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talpingiausias namasbei apskričių iždus.

kubiškų pėdų.

ĮVAIRIOS ŽINUTES

go 14.5 nuoš.
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Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pen^tadie nis, Bal. (April) 15,

tiktų, tai apimtų 42,000 ket
virtainių mylių plotą ir pa
liestų 25,000,000 gyventojų.

New York. — Balandžio 
13 d. Van Cortland Parke 
rastas nusišovęs senas žmo
gus, veikiausiai bedarbis.

Indija. — Vėl grūmoja 
Yangtse upės išsiliejimas ir

lauke nusimaskuoja
Jiems

Pruseika-Butkus įsakė savo 
pasekėjams nemokėti duoklių į

Amerikonas generolas prip ažįsta, kad karas prieš So
vietų Sąjungą ateina, pa sidare neišvengiamas; Ja
ponijos imperialistai nuo 1918 metų planuoja užgro
bimą Sovietų Sibiro.

oportunistai pasirodo 
atviri buržuazijos agen-

Renegatai pasmerkė eili- 
komitetus. , Jų orga- 
paskelbė “ekstrinių ”

miestavus blokus iš prieša
kio ir tris blokus iš šono. 
Jojo talpingumas sieks 51,- 
000,000 kubiškų pėdų, tai 
yra, du syk tiek, kiek

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV
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Bridgeport, Ohio, —- Čia 
pribuvo draugas Wagenk- 
necht, kaipo atstovas Darbi
ninkų Pagelbos. : Bus ati-

Tai vieno veiklaus draugo | 
■pasidarbavimo rezultatai. Jei-, 
gu visi kiti draugai pasidarbuo-1 
tų, taip pat turėtų pasisekimo. I 
Revoliuciniam darbui tarpe j 
mainierių sąlygos prielankios, • 
nes darbo sąlygomis ir senosios I Svarbiu C MilCllie
unijos lyderiais nepasitenkini- DVdlDlUb lUUblUb
iųas labai didelis. Į , ---------

Newark, N. J. — Central 
Bank kompanijos iždinin- 

, Sako
ma, kad banke rastas trū- 
kūmas geros sumos pinigų.

New York. — Spaustuvi
ninkų unija No. 6 užgyrė 
bedarbių apdraudos bilių.
Už įnešimą balsavo 200,'o1 dinasi, čia gamyba; paaugo 
prieš tik 3. 37 nuoš. . ( 1 ■
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KRISLAI
Kas Dirba, Tam Sekasi.
LDS. Balsavimai.
Kovos Lauke.
Prezidento Rinkimai.

Rašo Komunistas'

Kietosios anglies lietuvių ko
munistų konferencijoj vienas 
draugas pasakė: Nesenai įsto
jau į partiją. Pradėjau dar
buotis tarpe lenkų ir rusų. Jau 
turiu partijos grupę iš 24 na
rių. Jeigu pasidarbuosiu, už
tikrinu, kad bus galima greitu 
laiku senosios unijos lokale su- 
'organizuoti eilinių narių opo
zicijos skaitlinga grupė!

AMOY, Chinija. — Pra
nešama, kad iš miesto Chan
gchow riščiomis . nešdinasi 

Amerikos Lietuvių Darbininkų Į anglai misionieriai. Jie 
Literatūros Draugiją. Paliep- skelbia, kad komunistų Rau
ta jiems tą brangią organizaci- donoji Armija artinas prie 
ją visaip draskyti ir plėšyti, o miesto ir Retina greitu lai- 
v>sų pirma grobti jos kuopų k a tj Didžiausioj
hpi anskrirm ly.nna J

Tas pats jau daroma su Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mu. Jau senai pusiau slaptai 
jie atkalbinėja LDS. narius 
Brooklyne pasitraukti iš orga
nizacijos, nemokėti duoklių. 
Tas buvo iškelta vienam 1 kuo
pos susirinkime. Dabar dras
kymo darbas pradėtas viešai.

Štai jų valdoma Rockfordo 
kuopa sugrąžino balsavimo 
blankas, tuščias. Pareiškė, kad 
jie atsisako dalyvauti balsavi
muose. Reiškia, jau paskelb- 

- tas karas Darbininkų Susivie
nijimui. Jau užsimota jį plė
šyti ir jo eiles demoralizuoti.

Todėl LDS. nariai neprivalo* 
balsuoti už oportunistų-griovi- ^as Moffett dingo, 
kų pastatytus .kandidatus. Ma
tote, jie patys, kurias kuopas 
jie kontroliuoja, nebalsuoja, ne
dalyvauja balsavimuose, bet no
ri, kad darbininkai balsuotų už 
jų kandidatus! Stačiai bjaurus 
pasityčiojimas iš darbininkij ir 
jieškojimas už save durnesnių.

Draugai darbininkai, balsuo
kite už komunistų frakcijos re
komenduojamus kandidatus į 
LDS. Pild. Tarybą!

Prezidentas—R. Mizara.
Sekretorė — J esjcevičiutė.
Iždininkas—Kaškiančius.
Iždo globėjai—Mikita ir J. 

Bimba.
Daktaras-kvot.— Dr. Palevi- 

čius.

Paskutinį kietosios anglies mai
nierių streiką vadovavo ir par
davė Maloney ir lovestoniniai 
renegatai. Juos karščiausiai 
rėmė lietuviški oportunistai per 
savo “Klampynę”. Apgauti ir 
nuskriausti mainieriai niekados 
neužmirš šios pardavystės.

Komunistų Partija iškėlė 
obalsį eilinių narių komitetų 
kūrimo ir ėmimo streiko vado
vybės į eilinių mainierių ran
kas, 
nių narių 
nizavimą 
darbu.

Kovos
darbininkų priešai, 

vyksta dangstytis frazėmis tik 
ramiu laiku. Leninas teisingai 
pasakė, kad krizio metu, kovos 
laiku, 
J' ūpo 
tai.

Jau 
stijų prezidento rinkimų kam
panija. Komunistų Partija 
statys savo kandidatą. Parti
jos kuopelėse rinkimų kampa
nijos problemos jau diskusuoja- 
mos.

Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuras greitu laiku iš
dirbs ir paskelbs planus, kaip 
kampaniją pravesti tarpe lietu
vių darbininkų, kaip įtraukti 
lietuvių darbininkų organizaci
jas į tą svarbų darbą.

JAPONIJA PASIRIIOSUS UŽPULT SSSR.
Chinijos Komunistai SAVO DIDUMU IR NAUJANYlį SOTIE- Uždarė Fašistų Mili- IMPERIALISTINIS KARAS PRIEŠ SSSR

tarifą Organizaciją JAU £]A pAf JAp0N!jA TRAUKIA KA
• ✓

užimti. Didžiausioj 
baimėj atsidūrė visi šios 

; apielinkės parazitai. Pats 
Amoy miestas randasi tik 
už dvidešimties mylių nuo 
Changchow.

Peshawar, Indija. — Val
stiečių organizacija “Rau- 
donmarškiniai” boikotuoja 
Anglijos valdžios įvestus 
apgavingus rinkimus. Dau
gelyje vietų policija apšau
dė valstiečius pikietininkus.

Washington. '—Paskelbta, 
kad Western Union Tele
graph kompanija ketina 
susivienyti su Postal Tele
graph kompanija. Suvie
nyta koi^joracija būtų po 
kontrole International Tele
phone ir Telegraph trųsto, 
kurio kapitalas siektų bilio
no dolerių.

50 TŪKSTANČIU DALYVAVO DRAUGO 
POKROVSKIO LAIDOTUVĖSE MASKVOJ

MASKVA. — Bal. 13 d. 
tapo palaidotas bolševikas 
istorikas draugas Pokrovs
kis. Raudonojoj Aikštėj 
laidotuvėse dalyvavo iki 50,- 
000 darbininkų.

Laidotuvėse taip pat da
lyvavo draugai Stalinas, 
Molotovas, Vorošilovas ir 
kiti Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos vadai. 
Prakalbą pasakė draugas 
Bukharinas. Draugo Po- 

‘ krovskio pelenai palaidoti'

NEW YORK. — Iš čia 
išvažiavo į Sovietų Sąjungą 
architektas H. O. Hamilton, 
kuris gavo pirmą dovaną 
už planą del Sovietų Palo
čiau^, kuris bus neužilgo 
pradėtas statyti Maskvoje. 
Jis prižiūrės palociaus bu- 
davojimą. Jam padės du 
rusai architektai—Zoltovs- 
ki ir Yofan, kurie gavo an
trą dovaną.

Išvažiuodamas, Hamilto
nas suteikė įdomių davinių 
apie patį Palocių, kaip jis 
atrodys, kada bus pabuda
votas. Visų pirma, pats bu- 
davojimas- užimsiąs nuo 
dviejų iki dviejų ir pusės 
metų. Savo didumu jis ne
turės lygaus pasaulyje. Bus 
1,400 pėdų ilgio ir 600 pėdų 
pločio, arba apims septynis

Vakar dienos “Laisvėje” | Medvilnės audeklo pada- 
padavėme skaitlines apie | ryta 624,000,000 metrų, pa- 
progresą Sovietų Sąjungoj | augo 8 nuoš. Čeverykų pa- 
anglies ir žibalo gamyboje, j siūta 18,116,000 porų, paau
gtai dar žiupsnelis žinių iš 
kitų sričių.

Maskvos naujai pastaty
tas automobilių fabrikas 
padarė 2,959 trokų bėgyje 
pirmutinių trijų mėnesių 
šių metų, arba 9 nuoš. dau
giau, negu planas reikala
vo. Per vieną kovo mėnesį 
padarė 1,258 trokus.

Stalingrado traktorių fa
brikas padarė 8,419 trakto
rių, iš kurių per kovo mė
nesį padaryta 2,709, o per 
vasarį 2,875. Kharkovo fa
brikas per tuos tris mėne
sius padarė 3,385 trakto
rius.

Sovietų lokomotyvų fab
rikai per tris mėnesius pa
darė 254 lokomotyvus. Va-

Kremliaus sienoje—ten, kur 
palaidoti žymiausi revoliu
cionieriai.

Draugas Pokrovskis bol
ševikiškai partijai priklau
sė nuo 1905 metų ir visuo
met buvo ištikimas kovoto
jas už komunizmą. Savo 
gabią plunksną jis panau
dojo darbininkų ir valstie
čių pasiliuosavimo reikalui, daryta virtuve-valgykla teL 
Mirė sulaukęs 65 metų am- kimui maisto badaujantiems 
žiaus. • mainieriams.
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turi iki šiol pasaulyje buvęs ‘ nariU-
talpingiausias namas “Em- si°s Armijos” grupių buvei- 
pire Building”, New Yorke. n^s uždarytos, bet vadai ne- 
Pastarasis teturi 24,500,000 suareštuoti.

7 7 v • j .

• Sakoma, kad 
fašistų centruose rasta ir 

. . I paimta daug amunicijos ir
Sovietų Palocius teturės Į.šautuvų. Tos armijos vy

riausiu komandierium buvo 
pats Hitleris.

160 pėdų augščio, su bokštu 
400 pėdų augščio.

Bus dvi svetainės—vienoj 
tilps 15,000 žmonių, o kitoj 
6,000. Pastaroji bus gali
ma naudoti kaipo teatras.

Sovietų Palociuje, kuomet 
bus pabudavotas, dirbs, tu
rės ofisus ir tt. iki 42,000 
žmonių! Gi pabudavojimas 
lėšuos $45,000,000.

Amerikos Valdžios Dviejų, 
Biliomi Dolerių Deficitas

WASHINGTON. —Nesu
laikomai kyla augštyn Hoo- 
verio valdžios deficitas, de
ficitas jau perviršijo du bi- 
lionų dolerių ($2,000,000,- 
000). O spėjama, kad iki 
birželio mėnesio deficitas 
dar paaugs puse biliono do
lerių.

Bedarbių Sukilimas
Naujojoj Zelandijoj

AUCKLAND, New Zea-

Pradejo Veikt Vulkanas, ji3inirkaBŽdarbių <£n-
Žuvo PenkiŽmončs

MASKVA. —Gautas pra-, 
nešimas, kad ant salos, Švi
no j staiga išsiveržė vulka-; 
nas. Penki žmonės žuvo, o 
181 tapo sunkiai v apdegintų 
sužeisti. i į

Sala Švino j randasi Kas? 
pijos jūroje, į pietus nuo 
miesto Baku.

SEPTYNI ŽUVO GAISRE
HERSHEY, Pa. — Bal. 

14 d. kilo gaisras Dillonų 
namuose. . Gaisre žuvo sep
tyni žmonės. Penki iš jų 
maži vaikai.

BERLYN — Vokietijos 
valdžia, praėjus rinkimams, 
nutarė uždaryti hitlerinių 
fašistų militarinę ginkluotą 
organizaciją, kuri turėjus 
penkis šimtus tūkstančių 

Hitlerio “Rudo-

Buržuaziniai Demagogai 
Darbuojasi Išsijuosę
WASHINGTON. — De

mokratų baliuje kalbėjo bu
vęs New York o valstijos 
gubernatorius Smith, kuris 
ketina “runyti” į Jungtinių 
Valstijų, ..pręgįdęntus. Tai 
vienai iš ištikimiausių ' im
perialistų agentųSir vienas 
iš ;di'džiatisių demagogų. Jis 
siūlo, kad Amerika nereika 
Jautu karo skolų iš kitų ša
lių per dvidešimts metų. 
Antrą, Amerika turėtų do
vanoti tam tikrą dalį skolų 
visai, pagal tų šalių išpirki
mą Amerikos produktų. Pa
vyzdžiui, jeigu Europa nu
perka Amerikos produktų 
už $100,000,000, tai Ameri
ka dovanoja $25,000,000 $ko- 
lų.

Bet tas neprašalintų be
darbės ir nenumažintų dar
bo žmonių vargo. Smith 
tik j ieško balsų už save.

stracija. Policija buvo be
jėgė demonstrantus numal
šinti. . Pribuvo konsteibe- 
liai. Daug darbininkų su
žeista. Sužeisti taip pat du 
policistai.

NUŠAUTAS MAINIERYS PIKIETE; KRU 
VINOJI OHIO VALDŽIA SIAUČIA r

STEUBENVILLE, Ohio. 
—Kruvinoji valdžia triuški
na mainierių streiką. At
siųsta nacionalė gvardija 
padėti anglies baronams nu
slopinti darbininkų kovą.

Bal. 14 d. šimtai mainie
rių pikietavo kasyklą prie 
Adena, kuri priklauso Goo
dyear Tire and Rubber 
kompanijai. Ginkluota na
cionalė gvardija ir policija 
padarė kruviną užpuolimą 
ant mainierių. Pavartota

Iš Chinijos Pranešimas Parodo, Kad Harbine Laukiama 
Ginkluoto Japonijos Puolimo ant Sovietų Teritorijos; Nė
ra Abejonės, Kad Kitos Imperialistinės Valstybės Rems 
Japoniją

Japonijos manevrai Mand- 
žu rijoje, jos pasiuntimas 
kariuomenės prie pat Sovie
tų rubežiaus, reiškia neiš
vengiamą karą tarpe Japo
nijos ir Sovietų Sąjungos.

Generolas Graves tvirti
na, kad 1918 metais, kuo
met jis buvo Sibire, Japoni
ja turėjo už tikslą užgrobti 
Sovietų Sibirą, prie to pa
ties jinai dabar tebesielda. 
Skirtumas, tačiaus, yra ta
me, sako Graves, kad šian
dien japonų armijos pasiun
timas į Sovietų teritoriją 

siteisindąma, būk išsprogdi- susitiktų griežčiausio gink- 
nhnas japonų karinio trau
kinio bal. 13 d. stato į pa
vojų jos interesus.

Tuo tarpu Jungtinių Val
stijų . generolas Graves, jau 
pasitraukęs iš tarnystės, 
kuris 1919 metais vadova
vo imperialistų karinėms 
spėkoms prieš Sovietų Są
jungą, griežtai tvirtina, kad

New York “Times” pra
nešama iš Peipingo, Chini
jos, sekamos informacijos:

Mieste Harbine didžiau
sias sumišimas ir sujudi
mas. “Japonai rengiasi už
pulti Sovietų Sąjungą Man- 
džurijoje”, pranešimas nu
rodo. Japonija esanti užsi
mojus užgrobti Rytinį Chi- 
nų geležinkelį, kurio pusė 
priklauso Sovietų Sąjungai.

