuo jų apsisaugoti, 
tai daugelį fjų ir varo į kapus 
b i w • i i • • n

Telefonas: Stagg J-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.

MATHEW P. BALLAS (NC. 
(B1ELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
Į® 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.
} MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS:

mirusius' PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM V KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSIN(« AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE IR 
PARVEŽTI. TURIM ’MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TES ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENA., IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

xxxifXMiozw w ww w www wwwww VxxwxxxxXT»?A<»ooo<x><>o<XT<<o<»ono<><>>ckirxio»iooo<xx>o<>r>>rxx\w>/Y>oorXx>.
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ka-

Eu- 
dar 
mi-

s į Vergaut kapitalistinėj dirb- be laiko. Daugelis darbininkų 
tyvėj nęra jokio džiaugsmo dar vidutinio amžiaus, bet jau 
darbininkui; jeigu jam kalbė- atrodo seni, žil 
turn apie tokio darbo džiaugs- jau visai silpna^ 
mą, jis pasakytų, kad tu esQ • Daktaras Kaškiaučius savo 
žioplas, veidmainys arba mill-1 kalboje-prelekcijoje nurodys, 
kintojas. Bet žmogus turi: ką darbininkai turi daryti, 
džiaugsmo, kada jis ka nors ■ kad. be laiko nereikėtų eiti į 
nuošaliai dirba, naudodamas kapus arba dar viduramžiais 
ne tik rankas, bet smegenis ir atrodyti senukais, suvargėliais. 
dailišką jausmą. Ar galės būt Bimba kalbės apie

ir sveikata

dailišką jausma. Ar galės būt Drg. A. Bimba kalbės apie 
kada tokis laikas, kad darbi- bedarby; nurodinės priežastis 
ninkas, dirbdamas fabrike ir j bedarbių atsiradimo ir ką dar- 
delei savo pragyvenimo, ture- Į bininkai turi daryt, kad panai-

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas Fp/li 
Garankščiuotos krau- 

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai r/lf/j
ir skausmingi kojų su- l/? f
tinimai, paeinanti nuo yML J
gyslų įdegimo, yra gy- V U

' ' operacijų U
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

2 iki 6, Sereclomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
FILURIN
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedeldienių

i 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 jčirškinimais

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
®po numeriu 

512 Marion St., 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj • vietoj 
studija daug 
geriau jrengta? 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

liuosavimo; tuo tikslu demons
truoja ir visų kitų kampų dar
bininkai ir bedarbiai; iš to da
ros stiprus masinis spaudimas 
ant kapitalistinių Jteisdarių; o 
mes turime suprast, jog tik 
per galingą minių spaudimą 
tegalima bus paliuosuot tuos 
politinius kankinius. Visi tad 
į demonstraciją šeštadienį! 
Šaukia Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas.

po pietų, Hopewell Church, 
Sussex and Dye Sts.

SMULKMENOS

SOUTH BROOKLYN, N. Y

NEW YORK. — Iš Floridos 
atvykus pasijįeškot New Yor
ke darbo, praleidus visus pi
nigus,. negaudama pašalpos ir 
.nesurasdama darbo, nušoko 
nuo stogo tIr užsimušė Gertru
da Bevienene, 30 metų am
žiaus.

tų džiaugsmo iš tokio darbo ?
Tą klausimą a’tsakys inži

nierius J. Degutis savo pre- 
lekcijoj ateinančio pirmadie
nio vakare, “Laisvės” svetai
nėje. Po prelekcijos seks dis
kusijos, kada ir kaip galima 
bus padaryti, kad darbas fa
brikuose būtų d i r b a n č i am 
džiaugsmingas ir įdomus. lai 
yra platus klausimas ir palie
čiantis kiekvieną darbininką.

Patys rengkitės ir kitus pa
raginkite į tą prelekciją su 
diskusijomis balandžio 18 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje.

kint bedarbes arba bent gaut 
reikalingą pašalpą. Taipgi 
A. Bimba kalbės ir apie artė
jantį karą, kurį turčiai ruo
šia pirmiausiai prieš Sovietus. 
Prakalbos bus labai svarbios, 
todėl, visi darbininkai, atsilan
kykite.

Kviečia Rengėjai.

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

Vedybų Klerkas Prisiplėšė 
$299,499 Kyšių

t ' * . • ■ I •

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo ' 50-ta kuopa rengia 
prakalbas, 17 balandžio, (Ap
ril), 1932 m., Russian Natio
nal Mutual Aid Soc. svetainė
je, 136 15th Str., Brooklyn, N. 
Y. Pradžia 2 valandą dieną. 
Įžanga veltui. Kalbės Dr. J. 
J. Kaškiaučius temoje: “Fi
ziniai, Vaistiniai ir Operaciniai 
Gydymo Būdai.”