Kitas pranešimas sako, 
kad Japonija skubiai siun
čia daugiau kariuomenės 
prie Sovietų rubežiaus, pa-

Revoliucinės Unijos 
Dideli Laimėjimai

BERLYN. — Nesenai 
įvyko Saar geležinkeliečių 
komitetų rinkimai. Pasek
mės tokios: socialdemokra
tinės - reformistinės unijos 
laimėjo 79 vietas, o pirmiau 
turėjo 100 vietų; revoliuci
nės unijos laimėjo 46, o tu
rėjo 26; krikščioniškos uni
jos gavo 42, o turėjo 43.

ašarų bombos ir revolve
riai. Mainierys Walter 
Kimbel, 50 metų amžiaus, 
ant vietos nušautas. Labai1 
daug mainierių sužeista.

Ginkluoti budeliai auto
mobiliuose lakstė ir blaškė 
mainierius gazinių bombų 
pagelba. IŠ vienos mašinos 
budeliai pradėjo šaudyti j 
pikietninkus. Mainieriai ta
po išblaškyti.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

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

luoto pasipriešinimo.
Bile dieną galima laukti 

Japonijos armijos įsiverži
mo į Sovietų Sibirą. Pavo
jus ginkluoto užpuolimo ant 
darbininkų tėvynės čia pat. 
Darbininku klasė turi būt 
prisirengus gynimui Sovie
tų Sąjungos nuo imperialis
tinių plėšikų.

Lindbergas Užmokėjęs už 
Vaiką 50,000 Dolerių

Sakoma, kad Lindbergas 
užmokėjo kriminalis
tams $50,000, bet vaiko ne- / 
atgauna. Spėjama, kad jie * 
arba bijo, kad policija ne
sučiuptų, arba reikalaus 
daugiau pinigų.

Svarbu tas, kad jieškoji- 
me vaiko ir užmezgime ry
šiu su kriminalistais svar
bia rolę lošia kunigai ir po
litikieriai. Tas parodo, kaip 
tie sutvėrimai arti susirišę* 
su požeminiu pasauliu.

HELSINGFORS, Finlan- 
dija. — Buržuazinis , teis
mas nuteisė 38 darbininkus 
kalėjiman ant 88 metų. Kal
tinami buvo “šalies išdavys- ‘ 
tėję”. Mat, tie darbininkai 
yra komunistai.

Detroit. Mich. — Bal. 11 
d. penki tūkstančiai miesto 
kolegijos studentų demon
stravo ties miesto svetainę 
prieš miesto tarybą. Jie 
protestavo prieš pakėlimą 
mokesčių už mokslą.



kaip smarkiausi garu Steponavičius, V. Paukštys, P 
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Nesenai Pruseikos kontr-re- 
voliucinė “Klampynė” bjauriai

I

r

NUŽUDĖ 650 TARNAIČIŲ
Vengrijos grafienė Eliza- 

bet Bathory (gyvenus tarp 
1560-1614 metų) užmušė 650 
tarnaites merginas • per šešis 
metus iš eilės. Bet kaipo aug- 
štos veislės ponia jinai nega
lėjo būt už tai nubausta.

NEWARK, N. J. — Balan
džio 18 dieną, pirmadienį, 
7 :30 vai. yakare,’ 180 ’ New 
York AVę., įvyks chorisčių la
bai svarbūs susirinkimas. Visi 
choro nariai būtinai turime da-

LAIŠKAS DIEVUI
Iš Vokietijos miesto Liptau 

1926 metais buvo pasiųstas 
laiškas Romon, užadresuotas 
“dievui.” JPaštas sugrąžino 
laišką siuntėjui. Prie konver- 
to buvo primuštas štempelis su 
žodžiais: “Tas asmuo nesuran
damas.” ,-A "

šdama sekamai: “Mes turi
me pasisakyti, kad neuž-

No. 14-tam “Klampynė” 
skaitliuoja visą litaniją renega- 
gatų: Pruseika, Ig. Bečis, K.

nią ir tironiją.” .
Reikalaukime-tuojaus pa-

bininkų.
“Nors aš sergu, aš pasi

žadu niekad neišsižadėti 
klasės; . kovos

visus ' kitus kovinguosius 
darbininkus, kurie suareš-

Bet jis vistiek algą 
ėmė. Senas Vincas bendradar
biavo ,bet gaudavo už kiekvie
ną eiliukę mokėti, o paskui vėl 
tuos pat raštus pardavė del A. 
L.D.L.D. ir už juos gavo gerai 
pamokėti. Puikūs ‘veikėjai,” 
nieko sakyti.

Balsys, A. Matulis, Senas Vin
cas ir tt. Sako, žiūrėkite ko
kie “veikėjai.” Kada ir kur? 
Ar tai tada, kada Steponavi
čius taisėsi sau algą iš ALDLD. 
$30 į savaitę, a negavęs nu
spjovė ir paskelbė ALDLD or
ganizacijai sabotažą? O Bečis, 
kuris pastaraisiais savo sekre- 

Jau kiek pirmiaus orlaivinis toriavimo metais visai nesiskai-

Šiemet turėjom vajaus Draugės Undžienes Prakal- 
laiką du mėnesiu, šešios 
savaitės jau praėjo, liko tik

tavimo kaltinimų.
American Woolen Kom- ___________

panįjoš* bošai ^aWrdnce pd- liūosiioti Edith Berkman ir
* 1 1 * L ? 1 VI • • 1 W ’ • Zz y 1 • j 1 _ • ~ '

pritaikyta Sovietuose prie ro- pomis—neduodavo jokio atsa- 
gių važinėjimui ledu, sniegu irj kymo. 
abelnai žieminiais keliais.

Puslapis. Antras

Kovokim už Paliuosavinų Edith Berkman

APŽVALGA
Į iždininkus P. Mažeika, 1 kiasias kanuoles (viena to-

■ •n -r-. 1 Izin V n n nlii v Vainnnia omo

apšvietos darbą tarp klasi-
L X Vz 14 * X X \_z X X X X X Vi. *--v A A/ A A A A A X ‘ ' . ' . • • "1 1**1 *

Reikia tarp jų skleisti nacijų visoj, šalyj . parėmė | svettirgnųių darbininkų n 
y Worker”, įvairias' Tarptautinio Darbininkų pries lynciavimą negrų dar-

, reikalavimą,

ninkams nurodoma

smarkumu ginkluojasi, ga-1 ja į revoliucinių darbininkų
eiles.

LDSA! ir Darbininkių Balso Vajus

“Daily
N'ews” laiškų’ •skyriuj • tilpo

so-

f ■

Sietyniečiu Atydai

kių kanuolių kainuoja apie 
pusė miliono dolerių), milži
niškas karo tankas (kurių 
viena kainuoja apie $45,- 
000) ir nuodingus gazus.

United States, per year.... 
Brooklyn, N. Y., per year, 
■oreign countries, per year 
Canada and Brazil, nėr vea

kas, McKees Rocks
4211

■ntered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879.

j darbininku | bl°ga--Kaipgi ir kas įvy 
Mainieriai pikietavo! kins mus naują planą,z jei

Skerdynė bus daug bai- kauciją atšaukė. _______
sesnė ii; didesnė, negu buvo apeliaciją prieš nuosprendį?

WILKES-BARRE, PA’

tt.) ir kaip iš tos padėties 
gali-.darbininkų klasė išei
ti, tąi tokie darbininkai sto- • • • « a • • 1 • • • 1 sidarbaVo, kad' kaucija bu

tų'atšaukta. Jų įsakymu ji 
ir buvo suareštuota. Jie įrituoti išdeportavimui!

Mat, daugelis SLA. narių pi ne taika, ne nusiginkla- 
yra pasipiktinę fašistais, tai vimas, bet karas prieš So- 
dabar balsuoja už socialfa- vietų Sąjungą.

dvi,* bdt visa didžiuma kuo- su savira 
fpų saldžiai tebežiovauja ir’
nesirengia . pradėti dirbti. ‘
Sulig vajaus pasekmių, at- - -

dabar tokia bloga ’padėtis k l^ike patjięktps. apeliaci- dĮirbinmkiį I.:.-.:.... 
(bedarbė, skurdas, badas jos del padaikirfmio' depov- priėš'bosų klasės išnaudoji-

SUBSCRIPTION RATES:
united States, per year.............. $6.00 United States, six months............$3.00
Brooklyn, N. Y., per year........ 08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00

. . _ ■....$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00
--------- and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00

yienas įdomus laistąs. Ja
me sakomą: <f 21! i f ‘ į :<'

Vaikinai nuo 6-tos ir Lom
bardo gatvių jau pasirengę 
del .sekančio karo, jeigu jis 

: sugrąžius gerbūvį (prosperi
ty). Bile kas bus geriau, negu 
dabartinė padėtis, - Mes mano
me sudaryti dvi kariuomenės 

• kuopas? ir kaipo didesniam pa
traukimui, mūsų merginos 1 
draugas stos su mumis, kaipd 
slaugės.
Daugelis tamsių, darbi-' 

ninku, kurie neturi joliio 
klasinio supratiino, taip ma
no, ypatingai taip mano 
daugelis jaunų darbininkų. 
Jie mano, kad karui prasi
dėjus bus “geri laikai”, kad 
bus daug darbo, o kas svar
biausia,. . tai kadi bus^augš- 
tos algos, ir tuo būdu dir-

kų. !
“Daily Worker”, t
revoliucines brošiūras. Ir Apsigynimo
kuomet tik tokiems darbi- kad Edith Berkman tuojaus

kodėl butų, paliuosuota po kauti-

pereita. , 1
Taigi darbininkams nebus! ruosius šešis 

laikoma po

bar^pradėjom. Susirinkimai, 
įvykusieji pradžioj antro 
vajaus mėnesio, beveik visai 
nedavė naujų narių. Tai 

t
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SJLA. Balsavimai Socialfašistai Loja už
Sulig socialfašistų “Nau-JllHpcrialistUS ,.

jienų” pranešimo, 48 SLA. į Qenevoj dar tebesitęsia 
kuopose, kuriose įvyko bal-. į m p e rialistinių! valstybių 
savimas kandidatų į Pildo- Ikon ferencijk ! ;blo‘finįmui 
mąją. Tarybą, SLA. Darbi-J apie nusiginklavimą.
ninku Opozicijos Komiteto
išstatyti kandidatai gavo nių
sekamai balsų:

Į Vice-prezidentus
Mockevičius, Maltby, Pa.
355? “ .

Į- sekretorius J. Miliaus- ginkluoti, bet “panaikinti” 
Pa.— tokius ginklus, kurie daug 

kainuoja: panaikinti sun

Toj konferencijoj Jungti- 
Valstijų imperialistų 

atstovas Gibson, paleido di- 
jęj delį blofą, arba, kaip kapi- 

' i talistiniai laikraščiai rašo, 
patiekė planą “išvengimui 
karo.” Jis pasiūlė ne nusi-

Wilkes-Barre, Pa.—290.
Iš- to galima spręsti, kad 

šiuose rinkimuose SLA. ko
vingųjų darbininkų kandi-
datai gaus nemažą skaičių Qįrdi? tuos ginklus panaiki- 
balsų,, • , nus pūtų galima karo iš-

Kadangi SLA. nariai dar- vengti.
r bininkai yra atsilikę klasi- - Bet apie visišką nusigink- 

niam supratime, tai ir šiuo-; lavimą imperialistai nenori 
se rinkimuose paduos did- nei kalbėti. Jie nenori nei 
žiumų balsų už savo prie- į kalbėti apie Sovietų Sąjun- 
šus-miž fašistus. Bet ū .
rinkimai parodo, kad ir ko- j ginklavimo, 
vinįųjų darbininkų pozici
ją ^Ikįk^nęių yra nemažas 
skaičiui 1 IšLA. organiizaci-
• •» 

įk J°J-P -
Išę balsavimo 48 kuopose 

matyt, kad socialfašistų 
kandidatai sukirs fašistų 
kandidatus. Bagočius į pre-

■ zidentus ir Gugis į iždinin- 
kus-^-gali . laimėti. Tose

r kuopose už (Bagočių viso 
paduota 1082 balsai, už Gu- 
gį 1211 balsų. Gi fašistų

I ' kandidatai į prezidento vie
tą gavo sekamai: Gegužis- 
434; balsus; Bachunas—573 
balsus. Į iždininko vietą 
Tareila—545 balsus. Social
fašistų kandidatas į dakta- 
rus-kvotėjus, Dr. Bronušas, 
irgi gavo daugiau balsų, ne
gu fašistų kandidatai. Į iž-! 
do globėjus socialfašistų 
kandidatai stovi antroj vie-

• toj. I yice-prezidentus ir 
| sekretorius socialfašistai 
|\ neturi kandidatų.

tie i gos planą del pilno nusi- 
, Jie tik kalba

1 apie panaikinimą tūlų karo 
: ginklų. Žinoma, jie1 tik kal- 
>ba, o jų nepanaikins!

Jie kalbu apie nusigink
lavimą ir ginklų panaikini
mą, o tuo pačiu sykiu visu

mina nuodingiausius gazus, 
karinius orlaivius, tobulina 
kanuoles ir tt.

Socialfašistai, kaip impe
rialistų tarnai, išdidžiai pa- 

i sisako už "Amerikos impė- 
i rialistu atstovo Gibson pa- 
leistą blofą. Francijos so- 
cialfašistų vadas Leo Blum 
laikraštyj “Le fopulaire” 
pereitą trečiadienį pareiš
kė: “Mes užgiriame Gib
sono planą be jokių rezer
vacijų.”

Bet nei Francijos, nei ki
tų šalių socialfašistai ne- 
užgiria Sovietų Sąjungos 

" plano visiškam nusiginkla
vimui. Jie jo neužgiria del 

Į to, kad jie yra imperialistų 
tarnai. Socialfašistams rū-

šistus, manydami, kad pas
tarieji esą jų draugai. Bet 
jie labai klysta taip many
dami. Kaip fašistai, taip ir 
socialfašistai yra • darbinin
kų priešai. Fašistai atvi
rai įpasisako, kad jie ; yra 
darbininkų priešai, o 
cialjašistai prisidengę viso- 
kiorpis radikališkesnėmis 
frazėmis tarnauja. buržua
zijai, mulkindami darbinin
kus,

SLA. nariai darbininkai 
turėtų prieš tokius elemen
tus ^kovoti; turėtų neįsileis
ti į. valdybas. Vietoj fa
šistinių elementų, turėtų iš
rinkti tuos SLA. narius dar
bininkus, kurie kovoja už 
darbininkų reikalus, kurie 
lepinasi, kad SLA. organi
zacija pilniausiai tarnautų 
darbininkams, kad ją ne- 
fcal&ų išnaudoti ir jos tur- 
t^ eikvoti visokie fašistiniai 
gaivalai.

Pasirengi Karai :
Phil adelphia

Penktadienis, Bal. 15, 1932

bau tieji turės daug pinigų 
ir galės “puikiai gyventi”. 
O kariauti irgi bus tik sa
votiškas “smagumas”.

Bet jie nežino, kad sekan
tis imperialistinis karas bus 
daug baisesnis, negu buvo 
pereitas, kad sekančiam im
perialistiniam kare Ameri
ka bus labiau įvelta, negu 
buvo pereitam, kad Ameri
kos imperialistai vers darbi
ninkus dirbti pusdykiai, 
kad išnaudojimas bus dides
nis, kad darbo masės bus 
spėka spaudžiamos “pasi
aukauti”, idąnt Amerika 
laimėtų karą. I O tūs “pasi
aukojimas” bus neapsako
mai baisus. Vyrai; bus, ve
žami į karo 1 frontą žudy
mui, moterys pastatytos 
prie darbo dirbtuvėse.

Edith Berkman, Nationa
ls Tekstilės Darbininkų 
Unijos organizatorė, vado
vavo pergalingą Lawrence 
audėjų streiką vasario mė
nesį, 1931 m., prieš bjaurią 
skubinimo sistemą ir blogas 
darbo sąlygas dirbtuvėse. 
Laike to streiko ji tapo su
areštuota, apkaltinta depor
tavimui ir paliuosuota po 
$5,000. z .

Kuomet ■ i spalių' mėnesį, 
1931 m., Lawrence audėjai 
vėl sustreikavo ( prieš algų 
nukapojimą ant 10 nuošim
čių, Edith Berkman -vėl ta
po suareštuota; ją suaręs* 
tavo Jungtinių Valstijų imi
gracijos viršininkai ir jos 

, > Padavus

; ją. išdeportuoti,■ per pasta- 
----mėnesius ji 

areštu. Nors 
žmogžudžiai šioj šalyj yra 
paliuosuojami po kaucija, 
tačiaus ta jauna mergina, 
nieku neprasikaltus, apart 
to, kad ji vadovavo teksti
lės darbininkų kovą, nepa- 
liuosu’ojama po kaucija. Ir 
iš priežasties ilgo laikymo

jokios laimės sekančiam ka
re. Nebus “good time”.

Bet daugelis darbininkų 
to nesupranta. Bedarbė ir 
skurdas jiems taip įkirėjo, 
kad jie net mano, jog ka
ras nesudarys blogesnę pa
dėtį, bet geresnę.’ Jie taip 
mano del to, kad kitaip ne
supranta, del to, kad jie imigracijos kalėjime East 
kapitalistinės propagandos Boston, Mass., pradėjo sirg- 
apmulkinti. ti džiova. Dabar ji laikoma

Todėl klasiniai'sąmoningų |

ĮDOMUMAI PASTABOS
jų ageritai, Darbo Sekreto
rius Doak ir imigracijos ko- 
misionierė Anna C. M. Til- 
linghast tiesioginiai atsako- 
mingi už Edith Berkman 
dabartinę padėtį. Sulig jų 
įsakymo ligoninė atsisakė 
išduoti oficialį pareiškimą 
apie jos padėtį, kad tuo bū
du paslėpti nuo pasaulio jos 
ligos pavojingumą. Jeigu ji 
tuojaus nebus paliuosuota, 
taip, kad galėtų gydytis 
tinkamesniam klimate, jai 
gręsia mirtis. »

Nesenai ji parašė laišką 
darbininkų masinėms orga-

LAIVAS SU LĖKTUVO 
SPARNELIAIS

BERLYNAS. — Inžinierius 
N. Bellin pritaikė orlaivinius 
propellerius (varomu osius 
sparnelius) prie laivo, taip kad 
laivas lengvai daro po 45 my
lias per valandą audringose 
jūrose; bet jo greitumas gali 
pasiekt 70 mylių per valandą, 
tai yra virš antra tiek grei
čiaus, T 
varomi laivai.

Bellino laivo sparnelius-pro- 
pellerius varo gazolininis mo
toras 267 arklių spėkos; spar
neliai sukryžiavoti, panašiai 
kaip vėjo malūno. Jie pritai-

Kontr-revoliucinė “Klampy
nė” vis nori nuduoti simpatike 
Sovietų Sąjungos, žodelį kitą 
numeta už Sovietus, tikrai kaip 
Miliukovas. Arba įdeda kokį 
paveikslą: “Ve, žiūrėkite, ir 
mes už Sovietus.” Bet kontr
revoliucionierių ragučiai kyš- 
čioja.

ti džiova. Dabar ji laikoma 
I Massachusetts Memorial li- 
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darbininkų užduotis padi-j g°ni>ičj, 82 East. Concord 
didinti savo propagandos ir St., Boston.
apšvietos darbą tarp klasi- Tūkstančiai darbininkų ir . „
niai nesąmoningų darbinin- dąrbininkų klasės organi- protestą pries deportavimą

mirsime savo draugų, kurie motoras su propelleriais buvo tė su ALDLD nariais ir kuo- 
žudomi arba įkalinti ‘lais
voje Amerikoj’ ir kiekvie
noj kapitalistinėj šaly. Mū
sų klasės, darbininkų klasės 
istorija yra istorija klasių 
kovos. Šiandien mes turi

zme kovoti už paliuosavimą
Tom Mooney, Scottsboro 
jaunuolių ir visų kitų dar
bininkų klasės kalinių. Mes 
turime protestuoti prieš 
bjaurų nuteisimą kalėjiman 
Irving Keith ir kitų darbi
ninkų Bostone vien tik to
dėl, kad jie reikalavo duo
nos ir bedarbių apdraudos 
del bedarbių darbininkų.

“Organizuokime galingą

žinoma, ant kiek kas dirbo 
mūsų judėjimui, ant tiek mes 
juos gerbėme. Bet kada virto 
renegatais ir pradėjo Matuliai 
ir Seni Vincai grobti ALDLD 
organizacijos turtą, tai ko jau 
verti tada tokie veikėjai. Te
gul tą nepamiršta stojanti dar
bininkai į Pruseikos susaidę 
Lietuvių “Darbininkų” Draugi* 
ją. Jeigu Seni Vincai ir Matu
liai nieko neturėdami su savim 
drįso užgrobti ALDLD. turtą 
nuo virš 5,000 narių, tai jie ne- 
kitaip pasielgs ir* ten, kada jų 
atsisakys .klausyti kiti nariai. 
Jų pbalsis: “Klausykite, buru- 
tės, mus, mes dideli vyrai, o 
jei neklausysite, iždus grobsi
me!”

IŠGRIEBSIĄ NUSKENDUSIO 
LAIVO AUKSĄ

Amerikos laive “Lusitani- 
joj,” kurį per karą nuskandino 
Vokiečių povandeninė valtis, 
yra šeši milionai doleriQ auk
so, vieni perliniai karoliai, kai
nuojami $1,000,000, ir dikčiai 
kitokių brangenybių. _ _

Kapitonas H. H. Railey ren-' iškoliojo D. M. šolomską del 
giasi tą turtą išsigriebti, 
laivas gana giliai.

Du Mainieriai Peršauti
Balandžio 8-tą dieną prie 

Madeira Colliery, Hudson, 
Pa., du mainieriąi buvo per
šauti. Mainų savininko sūnus 
Paul Conlon peršovė pikieti- 
ninkus — Frank Kowalchik ir 
Lawrenca Constant!.

Streikas jau yra atšauktas 
ir veik visų kompanijų darbi
ninkai sugrįžo darban, bėt 
John Conlon pasisakė, kad ji
sai savo darbininkams ’ numu
ša algas 17 nuošimčių.

Mainieriai nutarė streikuoti.
Tai šio kompano sūnus pats 
pradėjo vesti skebus į mainas, 
kad sulaužius <..............
streiką.
ir norėjo sulaikyti skebus nuo 
darbo. Tai kitą rytą tas para
zitas užsitalisė'šautuvą ir, pa
matęs porą vyrų pikjeto lini
joj, iššokęs iš savo iąutomobi- 
liaus, paleido ‘į vyrūs penkis 

..šūviui Dabar ti^ p^ąinieriai; 
| yra . labai kritiškoj > padėtyj.’ 
iBet /laikraščiai praneša, kad 

_ .^rstieji pasveikai j'/ .:,r
;Tfs niekšas paleistas po 

kaucija ir; per jmpįtalistinę 
spauįdą teisina sa^&fkąd jisąį 
buvęs “užpuItas” • ir _ turėjo 
gintis. Jisai kaitrai j $ay(5 
valdžią, kad jinaLb.ąu ištrau? 
kė Valstijos “trūperlUs’* (gink* 
luotą policiją) ir nėduoda jam 
gerą ąpsaugą. T , :

Gal ir pasveiks sužeistieji, 
bet ar jie galės sau gyvenimą 
pasidaryti, tai labai didelis 
kladsimas. ' Jie abudu yra per
šauti per vidurius. Labai sun
ku tikėtis, kad jie galės dirbti. 
Na, o kas rūpinsis jų mote
rimis ir vaikais? O tas para
zitai veikiausia bus išteisin
tas.

Tai tokia “lygybė” darbi
ninkams. Turėtų jais pasirū
pinti vietinė Komupistų Parti
jom sekcija. Reikėtų nueiti į 
ligoninę įy pakalbėti su j,ąis 
ir paklausinėti’ apie -tą įvykį,- 
kas jie yra, kokių pažvalgų

bų Rengėjoms 
x A

Draugė Undžienė vežasi 
___ i gerų paveikslų 

apie Sovietų Sąjungos mo
terų' ir abeiną darbininkų 

rodot lSd“mesFvaju‘tii? da- gyy??im^k Ta^ P'a.v,eik?la!s 
! publika labai zmgeidauja ir

• • 1 • T" •

pačios nedirbsim. Draugės 
dejuoja sunkumu laikų ir 
tikisi, kad nupiginus duok
les narės pačios ateis. 0 tu
kime įrodymų, kad ten, kur 
draugės dirbo, turėjo ir pa
sekmes; Kūivsnūudžia, ten 
niekad nieko nebus.

• •' ’ ? į ■ *

i ! Pąjieškom Bi’coklyno:
1 ht įdirhą
Chicagos ir1 ą^|ęlinkęš'draū* 
ges; h<Ą*š ir4 įęhįvkjuš Heiną 
visai- gėrai ; tūlos kuopos vi
sai ^negavo riebių, o vajinin
kių sąraše yra tik titys kuo
pos. Brooklynas su pla
čiom apielinkėm visai din
go iš pasaulio. Brooklyno 
draugės turėtų parsiduoti, 
,nes dirva čia plati. > Chica- 
gos Vilnis rašo, kad jie su- 
kirs mus gavime naujų na* 
rių L. Darbininkių Susivie
nijimui-. O jie turi bolše
vikiškos disciplinos ir paža
dins išpildo.

tą. t. t. Reikąjinga jįems-r su; 
teikti pagelbą, -j'ei galima^ l *:

V. Glhubičius.

juos reikia garsinti. Jie 
taip pat aiškūs parodomi, 
kaip ir judžiuose, tik nekru
tami. Su paveikslais kita 
tiek naudos, publikai ir ren
gė joms. Kur paveikslai bu
vo garsinti, ten susirinko 
daugiau publikos ir išsine
šė geresnį įspūdį. Garsinu 
kite. ' ,
Kuopos Vajininkių Sąraše 

. ^S-ta, Wilkes-Barre, Pa,,
13: narįąį ’ / / hJ

54ar iĮl,, 7 na-'
resĮįH U; įlįlffilt -
4 Milwaukee, A^is.,. G 
mOiubI r.:• r

į ■ ' Į44-ta,' Tor^xitoj U 6an., 5 
nares.

114a, Philadelphia, Pa. 5 
nares.

Šią savaitę 3 nares gavo 
43-čia kp., Cicero, Ill.; 1 na
rę 37-ta kp., Grand Rapids, 
Mich.

LDSĄ. Centro Sek. S.. S.

Bet 
Kad prie 

jo prieit, kapitonas Railey sta
tydinasi vamzdį 262 pėdų ilgio 
ir penkių pėdų pločio (diame
tre). Vienas to vamzdžio ga
las bus iškištas virš jūros, ki
tas gi privestas prie nuskan
dinto laivo. Tos milžiniškos dū
dos sienos yra budavojamos iš 
plieno pusės colio storio. Dūdo
je bus įrengta prietaisai, kaip 
žemyn nusileisti ii*'viršun iš
lipti.

Priėjus prie laivo, narūnai 
žada dinamintu nuplėšt jo vir
šų, ir paskui viduj jieškot mi
nimų brangenybių .

Viena New • Yorko ponia, 
kuri tą kartą išsigelbėjo, pra
šo kapitoną Railey, kad suras
tų jai perlų karolius; o išlikęs 
iš tos nelaimės gyvas “Lusita- 
nijos” kapitonas Turner labai 
norėtų atgriebt savo •sekstan
tą ir kitus mokslinius laivinin
kystės įrankius.

NAUJIENA DEGTINDARIAM
, Naujas kilstelėjimas augš- 

tyn alkoholio dirbėjams. Vo- 
kietys chemikąs Heinrich 
SchOller ištobulino cukraus ga
minimą iš medžio pielavinų.' 
IŠ šimto svarų pielavinų gail
ina padirbt 50 svarų cukraus 
ir dar 40 svarų tinkamos rau
gui medžiagos. Bet tas cuk- 
rus,. sąk$!K ųęlą.bai tiktu val
dyt Užtat degtinės dirbimui 
jis esąs- visais gęrks. Scholler 
dar taip apdirba pięlavinas, 
kad iš ’jų- išeina pašaras gyvu
liams* ’Pritaikius jo išradimą 
praktikoj, Vokietijos degtin
dariai pasidarysią milionus 
markių ekstra pelno per me
tus.

parašymo brošiūros “Naujo 
Karo Gaisras.” Visame tame 
straipsnyje taip ir marga : 
“Kaip jis išdrįso imtis ir pa
rašyti brošiūrą; Juokitės visi... 
Laikykitės iš juoko... Tai “li
teratas” atsirado. .. Bimbos 
“rašytojas.” Nemanykite, kad 
tai pripuolamas dalykai, o ne! 
Pruseika, kada jis buvo pas 
mus, tai su panieka žiūrėjo į 
kiekvieną darbininką, kuris tik 
bandė daugiau apsišviesti. Jis 
ne kartą ir ne du yra pasakęs:

Vyrai, kuo jūs daugiau moki
natės, tuo jūs durnesni daro
tės.” Kodėl jis taip sakydavo? 
Todėl, kad jis pavydėjo bent 
kuriam darbininkui prasisiekti, 
pakilti ant augštesnio laipsnio. 
Jo manymu buvo ir yra: ne 
jums; proletarai, mokytis, ne 
jums imtis atsakomingų darbų. 
Jūs turite būti tik taip paklus
nūs nariai, pildyti mano uka- 
zus, nes aš pono sūnus, ėjęs 
mokslą. Taip jis tada galvojo, 
taip jis ir dabar galvoja. Kaip 
tai drįso Šolomskas rašyti bro
šiūrą—tas mužiko vaikas, bez- 
gramotnas sutvėrimas!

Pruseika visaįda žiūrėjo ir 
žiuri, ne kas yra parašyta, bet 

, teas parašė. Jeigu, kokis buo
žės vaikas, mokytas Butkų Ju
zė, Dit Fėtfika, Bukšnaitis ar
ba kitokis elementas, tai ne
svarbu, kad ir didžiausią kvai
lybę parašys, tas gerai, nes 
mokytas parašė, bet jeigu dar
bininkas, tai, kad ir geriausiai, 
tąs nieko nereiškia.

lyvauti ,nes turime labai svar
bių reikalų -aptarti. Taip pat 
visi choristai turime žinoti, 
kad už poros savaičių jau mes 
vaidinsime operetę “Alkis.” 
Todėl reikalinga visiems daly
vauti susirinkime, kad galė
tume gerai prisirengti prie šio 
svarbaus vaidinimo.

Organizatorė.
(90-91)

Tas patsai yra ir dabar. Kas 
remia Pruseika ir jo susaidę, 
tai tik tol geri, kol jie nesiprie
šina, o jam pinigų duoda. Gal 
sakysite kad ne? Paklausykite:

Brooklyne pirm darbininkų 
teismo Pruseika turėjo pamoks
lą. Ten prašė, kad publika 
neitų j darbininkų teiesmą ir 
neišgirstų jo ir jo sėbrų darbe
lius. Tame parengime jam 
įteikė poviestką .d. Paltanavi
čius. Pruseika suplėšė tą rau
doną poviestką ir pirštu dūrė 
į Paltanavičių, šaukdamas:

-*-Buvęs butlegeris! Bostono 
Butlegeris!

(Tąsa 3-čiam pusi.)

T3nlo.ro
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’ Lawrence, Mass., Miestas ant Bankroto
Kranto; Neišmoka A!gy Miesto Darbiu. !moka.

__________ , Į grą ž i n t i
LAWRENCE, M ass. — Mie-iatsižada paskutinio savo tu r-i 

sto majoras Billy Wait nuo telio, palieka visus į jį sudėtus' 
rudens paskelbė, kad bus nu- šutaupymus ir bėga, 
muštos algos policmanams,1 
mokytojams, gaiš rininkams, kų stubas bankams 
tarnautojams ir šiaip darbiniu-iTik pasidairykite 
kams net po 20 procentų. Mo-jrence, o matysite 
kytojos, mokytojai ir policis-istubų tirščių.

•< tai pasipriešino tokiam dide
liam algų kirtimui, bet sutiko kėt 
nusimušt 10 procentų. Bet visų 
dabar jau kuris laikas, kaip'gazą; tuo pačiu laiku jis jau (sudėję 
miesto valdžios tarnautojai pir nebturi 
darbininkai visai algos negau-įšalta ir,tamsu.
na, nes ir pats miestas stovi užsimokės 
ant bankrūto kranto. Kalba-į kambarius ? 
ma dar apie tolesnį kirtimą 
jiems algų, tai yra nuo tada, 
kai miesto valdovai galės 
jiems vėl pradėt mokėt.

Dabartiniu laiku miesto val
džia atsišaukė į Lawrence gy
ventojus, kad jie mokėtų tak- ,la,; ^"i'n'ami, kar'bankai at
aus išanksto, kad galėtų apmo
kėt finansinius miesto nepri-j 

c teklius, i
tų jį į tiesioginę savo globą.