Drg. P. Buknys, “Laisvės” 
administratorius kalbės apie 
gręsiantį karo pavojų ir dar
bininkų kovas.

Dažnai žmonės išmėto daug 
pinigų daktarams ir vaistams, 
o sveikatos neatgauna. Kodėl 
taip yra? Moksliniai išaiškins 
Dr. J. J. Kaškiaučius. Skait
lingai dalyvaukite šiose pra
kalbose, nes jos yra del .labo 
jūsų sveikatos*

NEW YORK.—Trečios Avė. 
gatvekarių linija yra skolinga 
miestui $987,078 taksų ir mo
kesčių už gatvės taisymą tarp 
relių. Kaip ši, taip kitos kom
panijos, pirmučiausiai atsi-: 
skaito sau pelnus; kiek gali, 
užslepia jų nuo saviškės val
džios 
visais 
taksų 
kurnu
smulkių savininkėlių.

ir suka nuo jos taksus 
galimais būdais. Taip 
našta vis didesniu sun- 
gula ant darbininkų ir

--------------VĖL---------------
Iškilminga Sovietų l|||fC||l|l|
Sąjungos Kalbinė AUndlIllAI
Filmą, pirmu kartu uaiiin

bus rodoma / K Al N Al
Amerikoje. / IWU.nni

Ketvirtadienį, 14 Bal.-AP1**!
A 1 U r (I 42n(i BroadwayV A HI L U Prieinamos Kainos.

Rodo be perstojimoTEATRE nuo pietų iki vidur-

biuroNew Yorko vedybų 
antrarankis raštininkas 
McCormick per ■■ dešimt 
pasidėjo į bankus $299,499 pi
nigų, kuriuos iškaulijo iš jau
navedžių, kaipo “dovanas.” 
Tai buvo niekšiškas graftas, 
bet McCormick, demokratų 
politikierių peniukšlis, nėra 
imamas į nagą už tuos kyšius. 
Jį dabar teisman traukia fede- 
ralė, centralinė valdžia, kad 
jis nemokėjo jai procentų nuo 
savo grafto. Anot valdžios, 
įplaukos yra įplaukos, vis tiek 
kaip žmogus jąsias gautų. Tuo 
būdu centralinė valdžia pa
traukia atsakomybėn ir did
žiuosius butlegerius svarbiau
sia todėl, kad jie nemokėjo 
jai mokesčių nuo šmugeliškų 
pelnų. Valdininkai, reiškia, 
būtinai nori grafto ir šmuge
lio pinigų. • 1 • P. ‘ i ■

Pranciška Paulauskaitė, 47 
metų, 87 Johnson Ave.^ mirė 
balandžio 11 d. Bus palaido
ta balandžio 14 dieną, šv. Jo
no kapinėse.

Anglo Arata, 50 metų, 66 
Marcy Ave., mirė balandžio 
12 d. Apie laidojimą bus vė
liaus.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda- 
Imi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
j sipirksite. 

Į ĮVAIRŪS 
I RODŽIAI I 
įjAUSIOS MADOS 
|UŽ PRIEINAMĄ 
į KAINĄ

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniikaa vyrų ir 

moterų litraa kraujo ir odoa. 
Padarau ištyrimu kraujo ir i tapomo.

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

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 I po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

JONAS STOKES

156

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

metų SKAITYKIT IR PLATIN- 
( KIT “LAISVĘ

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

LDSA. 111 kuopos mėnesinis susi- 
rinKimas įvyks penktadienį, 15 dieną 
balandžio, pas draugę Misevičienę, 
llfj Montauk Ave., 8 vai. vakare. 
Visos narės būtinai dalyvaukite, nes 
yra daug svarbiu dalyku aptarimui.

(89-90)

MASPETH, N. Y.
ALDLD. 138 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 14 d. 
balandžio, po numeriu 70-42 Link Ct., 
8 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite, nes yra daug 
dalykų aptarimui.

būtinai 
svarbių
Or g.

RIDGEWOOD, N. Y.
VLiet. Darip (Susivienijimo . 40-tos 

kuopos susirinkimas įvyks penktadie-

daimantus 
daiktų 
pigiau Z1" | nu- 1

LAIK-
NAU-

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

I Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus.
• Taigi kreipkitės pas mane, o' aš 
I Stengsiuosi pilnai patenkinti.
I WilliamsburgieČiams, kuriems i, 
Ipertoli pas mane atvežti patai sy-
I mui laikrodžius ar kitus auksinius Į 
| daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ■ 
ĮlŠ ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
| atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- į 
| kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 .Bedford Avenue

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N. Y, SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVŲ.”'

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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