Iš bankų miestas paskolų 
negauna; bankininkai bijosi, 
kad jų pinigai neprapultų, o 
kai kuriems bankams ir pa
tiems riestai, 
kų

Inama pietų laikas hub valau- valo prisidėt ptie" bendros or- vienas kitą, tai kapitalistai ne
įdės iki pusei; darbininkas yra ganizacijos,' remt tuos reika- galėtų elgtis su* mumis taip, 
’verčiamas dirbt heaprįbotas lavintus ir sykiu su (kitais ko- kaip jiems patinka.
’valandas už viršlaikį jam ne-j vot už juosius. Tiktai per ma- Draugai darbininkai!

Į visas dirbtuves su-įsinę vienybę ir per pasiryžusią yra gera ir darbininkiška au- 
skubinimo sistemos ; kovą mes tegalėsime pageriu- dejų unija—Nacionalė Audė- 
“efficiency men

kaip kad juos čta vadina. Kurktiems ir pasivaryti pirmyn lin- ti 
pirmiau dirbtuvėje dirbdavo |kui pasiliuosavimo 

„ . v . , . , , • • 10,000 darbininkų, dabar te-O ir užgriebusiems darbiniu- |j|{0 tik šimtaj ar ke|j (|esgt_ 
ne aip. ’kai; visi kiti išmesti į gatvę, 

po av-|Q kokjs yra jų likimas, galite 
daugybę tuispręsti patys skaitytoj.,j. 

ko apsimo-Į Bedarbei ir dirbantieji vie- 
kompanijos'jni kitų klausinėja, kas bus to- 

ir į liaus; bet daugumoje patys 
rankas laukia lyg tai 

nei kuro. Jo sfiiboj i kokios malonės ateinant iš ka- 
Tai iš kur jis i pitalistų rankų. Bet mes jo- 

savininkams užįkių palengvinimų iš jų mylis- 
itos nesusilauksime, jei patys 

v-. , . , . neišsikovosime.Bankai, kurie užsidarė, taip Į 
■ ir stovi uždaryti. Jų savinin- 
i kai ir diktoriai, suprantama, bių Rūpinimo K'orriitetas, kur 
(patys tinkamai apsirūpino pir- priklauso visų tautų bedarbiai 

. ir dirbantieji; yra rengiamos 
vis prakalbos ir statoma reikalą-1 ... i J V4CVV V Į J

-.viniai miesto valdžiai ir ka-!(ja})ar jau po 25 į savaitę. į konius, Ge 
sidarysią ir sugrąžinsią pini-įpitalistams: kad šelptų bedar-įUŽ darba dabar mokės ne nuo I Paterson, N. J. 
,gus; bet kol tu susilauksi tų bių šeimynas, kad miestas ap- dįenu, beį 1Hio valandų. ’ • • •

idant valstija nepaim- j pinįgtl> įaį galėtum daugelį |rūpiptų visus bedarbius gyve- Į 
| kartų paspėt numirt badu.' 
•Tiems gi ponams nerūpi i.M 
(tavo sveikata, nei tavo gyvas
tis. Kas jiems rūpi, tai palai- 
jkyt darbininkus sumulkintus 
—kuo tamsesnis, tuo jiems ge
resnis.-

Lawrence šiandieną randasi

Neturinčiam iš 
darbininkui 
pirma atima elektrą

Štai Lawrence yra Bedar-

čia

riuos; ši organizacija kovoja. 
Jau artinasi teismas ir vietinių 
penkių kalinių, kuriuos kapi
talistinė klasė norėtų užmušti 
elektrikinėj kėdėj.

Visi Patersono darbininkai

jma, negu pasidavė bankrotais 
, Darbininkai depozitoriai

(ti būklę bedarbiams ir dirbau- jų Unija, mes visi turime sto
sią organizaciją. Jinai 

yra revoliucinė ir kovoja už 
darbininkų reikalus. Priklau
sykime joje, tai galėsime at- 

biai ir .dirbantieji, lankykitės į, remti bosų puolimus 
bedarbių prakalbas, susirinki- j bininkų. 
mus, kurie įvyksta kas vaka- j 
ras po num. 321 Commons St. , raštinė 
Čia daug ko patirsite ir suži- St., 
nosite, kas reikia daryt.

Bedarbis V.

iš kapita
lizmo geležinės rankos.

Lietuviai Lawrence bedar-
ant dar-I

Unijos I 
Common j 
Visi at- 

organizuokitės į šią

Nacionalės Audėjų 
“i randasi 321

Lawrence, Mass.
Ieikite ir
(organizaciją

Darbininkas.LAWRENCE, MASS.
Jau veik visiems 

kams algas numušė, 
žio 9 dieną bosai 
darbininkus iš visų

Į pasakė, kad “štedavos” algos 
nebus. Pirmiati darbininkai 

!padarydavo po 35 dolerius

nimo| butais, kad elektros ir;ninkų. Jie sako, 
nei gazo kompanija numuštų »tij 

reikmenų kainas; kad dirbtu
vių ponai liautųsi mėtę lau
kan darbininkus; kad jie pa
naikintų skubinimo sistemą ir 
sutrumpintų darbo valandas;
kad duotų visiems lygiai dirb- 

‘ i i ti, ir t. t.
Dirbtuvės Į \ O Gegužės Pirmojoj yra

maršavi-

šiuo laiku ban-
rankose randasi didesnė 

pusė mieste esamų namų iri 
namelių, kurių daugiausia pa-į 15,000 bedarbių šeimynų ir jų j 
imta iš darbininkų-bedarbių, skaičius vis auga.
kurie negalėjo morgičius užsi-įviena paskui kitą vis daugiau i rengiamas alkanųjų

; o mas į valstijos sostinę Bosto- 
\priduodama ną, Mass.

Visi darbininkai ir darbinin-

bankams kasdien darbininku išmeta laukan; 
pereina darbinio-j likusiems 'dirbti'

mokėti; ir
vi^* daugiau
kų stubų; negalėdami išsimo- daugiau mašinų ir jie verčiami
kėt taksų ir morgičių, vargšai pragariškai skubėt. Trumpi- kės ,bedarbiai ir bedarbės pri-1 būtų organizuoti
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darbiniu- į 
Balan d J. 

susišaukė ! 
skyrių ir!

* * 1 i

PATERSON, N. J

deda visas pastangas, kad iš
gelbėjus tuos darbininkus ko
votojus. Mes turime tai ko
vai padėti. Tad visi dalyvau
kime susirinkime ir kvieskime 
kitus darbininkus prigulėt šio
je organizacijoje. Darbinin
kai patys privalo ateiti ir pri
sirašyti į Tarptautinį Darbi- j 
ninku Apsigynimą. Mes ne-! 
galime paisyti tų, kurie dar
bininkų judėjimą sabotažuoja 
ir veikia, kad pakenkti klasių 
kovai, kurią veda Komunistų 
Partija. Veikime visi, dirbki
me savo klasės reikalams, ša
lin visus mūsų priešus.

Sekretorius.

kiai apgaudinėja darbininkus. 
Jie rengia kontr-revoliucinės 
“sosaidės” parengimus, o už
vardina ALDLD. Tie gaivalai 
nieko bendro neturi su ALDLD. 
Jie nepriklauso prie tos darbi-
ninku organizacijos ir prieš jų 
žulikiškus žygius reikia pradė
ti griežtą kovą. Apgavikai ne
turi teisės teršti ALDLD. var
dą. Jie nuėjo su kontr-revo
liucija, tai lai ir keliauja, bet 
tegul nepurvina mūsų judėji
mo.

Kenošos draugai padarė klai
dą, rašydami į “Klampynę” at
sakymą del jos šmeižtų. Pa
talpino tą draugų atsakymą ir 
komisijos narius iškoliojo viso
kiais vardais, prilyginant net 
prie atsilikusių ėsk i mošų.

i Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo Susirinkimas

Balandžio 16 dieną, 7 vai. 
’vakare, įvyks T.D.A. kuopos 

o 'susirinkimas pas draugus Ali- 
169 Gadwen Avenue,

Pastabos

Visi nariai ir narės būtinai 
Bosai labai nepaiso darbi- dalyvaukite šiame susirinkime, 

jei norite Draugai, Tarptautinis Darbi- 
dirbkite, o kad ne, tai nedirb- į ninku Apsigynimas turi labai 
kite—jie daro kas jiems pa-1 daug darbo. Klasių kova aš- 
tinka su darbininkais. įtrėja, vis daugiau ir daugiau

Pastaruoju laiku kompani- randas klasinių kalinių, už ko
ja atleidinėja darbininkus. 
Viso atleido apie 100 darbi
ninkų. Tie darbininkai paleis
ti į gatves “dievo” valiai. O 
taip elgias su darbininkais tik 
todėl, kad darbininkai nėra 
organizuoji. Pas darbininkus j 
nėra vienybės, kaip pas kapi-I 
talistų klasę. Jei darbininkai > 

ir stotų už

LITTLE THEATRE 56N2J^,d ns,T 
Rytoj rodys paveikslą, kurį kiekvienas 

komunistas privalo matyti 
“KELIAS Į GYVENIMĄ’,’ 

Tai vaizdas iA sulaukėjusių vaikų po 
badmečiui Sovietų Sąjungoj. Tai yra 
rusų kalbinis paveikslas, kuris bus išaiš

kinamas anglų kalboje.
Scenerija iš dabartinio gyvenimo 

Soviet’ 
Prasidės kiekvieną

Sąjungoj 
licną 1 vai. po piet.

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Reiškia, Paltanavičius nege

ras, kad jis keli metai atgal bu
vo butlegeris. O kaip tam pa
čiame susirinkime buvo? Pru- 
seikai pi'i-mini'nkavo butlegeris 
ir pirmutinėse kedėse sėdėjo 
artimiausi jo rėmėjai apie 30 
butlegerių. Patį parengimą ren
gė taipgi butlegeriai. Visur jo 
vakarienes rengia ir labiausiai 
remia—butlegeriai. Pruseikos 
galas kelionės ir pasilinksmini- 

j mo vieta 'pas—butlegerius. Ir 
■ ta jo susaidė ir “Klampynė” tik 
bon.kų pagelba apramstyta ir 
laikosi. Na, o d. Paltanavičius

Kiti sakydavo, kodėl “Lais
vė” ir “Vilnis” talpina Prusei
kos pasekėjų rezoliucijas ir 
prisega “uodegas”. Kaip ku
rie Pruseikos suklaidinti darbi
ninkai prisiųsdavo rezoliuciją, 
reikalaujant talpinti žodis žo- 
din ir nedėti prierašo. Bet ne
paisant kiek tilpo “Laisvėje” 
prierašų, nei vienas iš jų ne
buvo tokis, kokį davė “Klam
pynė” Kenoshos komisijai. Mes 
argumentuodavome pamatiniai, 
stengdamiesi pagelbėti tiems 
draugams ištaisyti jų klaidas. 
Pas “Klampynę” to nėra, ker
ta kaip kirviu, kolioja kiek tik 
moka, o tame darbe Butkus ir 
Pruseika specialistai.

“Priekalas” užgyrė mūsų 
bendradarbio d. Panemuniečio

IMIVI.MM

OPERETE “NEBAIGTA KOVA”
PERSTATYS LAISVĖS CHORAS Iš HARTFORD, CONN.; RENGIA L.D.S. 108 KUOPA IR VILIJOS CHORAS

Nedelioje, 17 Dieną Balandžio, 1932
e

1 354 PARK STREET, NEWl BRITAIN, CONN. PRADŽIA 2-rą VALANDĄ DIENĄ

Gerbiami vietos ir apielinkės lietuviai 'darbininkai! Viršminėta operetė atvaizdina revoliucinį judėjimą Lietuvoje 
1905 ir 1906 metais. Ją sulos Hartfordo Laisvės Choras iš 40 ypatų, lydint simfonijos orkestrai. Čia pamatysime 
kovą už pasiliuosavimą iš po caro priespaudos. Matysite, kaip jauną merginą po prievarta norima apvesdinti su senu 
turtingu girtuokliu. Įvyksta mūšiai ir nuginkluojama valdiškos spėkos. Dvarponių desperatiškos konspiracijos prieš 
revoliuciją ir kitokį vaizdai. Operetėj yra 20 dainų, padalintų į solus, duefus, kvartetus ir visam chorui. Dainuoja
ma lydint simfonijos orkestrai. Kviesdami visus atsilankyti norime priminti, jog šis yra paskutinis ii* puikiausias 
parengimas šiame sezone.
ĮŽANGA 35 CENTAI IR 50 CENTŲ.
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Užkviečia Rengėjai.
tnii mi vw lAiMwini vv ww vw iai vw tni iai vw vw

“negeras” tik todėl, kad jis bu- i 
vo kada nors juomi, o kurie da
bar yra ir Pruseikai duoda pi
nigų, tai geri; bet kada kuris 
nors atsisakys duoti Pruseikai 
pinigų, tai ir tas bus “Nogut 
butlegeris.”

“Klampynės” No. 14 tilpo 
provokacinis laiškas neva iš 
Maskvos. Jame rašoma vis
kas, ką tik nori Pruseika. Po 
laišku nėra jokio parašo. “Ke
leivyje”, “Naujienose”, “Drau
ge”, “Darbininke” ir kituose 
priešų laikraščiuose jau senai 
tilpdavo įvairių “komisarų” 
laiškai, jie būdavo be parašų, 
nes tos pačios redakcijos juos 
sugalvodavo. Dabar tą pat da-! 
ro Pruseikos gazieta. Laiškas 
yra be jokio parašo, nes pačių 
sugalvotas.

satyros eiles. Taip d. Panemu- 
nietis turi daugiau rašinėti, nes 
jam gerai sekasi. Ypatingai 
jam gerai pavyko pakedenti 
kontr-revoliucinę opoziciją sa
vo satyroje. O kas svarbiau
siai, kad satyroje yra ir tikro
ji dalykų esmė.

Raudonas Pipiras.

Visi Būkite Prisirengę 
Dalyvauti Dienraščio

Ig. Beeis nori svietui įkalbė
ti, būk dabar ALDLD. Centro1 
Komiteto sekretorius d. D. M. 
Šolomskas gauna pilną algą. 
Tai bjaurus melas. ALDLD. 
atskaitos nuolatos telpa spau
doje, ALDLD. sekretorius ir 
knygius gauna $45.00 į mėnesį, 
tai yra tiek, kiek pirmiau pa
siimdavo pp. Ig. Bečis ir A. 
Matulevičius. Tie oportunistai 
abu dirbo, vienas knygius, o 
kitas sekretoriaus darbą ir kny
gų išsiuntinėjimui dar samdy
davo ekstra žmogų, o darbų 
neatlikdavo. Dabar vienas 
draugas dirba abu darbus ir 
kuopos gauna viską greitai. 
Organizacijai netiktai mažiau ■ 
nuostolių, bet atlieka daug pel- ' 
no, nes knygos yra smarkiai 
platinamos. Reiškia, knygius 

j keleriopai turi daugiau darbo, 
o atlieka už tą pat atlyginimą.

Patersono social fašistai Dul
kiai, .Kindarai, Sakatauskai ir 

i Maspetho socialfašistai Cibuls-

LAISVES
Rengiamame Didžiajame

PIKNIKE

Visų Mūsų SkaitytojŲ ir Platintoju Domei!
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 Komunistų Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietų 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
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NUO DNIEPRO IKI VISLOS
' (Tąsa)

“Aišku, kad einant kruvinai kovai tarpe leg^nieriai iš^ mirštanč^ 
Lietuvos ir bolševikų kariuomenės... į vi
sus bolševikus, nežiūrint jų rūšies ir plau- i 
ko, reikia žiūrėti kaipo į priešininko agen
tus arba krašto parsidavėlius ir elgtis su 
jais ne kitaip, kaip elgiamasi visose šalyse 
su panašiais žmonėmis,” tai yra šaudyti ir 
žudyti juos.

Draugas V. Kapsukas rašo: “Ir jų žo
džiai atatiko darbams. Marijampolėj vasa
rio pradžioje buvo žvėriškai nužudyti du, 
komunistai nuo Liudvinavo: Julius Zeno- i 
lis ir Gabrys. Jų lavonai po ledu pakišti.

“Tik per tris dienas, vasario 18-21, Kė
dainiuose buvo nužudyta 16 darbiųinkų. 
Ten buvo lietuvių buožių vaikų (savano- 
rilų) lizdas, ir iš ten jie dūko po visą apy
linkę, ir žudė, prie Krakinavo ir kitur.”

.Jie ne tik žudė, o taip pat ir bjauriau
siai kankino savo aukas. “Komunistas” 
kovo 4 d. rašo apie Lietuvos budelių dar
bus:

“Įsiutę Lietuvos storkakliai ūkininkai ir

i komunistus ir raudonarmiečius. Lenkai

WILKES BARRE, PA.
Aido cboro veikiantis komi

tetas savo susirinkime pas 
drg. O. Zdanienę balandžio 6 
d. nutarė rengti choro jaunuo
liams juokų vakarėlį su šokiais 
gegužės 28 d.

Kadangi choro jaunuoliai 
mokinasi komediją “Netikėtai” 
ir visi energingai lavinasi, tai 
apięlinkės lietuviai darbininkai

• SCRANTON, pa; : ■
ALDLD. 39 kuopos, susirinkimas 

įvyks sekmadienį,į -17i balandžio,' 2 
vai. po pietų, 'Vinkelsfein 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

1 tojų bjauriai tyčiojosi ir juos kojomis spar-
; dė.

Nugalėta Lietuvos Sovietų valdžia pasi
traukė į Sovietų Rusiją, gi kada Raudono
ji Armija pradėjo lenkus pliekti Baltaru- turšs progą pamatyt, kokią 
sijoje ir vyti juos per Vilnių, Lydą ir musu

i liai dar tik pirmu kart pasiro
dys vaidinime.

Visos organizacijos, malonė
kite įsitčmyt ir nieko kito ne
rengi t^ jvakarą. f ... . . • .

juos lavinanti . Aido Choro 
mokytoji jD.; Zdaniūtė pranešė

Būkite pa
laikų.

Sekr .K. Kubiliun.
(89-90)

PHILADELPHIA, PA.
labai svarbus susirinkimas,

: . : i BRIDGEPORT, CONN.
Puikus Sovietų judis “China Ex

press,” bus rodomas Strand teatre, 
1414 Main St., Bridgeporte, sekma
dienį, balandžio 17 d., 2 vai. dieną. 
Norintieji matyti, naturalį judj iš 
kovos ir revoliucijos eigos, ateikite 
pamatyti. Rengia “Workers Inter
national Relaef” vietinis skyrius.

(89-90)

Grodną linkui Varšavos, tai Lietuvos dar-: ,tam® loš.ime: visi jaunuo-
7 « . • i Hoi dor ri Ir nirmn kori noairA-

bininkų ūpas pakilo ir darbininkija mane, |
I kad Raudonoji Armija, supliekdama len-
I kus, atneša ir Lietuvos varguoliams pasi-

. Drg. Z. Angarietis “Komunis-
I te” rašė apie atsinešimą Lietuvos darbi
ninkijos:

| “Kada Rusija (1920 m.) sumušė Lenkiją
ir pradėjo eiti Varsavos linkui, dai leng- yra daug gabumo ir gerų ak- 
viau pradėjo kvėpuoti Lietuvos vergas- torių. Pamatysim'.
darbininkas. Jo ūpas pakilo Jis pradėjo! Komisija taipgi pildys tari- 
džiaugtis, kad su baltąja . Lenkija kartu padarytą pereitame Aido 
bus palaidota ir buoziu Lietuva. Vieton Choro susirinkime ir surengs 
jos bus Darbininkų ir Mažažemių Sovietų balių balandžio (apriliaus) 29 
Lietuva.
žiu budelių valdžia. Net kariuomenėje 

i pradėjo nykti caro laikų disciplina. Ma-

vė-

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

Po minėto draugo prakalbėlės

NEWARK, N.-J. ■ '4
Subatoje ir nedėlioję, 16 ir 17 die

nomis balandžio, Newarke bus Tag 
Day naudai Kentucky mainierių. Sto
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

kite rinkime aukų, remkite savo ko
vojančius brolius, jų laimėjimas ko
vos bds laimėjimas vjsos darbininkų 
klasės. (88-90)

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. Mi- 
zarą.

-------- --t—i—.—,
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 pa rūpini mu 
maisto mokyklos dalyviams.

Lietuvių Kom. Frakcija.
: i (89-90)

BRIDGEPORT, CONN.
Sekantį sekmadienį, 17 balandžio, 

7:30 vai. vakarė, 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)

Gegužinei demonstracijai.
Kviečia Frakcija. 

4 (89-90)

HAMTRAMK, MICH.
; ALDLD. 188 kuopos susirinkimas 
jvyks nedėlioję, 17 balandžio, 10 vai. 
ryte, 3014’ Yeomans 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)

NEW HAVEN> CONN.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

4-to Apskričio metinė konfeemcija 
jvyks 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: J. Tumosa, 21 Anderson St., 
New Haven, Conn.

.(88-90)

FREEHOLD, N. J.
Liet. Ukėsų Neprigulmingas Kliu- 

bas rengia šokius, kurie įvyks suba
toje 16 balandžio, 7:30 vai. vakare, 
Fordtham Hall, Freehold, N. J. 
Bus gera muzika, grieš smagius ka- 
valkus šokiams; bus skanių valgių 
ir gėrimų. Kviečiame atsilankyti vi
sus šios apięlinkės lietuvius, senus, 
jaunus, didelius ir mažus. Įžanga 25c.

(90-91)
Liberališkesnė pasidarė ir bu.o-ld- Vieta bus paskelbta 

liaus “Laisvėje.”
Aido Choro piknikas šią 

sąrą bus birželio (June) 19 d., 
Linevičiaus farmoje.

Draugai ir drauges, visi tė- 
mykite 29 d. balandžio ir 
rengkitės į mūsų balių kuo 
skaitlingiausiai. Juk balių se
zonas jau baigiasi. Turėsime 
rengtis prie piknikų. Tad 
dar kartą būtų malonu sueiti 
ir sykiu pasilinksminti bai
giant sezoną. Choristai šiame 
baliuje duos gerą programą; 
taipgi bus ir didelis siurpri
zas tą vakarą, 
dienos.
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jų vaikai, drebėdami del savo turtų ir šiltų j žažemiams ir bežemiams daug žemės ža-
va- Keliaukite su Lloyd

vietų, griebiasi bjauriausių caro budelių 
laikų įrankių... Jie... ima dūkti, spardyt 
ir plakti pakliuvusius į jų nagus mūsų 
draugus darbininkus. Taip, tai ne pasaka, 
o tikra teisybė: Jie plaka šampolais, pla
ka Vilkaviškyje, plaka Gižuose ... plaka ir 
kitur. Čia pasirbdo sorkaklių ūkininkų, 
jų vaikų, kunigų ir dvarininkų dvasia, ku
rie visuomet šaukė, kad rykščių reikia tin
giniams, pasileidėliams darbininkams, tik 
tuomet jie dirbsią, tuomet klausysią vyres
niųjų. ..”

“Komunistas” 
“Kauno budeliai 
vienam gyvastį 
darbininkų valdžia viešai pasakė, kad pra
dės šaudyti budelių agentus, jei nesiliaus 
darbininkų kalkinimas Kaune ir Suvalkų 
gubernijoje, kaizeriniai patriotai tuoj tru
putį nurimo. Bent viešai pasisakė, kad 
daugiau kalėjimuose nebeplaks suimtųjų. 
Bet jie žada, o prižadų nepildo.”

Lietuvos Komunistų Partija šaukė dar
bininkus į kovą įr atkeršinimūi budeliams 
“Akis už akį, dantis už dantį 1” Imti į įkai
tų vietą turtinguosius ir juos nužudys, 
jeigu Lietuvos buržuazija žudys darbinin
kus jkpvotojus. Tai buvo aštrus įtempimas 
klasių kovos. Tai buvo piliečių karas 
1919 metais. Ir d. V. K. toliaus ten pat 
rašo:

- .... .................... _. .

1919 m. pradžioje. Ten buvo susirėmusios tuvos buržuazinė valdžia nustatė del Rau- 
Armijos nepereinamąją liniją, tai 
ja buvo sutraukta prie tos linijos Į

dėjo duoti.
“Vienok, viskas atsimainė. Raudonąja! 

Armijai prisiėjo pasitraukti nuo Varšavos, 
kada pačioj Rusijoj prasidėjo transporto 
ir kuro krizis.”—“Kom.” No. 16, 1921 m.

Taigi aišku, kad nors Raudonosios Ar
mijos pergalingas maršas ant Varšavos ir 
išmetė lenkus iš Vilniaus ir atidavė jį Lie
tuvos buržuazinei valdžiai, bet viešpatau
janti parazitų klasė Lietuvoje suprato, kad 
jeigu bus sutrėkšta Lenkija, tai neišsilai
kys buržuazijos viešpatavimas ir Lietu
voje. Ir todėl, nors Lietuvos buržuazija 
viešai nedrįso išstoti prieš Raudonąją Ar
miją, bet užtat jai iškarto nustatė liniją: 
Nauji Trakai-Varėna-Grodnas-Sidra. O vė
liaus : Varėna-Merkinė-Augustavas.

Tas nustatymas linijos teikė lenkų armi
jai ramesnį pasitraukimą, nes jie buvo tik
ri, kad nebus apsuptas jų kairysis sparūas 
per trečią raudonosios raitarijos korpusą 
ir ketvirtą Raudonąją Armiją., . .

Visai kitaip į dėjosi, kada: Raudonoji Ar
mija buvo priversta pasitraukt nuo Vai;-, 
savos. Per Lietuvos teritoriją net. kelis 
kartus lenkai apėjo ^Raudonosios'Armijos 
dešinįjį sparną ir grūmojo jam apsupimu, 
o tie jų žingsniai priversdavo pasitraukti 
Raudonąją Armiją prie naujų pozicijų,, tai 
yra, \iki linijos, kur lenkai negalėjo dau
giau apeiti Raudonosios Armijos dešiniojo 

“Taip pasireiškė piliečių karas Lietuvoj sparno per Lietuvos teritoriją. Kada Lie- 
1919 m. pradžioje. Ten buvo susirėmusios tuvos buržuazine valdžia nustatė del Rau- 
dvi priešingos klasės: darbininkai ir buržu- donosios Armijos nepereinamąją linija, tai 
azija. Darbininkams rūpėjo visiškai pasi-1 jos armija 1 ‘ ‘
liuosuot nuo išnaudojimo, buržuazijai-buo- jr grumojo stoti į mūšį, jeigu Raudonoji 
žėms,. dvarininkams, kapitalistams ir jų' Armija pereis ta liniją. Kas gi atsitiko, 
bernams—amžinai pavergt darbininkus ir kada lenkai stūnį,g atgal Raudonąją Armi- 
juos išnaudoti. Buržuazija, paturima viso ja ir jie apSupdinėjo ja per Lietuvos teri- 
pasaulio buržuazijos, pasirodė šį kartą dar toriją? Gal Lietuvos buržuazinė valdžia 
stipresne: ji nugalėjo darbininkų klasę, stojo į karą prieš Lenkiją? Nieko pana- 
kuri Lietuvoje dar nebuvo atsikračius nuo šaus. O jeigu jie tada būtų ginkluotai "iinsiausiai- 
smulkiosios buržuazijos įtakos, permažai 
buvo susipratus, susiorganizavusi ir pasi
rengusi mirtinai kovai su buržuazija. Ir 
toj kovoj, kurią darbininkų klase vedė Lie
tuvoje, ji pasirodė permažai dar subrendu
si. Tai pasirodė ir tame, kad aštraus pi
liečių karo metu Lietuvos darbininkų 
avangardas—Lietuvos ir Baltarusijos Ko-

I mijnistų Partija—daugiau žodžiais, o ne 
darbais kovojo su Lietuvos buožėmis ir 
dvarininkais, kurie tik ir tykojo, kaip pei
lį šnįeigus prasidėjusiai Lietuvoje proleta-

11 d. balandžio rašė: 
plakė suimtuosius ir ne 
atėmė. Kada Lietuvos

Nepamirškite 
Įžanga tiktai 25c.

Komisija.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.
_ Įsitemykit Visi

riu.s rengia šokius su programa, sek- 
“- J’snį, 17 d. balandžio. Parengi-;

įvyks Liet. Pro£. Kliube, 69! So. 
Pradžia 7 vai. vakare. 
, ir simpatizatoriai atsi-

' Tarpt: Darb. Apsigyn. lietuvių sky-
■ -----v ’ •

.madienį, 17 d 1 
mas į ’ ’’ 
Park ! St. 
Visi nariai
Jankykit skaitlingai', programa bus 
įvairi l bus diainų,! šokikei ir t.t. (Sma
giai į laiką praleisite ir sykių pąrern- 
site savd kovojančius draugus.

Komisija.
. : ■ (90-91)

ją ir jie apsupdinėjo ją jjer Lietuvos teri- 
Gal Lietuvos buržuazinė valdžia

—,——.———.
t CLEVELAND, OHIO
! Balandžio 18 dieną įvyks svarbus 

susirinkimas,' Tarpt. Darb. Apsigyni
mo lietuvių kuopos, Liet. Darbininkų 
salėje, 920 E. 79th St. Visi kapi
tonai ir nariai atsilankykite, turi
me daug svarbių reikalų aptarti, 
Ypatingai apvaikščiojimą Pirmos Ge
gužes. ' • ■ ’

John Baker Sekr.
(90-91)

i . ----- -—.——4— ------
a PHILADELPHIA, PA.

15 d. balandžio yra šaukiamas vi
sų darbininkų organizacijų narių ir 
delegatų susirinkimas apsvarstymui 
prisirengimo prie Pirmos Gegužės. 
Bus ten, kur T.D.A. Bazaras, Amba- 
sador Hali, 1710 N. Broad St., 7:30 
vai. vakare. Atsilankykite kuo skait-

Komisija.stoję prieš lenkus, tai daug greičiau Rau
donoji Armija būtų vėl atsispyrus ir vei
kiausiai ketvirtoji Raud. Armija nebūtų 
buvusi priversta pereiti į Vokietiją. Bet 
Lietuvos buržuazija nenorėjo ir negalėjo 
išstoti Raudonajai Armijai į pagelbą: ji 
1 uvo jos priešas ir gilumoje savo sielos 
džiaugėsi lenkų pasisekimais.

Sovietų Sąjunga visas laikas buvo drau
ginga linkui Lietuvos, bet Lietuvos buržu- Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlės 
azija nuolatos pūtė ir pučia į visapasauli-

frackvili.l; pa.
Koncertą ir balių rengia SLA. 164 

kuopa ir Lyros Choras, įvyks pir
madienį, 18 balandžio, Vasaičio sve
tainėje, Frackville, Pa. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Bus gera programa ir 
po programai bus šokiai prie geros 
Šiuriko Orkestros. Visus kviečia

Rengėjai.
(90-91)

PHILĄDELPHI A,"~PA.

Anderson St.,

J. šukaitis.
(89-90)

—.—.—.—i—J—----------

CLEVELAND, OHIO 
Rodoma Iliustruoti Paveikslai

Draugė Undžienė kalbės apie So
vietų Sąjungos daromą progresą, su
batoje, 16 dieną balandžio, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Darbininkų svetai
nėje, 920 E. 79th St. Yra rengia
mos prakalbos drg. Undžienei, kuri 
nesenai sugrįžo iš Sovietų Sąjungos 
po 5 metų prabuvimo 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.

Bus

IIIQIIIQIIII

LIETUVA
Tas Reiškia:

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS 
TRUMPIAUSIAS KELIA- 

VlMAS PER JŪRAS 
PER 7 DIENAS Į TĖVYNĘ

Puikus geležinkeliu susisiekimas
BREMERHAVEN Į LIETUVĄ

Bagažas Persiunčiamas Lietuvon

iš

Užsisakykit vietas pas vietinius agen
tus. Reikalaukit LLOYD laivakorčių.

būti, ties
auklėjimą

M-nč.
(89-90) '
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Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

tožemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti, 
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais?

.Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas. )
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižįmai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimąi, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežaščių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebėkvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų -ir garų pavojingumas.
Pagalbai g&zth .pptrpškusiems. 
EleKtros užgavimas žmogaus. , . 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.

* Paspri'ngimaš, pasikorimas, apsinuodiji
mas.

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

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

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

šią knygą gaus dovanai

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

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 dędervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai. šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-

azija nuolatos pūtė ir pučia į visapasauli-,
nes kontr-revoliucijos dūdą prieš Sovietu je,-.995 n. 5th St. Tėvai ir vaikučiai 
- - ' — x , dalyvaukite; taipgi, tun būti ir visą

komisija, nes turime sutvarkyti bi
jąs ir knygas ir yra svarbių daly
kų aptarimui, t i(90-91)

BRIDGEWATER, MASS
Penktadieni, 15 d- baalndžio, įvyks 

prakalbosf fhuriąs. rengia ividtos dar
bininkiškos .organizacijos. ' Kalbės 
drg. J. Kraucevičius, tik dabar pa-, 
leistas iš ’ Wle^’imo. Jis pasakys 
daug svalb’ių dalykų iš kovos Law
rence audėjų streiko ir iš kalėjimo 
gyvenimo >.

Sąjungą. Bet gi faktas pasilieka faktu
Taip tki ėjo kovos Lietuvoje pradžioje f kad jeigu ne Sovietu Sąjunga, tai jau > še
ri a TYlctlI Tllz CIT nOrralkn VAlzinnin knl 1 „ - T ___ _____ ... 1____1 ! 1 i- 1 , f191,9 metu. Tik su pagelba vokiečių bal

tagvardiečių ir lenkų Lietuvos buržuazijai 
pavyko nuversti Lietuvos Sovietų valdžią. 
Į Vilnių jsigavę lietuviai ir lenkai balta
gvardiečiai ąu didžiausiu bjaurumu žudė

nai Lietuvos neprigulmybei būtų buvęs, pa
darytas galas. Lenkijos imperialistai ją 
būtų prariję ir prijungę, kaipo savo neati
dalinamą dalį. , į

(Bus daugiau)

' HARTFORD, CONN.
Balandžio 1 d. pasimirė Va

lerijonas Sanuta, turėdamas 
40 metų amžiaus. Paėjo iš 
Lietuvos, Alytaus apskričio, 
Punės valsčiaus. Paliko dide
liame nuliūdime savo draugę, 
tris dukreles ir vieną sūnų.

j liui darbininką, pakirto svei- I
katą blogos darbo sąlygos. Jis 
dirbo ligoninėj per aštuonis 
mėnesius; darbo valandos bu
vo nuo 14 iki 16 į parą virtu
vėje, tvankiame bei karštame 
ore, kas ir pakeiikė sveikatai.

Drg. Sanuta tapo palaido-
Drg. Sanuta priklausė prie tas balandžio 4 d. Old North 

Lietuvių Darbininkų Susivieni- kapinėse be bažnytinių cere- 
jimo ir Tarptautinio Darbiniu- moniją. Jis niekad savo am- 
kų Apsigynimo; buvo “Lais- žyj nebuvo maldininkas, bet 
vės” skaitytojas, ir aukodavo nekurie jo giminėj norėjo pa- 
darbininkų judėjimo reika- [laidot jį su bažnytinėmis apei- 
lams. gomis'; jie buvo nuėję pas kle-

jDrg. Sanutai, kaip ir dauge-boną, ir reikalavo, kad priim-

Jis niekad savo am-

tų jo dūšią, ,bet tas del neži
nomų priežasčių atsisakė; aš 
manau, ka\l svarbiausia prie
žastis buvo giminių neturėji
mas gana jam užmokėt. Taip 
ir buvo laisvai palaidotas. Tik 
keista iš tų žmonių, kurie ge
rai žinojo, kad drg. Sanuta ne
tikėjo į posmertinį gyvenimą, 
ir tai žinodami, jie stengėsi 
bent po mirties padaryt jį to
kiu, kokiu jis nebuvo.

, Tegul būna drg. Senutai 
lengva ilsėtis šios šalies žeme
lėj.

Grabnešis.

(88-90)
--------- ---------------  

DETROIT, MICH.
- Didelės ir svarbios prakalbos, Kal

bės d. M. Undžienė, tik sugrįžus iš 
SovieĮtų Sąjungos, v Pirmas prakalbas 
rengik LDSĄ. 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. bąlan- 
džio. Pradžia 7:30 vai. vakare, Uk- 
rainų svetainėje, 3015 Yeomans St. 
Įžanga suaugusiems 10 centų—jau 
nuoliams veltui. Pradžioj prakalbos 
bus puiki muzikalė programa. Visi 
dalyvaukite.1

, ; Kviečia Rengėjos. .
ol

<
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LOWELL, MASS.

• Mūsų Greitieji Reikalai

I tarpe 7 ir 14 metų amžiais į 
i Pionierių grupę.

Tegul vaikučiai mokinasi iš' 
mažens, kad užaugč būtų gu- į 
drešni, pažintų iš ko kyla dar-

Visiems ALDU). 15 Apskričio Nariams
'■J”-!-' . ......................................... i ’

Avė., E. Moline, UI. ,
Iždo globėjas J._B. Julips, 48th St

i Maršalka J. Kairis, '2435—83rd SU 
Moline. III ' ■ /

listimam ■ :p?saulyje , pilnai| i b. jubu.
keturioŠdeŠimtS milto- Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th Į & 5th Avė., Moline, Ill.

i ‘ Avė., Moline, III. ! Maršalka J. Kairis, 2435yra J 
nų bedarbių

____  15-to Apskričio1 Tai tokią programą . patei- _____ i__ _
šiuojni laiku pas mus vei- žmonių vargai ir kaip ko-’Pūdantysis Komitetas laikyta- kė A.L.D.L.D. Apskričio pir-

\ . PerJvoti darbininkiškose organiza- me savo posėdyj, peržiūrėjo ma konferencija. Dabar drau- Q DarllininlllK
” ” * y 1 ' visus nirmos konferencijos tari.gai subendrintomis’ spėkomis’ v4IlllWv v l/ul

kimas žymiai pagerėjo.
eito penktadienio vakare Be-'cijose prieš tuos vargus ir už 
darbių Taryba turėjo surengus geresnį būvį.
prakalbas baduolių maršavimo _ - ... - - ~ .
klausime. ]

2 ‘ > Pionieriai yra naujoji gent- 
Prakalbos buvo su- kaitė, jiems priklauso ateitis, 

rengtos tarptautiniai ir jos pui tegul jie mokinasi ją pažinti 
Kalbėjo drg. h* pergalingai ją sutikti nau-kiai nusisekė.

Manual Perry. Kiti kalbėto
jai, kurie buvo garsinti, nega
lėjo pribūti; jie buvo užsiė
mę kitoj vietoj, šiose prakal
bose buvo numaskuoti social- 
patriotai, kurie kelios dienos 
pirmiau čia mulkino darbinin
kus savo mizernam susirinki
me. Bet apie tai parašysiu 
kitą kartą.

dai darbininkų klasės.
Džei Em Kei.

BALTIMORE, MD

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th I

Gražus Teatralis Vakaras Ru
sų ir Lietuvių Kalbose

Ateinančią nedėlią, balan
džio 17 d.. 7 vai. vakare, len
kų svetainėje, 10 Coburn St., 

4Lawell, Mass., Tarptautinis 
Darbininkų Apšvietos Kliubas 
rengia labai gražų rusų ir lie
tuvių kalbose teatralį vakarą. 
Rusų kalboj veikalą “Cvirl^u- 
ni” los gabūs rusų dramos 
grupės aktoriai iš Lawrence, 
Mass.

Veikalas didelis ir gražus; 
dalys paimta iš senos—cariš
kos Rusijos būdų ir papročių, 
ir dalys naujosios Rusijos—So-1 
vietinės* tvarkos. Jame yra; 
tragiškų įvykių, daug gardaus 
juoko .ir labai įdomių vaizdų,

paveiks-
Jew at

Europe

visus pirmos konferencijos tari i gai subendrintomis spėkomis- 
mus ir rado reikalingu atsi-įstengkimės gyvenimai! įvykin- 
šaukti į visas 15 Apskrityj'ti tuos T 
esamas kuopas reikale visų 
konferencijos tarimų.

Apskričio P.K. iš savo pusės 
stengsis kiek galima visus kon
ferencijos tarimus vykdinti 
gyvenimai!, jeigu kuopos ir 
nariai prigelbės. Be narių pa
galbos P.K. pats vienas bejė
gis, tik bendromis spėkomis 
viską galima atsiekti.

Rezoliucijos tapo priimtos 
labai svarbiais darbininkų kla
sės klausimais ir visos veik 
vienbalsiai priimtos., • Reiškia, 
visi buvusieji delegatai supra
to laikotarpio svarbą, todėl ir 
pasidarė vieninga mintis. De
legatai sudėjo pažadus remti 
visas darbininkų kovas, veda
mas Komunistų Partijos. Kuo-

tarimus. Bendromis 
■spėkomis nugalėsim visas kliū

tis. ‘
Visais reikalais rašykit: D. 

Petrauskas, 1451 Clermont 
Rd., Cleveland, Ohio.

Draugiškai,
A.L.D.L.D. 15 Apskr.

Komitetas.

Miesto Majoras Neduo 
da Bedarbiams Maisto■ ; < ■ i

ir Nakvymy;

Čechoslovakijoje
PRAGUE, Cechoslovaki- 

ja.—Jau kelinta savaitė ei
na Šiaurinėj Bohemijoj mai 
nierių streikas. Kovos lau
ke dalyvauja 30,000 mainie- 
rių. Brux distrikte pas
kelbtas visuotinas streikas. 
Reikalaujama, kad būtų su-Balandžio 17 d. čia Tarp

tautinis Darbininkų Apsigyni
mas rengia judamus 
lūs. Bus judis “A 
War”—žydas Kare.”

Vaidinimas įvyks
Theatre, 523 N. Howard St., 
pradžia 6 vai. vakare.

Kurie negalite suspėti prad
žioje, tai galite eiti vėliau, nes i 
veikalas bus rodomas pakarto- P°s» be abejonės, užgyrė to-
tinai. Pavyzdžiui: nuo 6 iki kius tarimus, dabar liekasi tik 
8:30, paskui iki 10:30. Igyveniman vykdinti.

Visi darbininkai matykite šį 
judį, kuris yra labai pamoki-

Vnantis. Pelnas eina Tarpiau-|vi 
’ tiniam Darbininkų 

mui.
Vinco

“LAISVES” SPECIALS 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. Taip 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 
tuojaūs, 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
kite apie bedarbius, apie ju gyvenimą ir t. t. Lai šis 
“Laisvės” gegužinis numeris pilnoj to žodžio prasmėje 
kvėpuos tikra proletarine revoliucine dvasia.

Redakcija ir Administracija.

grąžinta į darbą 12,000 mai-. 
nierių, kuriems savininkai i 
darbą atėmė. I

• ■ ; • ■ ■ ■ ' i

•Valdžia uždraudė susi-' 
rinkimus' laikyti ir atsiun
tė žandarus malšinti strei
ką. Bal. 13 d. keliose vie
tose įvyko susikirtimai, i 
Kiek žinoma, trys mainie- 
riai 'jau nušauti, o labai 
daug sužeistų. Kova tebe
eina.

NORWOOD, Mass. — Be
darbių darbininkų komitetas, 
4 d. balandžio įteikė miestelio 
valdininkams r e i k a ląvimus, 
kad Norwood’o miestelio val
džia pasirūpintų suteikti val-■ . V4 A V V Į S e* K? A X V* į S A A .1 V T VA- *

proletarų | na|<Vynę valstijos alkanų-j
jų maršuotojams, kurie mar-1

..T suos i valstijos sostinę. Į1

Viso pasaulio ] 
įšventė—Pirmoji Gegužės 

. . j visai arti. A.L.D.L.F
Apsigyni-; Aps. kuopos būtinai turi iš

rinkti delegatus į Pirmos Ge
gužės bendras konferencijas. 

jBus išleista tūkstančiai įvai
rių atsišaukimų, pagelbėkit 
platinti juos ir prisidėkit fi- 

j nansiniai padengimui atsišau
kimų pagaminimo.
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Duktė.

BOSTON, MASS
juoko .ir labai įdomių vaizdų, Balandžio 24 d., po pietų, 
'kurie visiems bus labai inte- Bostono darbininkiškos drau- 
resingi. Jį reikia kiekvienam gijos rengia pokilį Kentucky1 
pamatyti.

Kitas veikalas, tai juokinga 
komedija trijų veiksmų: “Ne
tikėtai.” Bus sulošta vietinių, 
aktorių—lietuviškai. Kaip ma
tote, tai bus dar pirmą kart 
tokis bendras ir gražus tea
tralis vakaras mūsų mieste.

Draugai darbiniu, ir sykiu 
rvisi dailės mylėtojai, stengki- 
tės dalyvauti šiame parengi
me. Tuomi ne vien patys gra
žiai pasilinksminsite, bet po
draug paremsite ir darbinin-

• Idškas kovas už geresnį ryto-
* M nes šis parengimas * yra ! 

ruošiamas tikslu paremti kovą 
už išgavimą apdraudos bedar
biams. O tai yra svarbiausias 
dienos klausimas. Bedarbė 
didėja ir minios darbo žmonių 
su kiekviena diena vis gilyn 
grimsta į didžiausią vargą ir 
bado nasrus.
visas kovas už darbininkų, 
kalus. Įžanga į šį teatrą 
35c. ypatai. Jaunuoliams, 
ėjusiems su tėvais, visai 
kai.

|WR.), abi organizacijos labai 
t . . . . svarbios darbininkų kovose,

sire^uejanftu maimenų nau-'jfaip viena, taip ir kita atlie- 
jka labai didelius darbus dar
bininkų klasės kovose. Todėl 
visos kuopos būtinai turi turė
ti šių organizacijų centraliniuo- 

'se komitetuose delegatus, kad 
visi nariai žinotų, kas yra vei
kiama.

Darbininkų spauda, mūsų 
abu dienraščiai yra tas gink
las, kuris skina kelią darbinin
kiško supratimo, supažindina

dai, svetainėje, 40 Prospect 
St., Cambridge.

Nors lietuviai darbininkai ir 
pažangioji mūsų visuomenė 
yra maždaug susipažinus su 
eiga to streiko, vienok tik pa
staruoju laiku mes pradedam 
permatyt pilnoje ‘ nuogybėje 
tą terorą, tą skurdą ir tą kru
viną, žiauriausią, nežmonišką 
persekiojimą, ką pergyvena j kišk o supratimo, supažindina 
dabartiniu laiku streikuojanti j su visomis^ darbininkų klases 
Kentucky mainieriai. I kovomis.

Tik įsivaizdink i t sau : žmo-' 
ries išmesti iš stubų, i 
ant lauko, šėtrose, apsupti iš 
visų pusių gauja ginkluotų še
rifų ir chuliganiškų mušeikų, 
nieko prie jų iš svetur nepri
leidžia ir net siunčiamą mais
tą ir drabužius, ką darbinin-

šuos į „ . v
Norwooda maršuotojai pribusi 
29 d. balandžio. Valdininkai 
atsakė, kad jie “neturi teisės 
tą daryti.” Viskas, ką jie galį, 
tai suteikti piečių, kur bedar
biai Norwoode bus patikti ir i T rrui • ta- 
bus laikomas bedarbių masi-1 ^au PVJ Dienos 1 1^ 
uis mitingas. Taipgi miestelio ! I rogrammei Vakarienei 
selektmonai paskyrė miestelio j 
gaspadorių, su kuriuo gali | 
tartis bedarbių darbininkų ko-į 
mitetas reikale alkanųjų mar-. 
šavimo.

.Norwoodo darbininkai ir 
darbininkes, subruskime dar
buotis pasitikimūi 175 bedar
bių, kurie maršuos per Nor- 
'woodą ir mes juos 
pavalgydinti 
nę.

VIETOS ŽINIOS Savininkai Petras Lingvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atyykusiems. 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.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

turėsime
ir duoti nakvy-

9 kuopa ir LDS. 
imasi energingaiA. 44 kuopa

darbo. Bus renkamos aukps 
valgiais ir pinigais. Kurie dar-

lodei reikia kreip- kininkaį dar dirba, kviečiam

Aido Choras ir LDSA* pir
ma kuopa visu smarkumu ren
giasi prie programinės vaka
rienės ir šokių; ir tas ban- 
kietas Įvyks tik' už dviejų 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 sąko, kad 
ir prie šokių parūpins gerų už
kandžių ir gėrimų.

Pati .vakarienė atsižymės ne

Telefonas: Evergreen 2-9015

452 Woodward Ave., Ridgewood, L. I., N. Y.
Kampas Himrod Street
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TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Todėl remkime 
rei- 
tik 
at-

. . “Y"1 , pimnKai dar diroa, Kviečiam rnu .Vanagiene atsižymės ne i
I ti didžiausią domę, kad dau-i ‘aukauti bedarbių, r ei- .tik skahidife ‘valgiais, betirtu-

<nlvo'nn !^ausia pasiektų. tuo§,d^rbiiiin- balams, kurie tikrai' kovoja Milingą programa,* kurioj 1 dai-‘ 
kus, kurie dar tebėra suve’d-zio-j įvedima apdraudč's įstaty-!;nuos: Aido ’Choro Merginų Ok- į 

ti buržuazinio fašistinio gaiva- j mo ‘ , tetas,? ir taip pat manoma!
lo. Dabartiniuoju laiku svar
biausia, kuomet viso pasaulio 
imperialistai rengiasi prie bai
siausios 
nes, tai

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manndžerls1 ‘

Įžanga. Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

Antroj klasėj lašais-išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipčrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

i tetas,,’ir taip pat manoma!
A.L.D.L.D. 9 kuopa išrinko |gaut L, Kavaliauskaitę ir dau- 

5 darbuotojus, kurie darbuosis giąų .dainininkų. O Norris už- 
del bedarbių reikalų. L.D.S. 
A. 44 kuopa išrinko 4 drauges. 
Reikalinga dar daugiau liuos- 
norių, kurie apsiimtų ir pade- re, o vakarienė 7 vai. vaka- 
tų darbuotis. Būtinas reika-;re. 
las, kad ir kitos Norwoodo or
ganizacijos išrinktų komisijas, 
kurios bendrai susitarę, pagal 
vieną planą darbuosis bedar
bių reikalams. Norwoodo tau
tiški fašistai ir keleiviniai yra 
priešai bedarbių kovos už su
dalę apdraudą bedarbiams. 
Tą jie įrodė Keistučio draugi
jos susirinkime, kur buvo laiš
kas nuo Norwoodo Bedarbių 
Tarybos, kviečiantis draugiją 
prisiųsti porą delegatų į kon-

v jmo.

brolžudingos skerdy- 
kova visais frontais—

kiškos draugijos surinkę siun- streikai, demonstracijos ir agi- 
čia, tankiai mušeikos užpuolę tacija.
sunaikina, žmogus, skaityda
mas žinias a * 
streikuojančių mainierių pade-

A.L.D.L.D. išleido tuo klau- 
K.entu j/ simu labai gerą brošiūrą. Ne- 

dv.  ------- u------  **;—užtenka, kad nariai ją gavo,
y tį, pats savęs klausi: argi tai reį|ęįa rūpintis šios brošiūros

• -v _ x.x?*? paskleidimu tarpe šimtų lietu-
Darbo Sporto Unijos Reikalai j demokratinėj šalyj galėtų toks

Balandžio 7 d., čia susiorga-!barbarizmas rasti sau vietą? 
jnizavo iš gražaus būrelio dar- j d žmogų, it kokį šunytį
bininkiškos jaunuomenės Tarp-|#ah be niekur nieko nušauti ir 
tautinis Atletų Kliubas. šis!ne’ valdžia, nei bažnyčia pęieš 
kliubas yra dalimi Darbo!tai nei pusę žodžio nesako. 
Sporto Unijos (Labor Sports | Vien tik todėl, kad tas žmogus 
Union). j išdrįso gintis nuo bado, nes

i Kentucky mainieriai, iš prie-
Pereitą pirmadienį laikytas nasties mažų uždarbių, dirb- 

antras susirinkimas ir gauta darni laipsniškai badavo.

galimas daiktas, 1 
augštai 'kultūriškai išvystytoj

reikia rūpintis šios brošiūros

tikrina, kad suorganizavo ge
riausius muzikantus šokiams.

šokiai prasidės 4 vai. vaka-

Nuoširdžiai kviečia visus 
dalyvauti ir paremti.

Rengėjai.

antras susirinkimas ■ 
dar du nauji nariai į Sporto 
Kliubą. Išrinktas pildantysis 
komitetas ir nutarta 1

Draugai bostoniečiai, mes 
laikyti kviečiame jumis skaitlingai da- 

susirinkimus kiekvieno antra- lyvauti šiame pokilyje, arčiau 
. dienio vakara, kaip 7 vai., susipažinti su darbininkų ko- 

Tarpt. Darb. Apšvietos Kliubo vomis, pavalgyti, pasilinksmin- 
kambaryj, 338 Central St., i ti ir tuomi suteikti pagelbą 
Lowell, Mass. . 
turi du skyrius: vienas

^metų amž. ir žemiau, o kitas ga
baigusių aštuoniolika metų. 
Pirmo skyriaus nariai moka 20 
centų į metus, bet jeigu jie j 
arba jų tėvai nedirba, moka1 
tik 10 c. Antro skyriaus na-' 
riai moka 60c. į metus, bet be-! 
darbiai moka tik 20 centų.

Lietuviai darbininkai tėvai, 
paraginkite savo sūnus ir dūk-' 
teris prisirašyti prie Sporto Į 

i Unijos Atletų Kliubo.« f
Lietuviška jaunuomenė, at

eikite į sekantį susirinkimą,ku
ris įvyks sekančio antradienio; 
Vakare ir įstokit į narius virš-1 
minėto kliubo. Lai mūsų dar-' 
bininkiška jaunuomenė lavina-1 
si organizuotame sporte. •

viu darbininkų. Platinkime, 
draugai, kiek galėdami, tai 
mūsų būtiniausia pareiga.

Praplėskit 15-tą Apskritį

Gerai panagrinėjus, pasiro
do, kad Ohio ir jos apielin’kė- 
se galima sutverti dar kelias 
kuopas. Apskričio Komitetas ferenciją? kuri buvo šaukiama 
kreipiasi į jus visus, draugai n d. balandžio.

prigelbėti šiame, fašistams ir keleiviniams pa- 
Mes tikim, kad drau- vyko tą klausimą vieno balso 

gai turi pažįstamų žemiau pa- didžiuma atmesti, čia yra 
žymėtuose miestuose. Būtent: jbiskį kaltė ir pažangiųjų dar- 
Canton, Ohio; Lorain; Erie, ’bininkų, kurie susirinkimą ap- 
Pa., Dayton, Columbus ir San- leidžia greičiau, 
duski. šiuose visuose miestuo- klausimas yra nuspręstas. Tik ! 
se randasi po keletą šeimy-Į dėka pirmeiviškų* darbininkų! 
nų lietuvių. Kai kuriuose ir apsileidimui, tai fašistinis ele-

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

ir draugės, 
darbe.

Atletų Kliubas kovingiems streikieriams, ku- i k ------- ---- ,
18 riems pagelba būtinai'reikalin- po didelį skaičių. Apie Char- mentas ir laimi, 

doną galima sutverti» ūkinin
kų kuopą.S. z.

OBALSIAI DEL 1GEG DEMONSTRACIJŲ

Jauni Pionieriai

Jaunųjų Pionierių susirinki
mai įvyksta kiekvieno penkta-- 
dienio vakare, 7 valandą, T.1 
D.A. Kliubo 
Central St.

-4 siųskite

kambaryje, 338 
Darbininkai te-1 
savo vaikučius

Sustabdykime imperialistinį karą prieš Chinijos liau
dį 1 s , ' ‘

Ginkime Sovietų Sąjungą—pasaulio darbininkų tė
vynę!

Visi karo reikalams skirti fondai turi eiti šelpimui 
bedarbių!

Socialė apdrauda nuo nedarbo lėšomis valstybės ir 
darbdavių!

Šalin pacifizmas, kaipo darbininkų apgavystė! ša
lin Tautų Lyga, kaipo imperialistinis įrankis prisiren
gimui prie naujo karo!

) Šalin socialfašizmas, tas imperializmo; agentas!
Kovon prieš deportavimą ir persekiojimą ateiviu 

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 farmerianis!
Už darbininkų ir farmerių valdžią!

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, ’ ?
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
I

Pirmininkas A. Palubinskas,
Belle Grove, Box 108, 

Dracut,
Pirminin. pag'elb. J. Daugirda,

29 Whipple St.,
1' Lowell, Mass.

Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,
1 Vine St., Lowell, Mass. 

Protok. raštininkas V. Mikalopas,
, . . i 973 Central St.,- Lowell, Mass, negu tokis Iždininkas S. Paulenka,

! 500 Lawrence St., Lowell, Mass.
i Kasos g’16bejai: J. ~M. Karsonas, 

Mass.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Tautiškiem

Draugai darbininkai ir dar
bininkės ! Taisykime tas klai
das ir didesnę atydą .atkreip-. 
kime j darbininkų judėjimą.

Bedarbis.

i Pačios Buržuazijos 
Pripažinimas

Mass.
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius

. 42 Tyler St., Lowell,
ir A. Rąudeliunas,

! 75’, Union St., Lowell,
! Maršalka M. Uždavinis.

Mass.
_____ LXOUAIYcl 1TX. ZjVICI V ( ,

1 4 Corbet Place, Lowell., Mass.
Draugystes mėnesiniai susirinki

mai atsibūria kas antras riedėldienis 
kiekvieno (mėnesio; '2: vai! <po jiietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
' , . - • , J. M. Karsonas.

Pennsylvania ir New Jer
sey vaistuose

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

GENEVA. —Taij) vadi
namas Tautų Lygos Darbo 
iB’iuras pripažįsta, kad 
šiandien kapitalistinėse ša
lyse yra iki 25,000,000 be
darbiu. Gi nuo bedarbes 
kenčia apie 50,000,000 vyrų, 
moterų ir vaikų. '

Tąi, žinoma, toli ‘ gražu 
nedadėta skaitlinė.' Buržu
azija sumažina bedarbių.1 ar- 
mijo'S* sjtaiflihę tyčia, idant 
paslėpti' nuo 'darbininkų: tik
rą,.padėtį.' šiandien kapita-

iHrm.
Pirm. A. LUTVINAS

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE
Avc.
Avė.
Avė.
Avė.
Avc.

D.L.K.K. DRAUGIJA
DETROIT, MICH.
VALDYBA 1931 m.:

J. LiubcrtaO, 
. ■ 4177 Ashland

pagclbininkas, M. BirAenas, 
, 6388 Sparta

Nutarimų rast. P. Gyvis,
, , ,7148 Mac'Kenz.ie

Turto ražt. J. Ovcraitis. _
Iždininkai A. Vogčia,

KASOS GLOJBfiJAI:
O. Gantkrlenč!, 1
O. Zigmunticnė,

Susirinkimai atsibus 
dienj kiekvieno mėnesio. 1 ......... - - ,
Lietuvių svetainėje. 25 ir Verhor Highway.

4689 Brandon
7715 Dayton

Avc.1242 Solvuy .

; 0534 Russell St. i
kas ketvirtą nedel- 

2 vtd. po pietij.

TEISYBES MYLĖTOJUI VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINĘ. ItL. >
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuškn, 325—4th Avė., Mo
line, Iii:

Pirm, pftgėlb.1 A. Matusevičla, 1008a—’
25t.h Moline, Ilk

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos įv alias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai- 

I rife/ tintamą ba- 
: Hariris, teatrams, ve

stuvėms, sporto pa- 
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer-

i ry.

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.

į S< PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Tririity I-87M



VIETINĖS ŽINIOS
1-ma

Komisija.

(89-94)

j^e<, rankumai.

'nedrįstų

p r i s i r engimui nil.mo Į?rP«, , Lorimer
I T i A ..r* l J I r I . x

Nei viena darbinin-

Rep.
n

r

M. prie

L.P.M.S.

JONAS STOKES
156

pas mane
Telephone, Evergreen 6-5310

nereikalaujame. J. GARŠVA
Graborius

AUKOTOJŲ VARDAI

BROOKLYN, N. Y.
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DEKAVOJU PACIENTAMSVienas iš Bedarbių.

Rinkėja.

Tik Moterims f

pa-s

Streikas Laimėtas

Visi da- 
demons-

Ateinantį pirmadienį vaka
re, balandžio 18 d., vėl brook-

LAIK-
NAU-

Aš dekavoju 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.

vai. būti ant kampo Fulton ir'kų klasės nariams. 
St. Felix gatvių. Dirbantieji' lyvaukime rytojaus'

Bekalbant apie galimą dar- 
■ džiaugsmą, suprantama,

' dieną 
Sąryšio

technikos ir iš politikos atžvil
gio.

Visi gerai prisirengkite da
lyvauti diskusijose ir statyti 
[klausimus.

SKAITYKIT, PLATINKI?
“LAISVE”

. La‘ke, A.L.P.M.S prelekci- važilioja įd 
jos—-diskusijų pereitą pirma- darbinihkijl delegatais. ' 1 
dieni vakare “Laisvės” avėtai- ™linil1

bankietas paminėji- 
I. Amterio 50 metų 
sukaktuvių įvyksta

Valandos:
Subatomis
Apart Nedeldienių

St. Felix gatvių. Dirbantieji 
gi tuojaus iš darbo turi sta-!tracijoj!

kurių aukavusiųjų 
25c. vardai čia nė- 

tai malonėkite

j ĮVAIRŪS
[RODŽIAI
! JAUSTOS MADOS
1 UŽ PRIEINAMA
Į KAINĄ

;«

prelekciją — prakalbą 
Laisvės” svetainėje ir patys

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS %

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

231 Bedford Avenue

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

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

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

maudynės, elektros šviesa ir visi 
parankamai. Renda: $10 už 2 rūmu, 
$15 iki $17 už 4 laimus. Kreipkitės: 
152 Maujer St.

(89-90)

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki G, Sercdomis ir 
11 iki 1, 2 iki G,

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

, GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

‘ ' tik susitarus.

PARDAVIMAI
EXTRA! EXTRA!

Skubiai parsiduoda grosernė ir bu- 
čemė, lietuviais, lenkais ir rusais 
apgyventoje vietoje, krautuvė didelė 
ir visi įrengimai. Pardavimui yra 
svarbi priežastis, kurią sužinosite 
ant vietos. Kreipkitės į “Laisvės” 
ofisą.

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

licija išvaikė visuš ir liepė už-'iriosios Gegužės 
daryti svetainę.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagyslės, niežinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yra gy

domi be
DR. O.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Džanitorius

Reikalingas džanitorius prižiūreji- 
" ‘ - St. ir

Union Ave., Brooklyn, N. Y. Savi
ninkas gyvena: 152 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Hadd. 3-6712 

(88-91)

EAST NEW YORK. N. Y.
LDSA. 111 kuopos mėnesinis susii. 

rinkimas įvyks penktadienį, 15 dieną 
balandžio, pas draugę Misevičienę, 
115 Montauk Ave., 8 vai. vakare. 
Visos narės būtinai dalyvaukite, nes 
yra daug svarbiu dalykų aptarimui.

(89-90)

— DABAR RODOMAS—
Iškilminga Sovietų A|||fC|ll|A| 
Sąjungas K a 1 b inė ftUll'llilnl 
Filmą, pirmu kartu KAI II A | 
bus rodoma Amerikoje. H Aklini
Ketvirtadienį, 14 Bal.-Aprįl

m a gi r A 42nd ir Broadway L A M L U Prieinamos Kainos.
Rodo be perstojimo

TEATRE iki vidur-

■ ba yra iš darbo žmogaus grei-
Šį pranešimą skaitantieji, iščiulpiama paskutinės sul- 

pasakykite apie tai visiems sa- fys stiprumo ir sveikatos. Tai 
vo pažįstamiems, pakviesdą-prelekciją^bus^ mokslinė iš 
mi juos į tas prakalbas.

3 
©■

(90-91)
M A SPETH, N. Y.

PASIRANDAVOJA 5 šviesūs kam
bariai, visi moderniški įtaisymai ir 

parankamai. Renda gana žema. 
Kreipkitės 61-34 56 Rd.

(87-90)

Į Laikrodžiai, Deimantai ir; 
į Auksiniai Dalykai
? Dovanom ar patys sau norėda- 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus į 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad

Į sipirksite.

PASIRANDAVOJA 3 kambariai ga- 
sas elektra, maudynės ir visi pa- 

142 Maujer St.
(90-91)

PASIRANDAVOJA garu apšildomas 
apartmentas, 4 kambariai, pirma 

renda buvo $60, dabar nupiginta iki 
$28. Tuojaus kreipkitės: 152 Mau
jer St.

Saulėnas, Velička,
Zablackiutė, Pa-

1

Puslapis šeštas - E A I S E 41J Penktadienis, Bal. 15, 1932

Gelbėkime Nekaltus Negrus Jaunuolius Nuo 
Mirties; Visi Demonstruokime Šeštadienį!

čiai važiuot į demonstracijos 
pradžios vietą ir sykiu su vi
sais maršuoti į Boro Hali aikš
tę.

Kadangi, pagal Alabamos 
valstijos augščiausio teismo 
nuosprendį, septyni nekalti ne
grai jaunuoliai yra skiriami su- 
degt elektros kėdėj, gegužės 
13 d., tai mažai laiko belieka. 
O juos nuo mirties gali išgel
bėt tik šturmingi masiniai dar
bininkų išstojimai. Sudaryki
me tokį galingą judėjimą, kad 
lynčiška buržuazija

Rytoj, balandžio 16 dieną, 
Brooklyno darbininkai masi
niai demonstruos, protestuoda
mi prieš mirtin pasmerkimą 
septynių jaunų Scottsboro ne
grų darbininkų ir reikalauda
mi tuojaus juos paliuosuoti.

, Pradinis susirinkimas bus 
11 :30 vai. dieną ant St. Felix 
St. ir Fulton, netoli Boro Hali. 
Demonstracinis maršavimas iš 
čia prasidės 12:30 vai. At- 
maršavę į Boro Hali aikštę, 
bedarbiai ir dirbantieji turės 
smarkią demonstraciją.

Visi bedarbiai privalo 11 :30 išplėšt gyvybę tiems darbinin- _ i _ a _ _ .-„ i... _ a J r.

Didžiosios Maspetho Koks Darbas Dabar Yra 
Prakalbos Balan. 20 ir Kokis Galėtų Būt?

Bedarbio Patyrimai

nue,' kampas Willow

Maspethas turės dideles
prakalbas balandžio 20 d., at
einantį trečiadienį. Kalbės, lyniečiai ir apielinkės darbi-
drg. A. Bimba; išaiškins be- ninkai gaus progą išgirsti įdo- 
darbiams ir dirbantiems rūpi- mią 
miausius 
mus-kaip 
pašalpą, 
ma būtų 
pojimus, 
imperialistinei skerdynei ir kt. dirbtuvėse, kasyklose 
Iš drg. Bimbos prakalbos su- kad darbininkas turėtų* iš to 
žinosite, kas toms kovoms tei- pasitenkinimą, o ne vien jaus- 
singai vadovauja, ir patirsite, tų vergišką naštą, kaip kad 
kokią rolę lošia lietuviškieji jaučia dabartinėse sąlygose, 
oportunistai. |

Apart drg. Bimbos tą patį b° 
vakarą ir toj pačioj svetainėj, i bus plačiai išdėstyta dabartinė 
National Hali; 91 Clinton Ave- padėtis kapitalistinėse dirbtu- 
nue/ kampas Willow Ave., vėse; racionalizacija, pasku- 
kalbės Daktaras Kaškiaučius, ■bos ir pragarinio ujimo siste- 
nušviesdamas, kodėl žmonės ma- Išgirsite apie naujus vis 
be laiko sensta ir miršta, ir gudresnius buržujinės techni- 
kaip atsispirti prieš priešlaiki- kos išradimus, su kurių pagel- 
nę senatvę ir mirtį.

Šį pranešimą

šiais laikais klausi- 
išsikovot bedarbiam dalyvauti diskusijose. Inž. J.

kokiais būdais gali- Degutis duos prelekciją, ku- 
suturėt uždarbių ka- rioj gvildens klausimą,—kaip 
pastot kelią naujai galima būtų sufvarkyti darbas 

ir kt.,

Būdamas Bedarbių Tarybos!
narys ir pats bedarbis, bejieš- Rrnnlrlyiin KalllPC Dr kodamas darbo, geriausiai su. ,ū0. DrOOKiyne ASIDCS Df. 
randi, ką reiškia bosų laikraš- Kaškiaučius ir P. Buknys 
čių s k e 1 b i a m a “prosperi
ty,” arba gerovė, kurią jie 
pranašąuja. O ta jų “p.” il
ga, kaip giltinė, paliečia kož- 
ną darbininką ir darbininkę. 
Ne vienas jų nuėjo jau į ka
pus, belaukdamas tų gerų lai
kų; o laikai vis blogėja; kuo 
toliau, tuo daugiau bedarbių, 
benamių ir alkanų suvargėlių. 
Kur tik eini, vis randi išblyš
kusį bedarbį. Įeini į dirbtuvę, 
paklausi boso, gal turi darbo. 
Gauni atsakymą: jokių darbi
ninkų nereikalaujame. Eini 
toliaus; čia randi ant durų iš
kabą: “No Help Wanted,” vis 
tiek dar klausi boso, ar nėra 
kokio darbo. Bosas, aš piktu
mo susiraukęs, kaip naginės 
priekis: sako, šiandie nieko 
nėra ,dirbti.

Taip žmogus sueikvoji labai 
laug savo spėkų ir laiko, o 
lieko nepeši.

Bedarbiai ir dirbantieji, ne
tylėkime; nesėdėkime ant vie
tos, stokime į Bedarbių Tary
bas; kovokime už žmonišką 
bedarbių šelpimą!
Nepaisykim audrų žiaurių;
Keliaukim kaip žaibas 
Be baimės jausmų!

NĘW YORK. — Randau- 
ninkai po num. 788 Arnobv 
Ave., vadovaujami Bedarbių 
Tarybos, laimėjo streiką, pri
versdami savininką išpildyti 
šiuos reikalavimus: numušt po 
dolerį rendos per mėnesį nuo 
kiekvieno kambario; pripažint 
randauninkų komitetą; nemė- 
tyt bedarbių šeimynų iš namų 
ir padaryt reikalaujamus 
taisymus kambariuose.

Socialfašistu Kruvinas 
Žygis prieš Mainierius, 
Reikalaujančius Balso

NEW YORK. — Socialfašis
tai buvo sušaukę Rand Schoo- 
lėj susirinkimą būk tai delei 
greitosios mainieriams pagel
bos, pereito antradienio vaka
re. Tie “socialistiniai” ir ai- 
doblistiniai gengsteriai sumu
šė, sukruvino tris tikrus mai
nierių veikėjus, kuomet šie 
reikalavo keletą minučių pa
kalbėt apie Kentucky anglia
kasių kovas ir jų reikalus. 
Rand Schoolės salėj tie gai
valai taip sužalojo Anna Bar- 
tonaitę, kairiosios Mainierių 
Unijos organizatorę, nėsenai 
paleistą iš Pinevillės kalėjimo, 
kur ji-buvo užrakinta kaipo 
streikų vadovė,
subūdėliūotas Dan 
Pennsylvanijos

rios šį pranešimą perskaitysit, 
ateitumei, }bet kad jūs šią ži
nią perduptumėt kitom mote
rim, kurios neskaito “Laisvės.”

Šį vakarą rengia Liet. Dar
bininkų . Susivienijimo 
kuopa.

Įžanga veltui.

Drg. Amterio Sukaktuvių 
Bankietas Šį Vakarą

SUSIRINKIMAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Masinis 
mui drg. 
amžiaus 
Šiandie vakare, Central Ope- ......------------------ — .........
ra House, 67th St, prie Third _
Ave., NeW Yorke. Tikietus 11SRANDAVOJ1MAI 
pasirūpinkite iš Kom. Parti
jos dištrikto raštinės: 50 East 
13th St., New Yorke, 
prie svetaines' durų tikietai 
nebus niekam kitam pardavi
nėjami, kaip tik delegatams 
nuo masinių organizacijų. 

Bankiete dainuos Freiheit 
.Choras, sovietinis baritonas 
KusmenkO; bus trumpų vaidi
nimų, šokiai, muzika ir t.t.

Draugai ir draugės, daly
vaukite šiame bankiete; pa
gerbkite vieną iš labiausiai pa
sišventusių Amerikos komunis- 
tų-revoliucionierių.

Panašiai buvo 
Klichuk, 

rhainierys,' ir 
Joe Lawson, streikuojantis an
gliakasys iš Kentucky. Vi
siems trims reikėjo greitos me- 
dikalės pagelbos, kurią suteikė 
Workers International Relief. 

) Social-humbugieriai bijojo, 
,kad mainieriai ir veikėjai iš 
'paties kovos lauko neiškeltų 
aikštėn “socialistų” žulikystes. 
Juk, kaip kad Lawson įrodo, 
tie “socialistai” jau nuo sau
sio 30 d. š.m. renka aukas 
neva mainierių šelpimui, bet 
nei vienas mainierys dar ne
matė nei sudilusio cento iš jų ■ 
surinktų pinigų. Lawsonas pa-j 
reiškė, kad socialfašistai skverj 
biasi tarp Kentucky mainierių j Balandžio (April) 17 
tik su viena intencija—suardy- įvyksta D.TT "r ~ 

jti ten karžygišką angliakasių konferencija 
ikovą ir pasitarnauti kapitalis- prie apvaikščiojimo tarptautiš- 
tams. Tokią savo politiką jie kos darbininkų šventės Pirmos 
yra jau praktiškai įrodę, kaipo Gegužės.
streiklaužiai Pennsylvanijos ir kiška organizacija netur apsi- 
Ohio mainierių streikuose. I/.",................ ,

Prieš norinčius kalbėti kai-Išimą prieš akis.
riųjų mainierių veikėjus, beje, | nizacijos i 
TWnm QHP1' q 1 i a f q i "n Q ai Ir nf o i v • yy vici 11 ai i

D.N.Y.D.O. Sąryšio 
: Konferencija

leisti, turint tokį svarbų klau- 
Visos orga- 

riųjų mainierių veikėjus, beje, i nizacijos privalo išrinkti ir 
ponai socialistai pasikvietė ir; prisiųsti delegatus į šią kon- 
policiją. Kadangi tiems mai-[ferenciją, kurioje suplanuosi- 
nieriams pritarė kai kurie kiti .me, kaip prisidėti prie tarp- 
darbininkai iš publikos, tai po-(tautinio apvaikščiojimo Pir- 

Tad neuž
mirškite šio 'J taip (.svarbaus 
klausimo.

Draugiškai.
Sąryšio Sekr. A. Žekonis.

(90-91)Ex-Kareiviai, į Demons
traciją Šiandie!
' Ex-kareiviai, nežiūrint 
kokių orgahizacijų jie priklau
sytų, visi yra šaukiami šiandie 
prisidėt' prie demonstracijos ir 
per ją reikalaut, kad valdžia 
išmokėtų visus ex-kareiviams 
priklausomus bonus. Demons
tracija prasidės 11 valandą, 
Madison Square aikštėje ir 
maršuos į Union Square, 
monstrantų priešakyje

“Parduodamas” Pačią, 
Apskuto Farmerį

Thomas Formico buvo “par
davęs” savo gražią pačią, 
dviejų kūdikių motiną, turtin
gam farmeriui Ant. Solemitui, 
North Roslyne, Long Islande. 

De-;Jis ją perstatė farmeriui, kai
mai’- !po nevedusią savo pusseserę.

i su ja, farmerys 
į užrašė jai $5,000 turto, kaipo 

Ex-kareivių yra pusketvirto vedybų dovaną. Po to ši far- 
miliono; apie pusė jų yra be- jmerio pati pabėgo, sugrįžda- 
darbiai. Energingai reikalau-’ma pas savo pirmutinį vyrą, 
darni, jie gali priversti valdžią^ abudu išdūmė į Californiją. 
išmokėt jiems pilną sumą 
nu. c

Ką reiškia ir kaip gelbsti §uos Darbininkų Ex-Kareivių I Apsivedęs 
ar kenkia žmogui visokie gy- Sajungos triūbočiai. »

adymai vaistais bei operacijo- 
! mis, ir kaip fiziniais būdais 
I žmogus galėtų palaikyti svei- 
ikatą,—tuo klausimu Dr. J. J. 
;Kaškiaučius sakys prakalbą 
sekmadienį, balandžio (April) 
17 d., 2 vai. po pietų, Russian 
National Mutual Aid i 
svetainėj, 136 15th St.
Brooklyne. į

“Laisvės” administratorius, Į 
drg. P. Buknys kalbės apie 
darbininkų kovas ir gręsiantį 
karo pavojų.

Skaitlingai susirinkite pasi
klausyti prakalbų, iš ko turė
site sveikatinės ir darbininkiš- 
kai-klasinės naudos.

Society ' /
south Amalgameitų Atydai

nėję, po 25 centus aukojo: i
Degutis, šalinaitė, Antanavi

čius, Braizdonis, Juška, Gru- 
bis, Bovinienė, Višniauskas 
Severinas, 
Misevičia, 
kali.

Gal kai 
ne mažiau 
ra užrašyti; 
atleisti.

bo-;Kada po kiek laiko jiedu su- 
i grižo atgal į rytus, tapo areš
tuoti ir po $2,500 kaucijos pa
statyti. Jų maža duktė buvo 
teismo paskirta giminaičiui A. 
Cucciui globoti. Dabar, arti
nantis teismui, jiedu pasigrie-Kada eilinis Amalgameitų nantis teismui, jiedu pasigrie- 

KriauČių Unijos narys Santo | be dukterį ir vėl nežinia , kur 
Miratyile tapo išrinktas dele-: išrūko.
gatu į Sovietų Sąjungą, tai'____________
Hillmano pakalikai Catalantte
Sala, Bellanca ir Beilis, vadai (Jajsre ŽUVO Bedarbio 
63-čio lokalo, kur priklauso r'v n •
Santo Mirabile, nesprendė, Motens ir 5 Vaikai 
kad jam daugiau nebus dar- ' 
bd, kaip jis sugrįš iš Sbvietų 
šalies. Bet jis vis viena ten

■ i kitais Amerikos nj feaisrė.

Eilinių Narių Komitetas su 
Sovietų Sąjungos ' Draugais 
rengia drg. Santo Mirabilei iš
leistuvių bankietą šeštadienio ! . ... ..... . A y Iry_’ vakare, balandžio 16 d

. ing Plaza svetainėje; kampas! 
15th St. ir Irving Place, New į 
Yorke.

Lietuviai Amalgam eitai 
kriaūčiai privalo skaitlingai su 
eit į Šį išleistuvių pokilį sa
vo eiliniam draugui, pasiunti
niui į Darbininkų šalį.

NEW Y.ORK. — Trečiadie- 
! po num. 57 ’ Lewis 

St, žuvo Cecelia Saunders su 
. keturiomis dukterimis ir vienu 

įs sūnum, nuo ‘4 iki 15 metų am
žiaus. Tilo laiku bedarbis tė
vas buvo išėjęs darbo jieško- 
ti.

i Gaisras prasidėjo žemesnia- 
Ime apartmente, kada užsidegė 
Įir eksplodavo gazolinas, ku- 
riuom B. Skolskienė valė grin- 

, dis, maliavomis aptaškytas. 
Pati Skolskienė pavojingai ap
degė. 'U 1 ■ :

Pirmadienį, 25 d. balandžio 
(April), “Laisvės” svetainėje 
Dr. J. • J. Kaškiaučius duos 
įdomią prelekciją vienoms mo
terims. ‘ i Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

m [Svarbu, kad lip tik jūs, ku-

NAUJI BIZNIERIAI,
Atidarė

NAUJĄ RESTAURANĄ
po numeriu 413; KEAP STREET, 
tarp So. l-n^os ir Grand St., Brook
lyn, N. Y. (Priefi Republic teatrą).

Bus ^arorhi skaniausiai lietuviški 
ir amerikoniški valgiai.

Kviečiame užeiti ir persitikrinti.
Savnirikai J. ŠNIRAS ir RAUBA

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

J'. 1 ^^^^*“***^R
Lt. J.in i

TEL. STACG 
2*5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I EI A U SKA S) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENA, IR NAKT(. MUSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas ičirškinimais

daiktų ži« 
pigiau nu'

I Taipgi taisau visokius laikrod- 
Ižius ir kitus papuošalų daiktus.
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš
I stengsiuosi pilnai patenkinti. | 
i Williamsburgiečiams, kuriems ■
■ pertoli pas mane atvežti pataisy-I
I mui laikrodžius ar kitus auksinius J 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ■ 
| Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
Į atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-J 
i kėsite “Laisvėje.” •
I VIKTORAS JANUŠKA 
j ‘ 127-17 Liberty Avė i
■ Tarpe 127 ir 128 gatvių I

Richmond Hill, N. Y. J

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ££
223 2nd Ave. & 14tb 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

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

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

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

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikas ryti ir 

moterų ligai kraujo ir odoa. 
Padarau (Styrimų kraajo ir ilapuaaa.

DR. MEER
W. 44th St., Room >01 

New York, N. Y.
Valandos Priimtino i 

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo S 
iki 9 vai. vakare 

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

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
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