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Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

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

Visai atvirai buržuazinė 
spauda pradėjo pripažinti tą
faktą, kad imperialistinė Japo
nija ištikruju ruošiasi ginklais 
pulti Sovietų Sąjungą. Pati 
Japonija vis mažiau slepia sa-! 
vo kruvinus tikslus.

Bet Japonija ne viena. Jai 
padeda kitos imperialistinės i 
valstybės, ypač Francija.

New York “World-Telegram” 
stato klausimą, ką darytų Jun
gtinės Valstijos, jeigu Japoni-Į 
ja pradėtų karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Buržuazinis laikraš
tis abejoja. Mes gi neabejoja
me: Amerikos imperialistai pa
dėtų Japonijai vesti karą prieš 
darbininkų tėvynę. šiandien 
pati Amerika aprūpina Japoni
ją ginklais ir amuniciją.

Vokietijos, Francijos, Lenki
jos, Anglijos, čechoslovakijos, 
Olandijos, ir Švedijos komunis
tinės partijos laikė specialę kon
ferenciją kovai prieš imperia
listinį karą ir priėmė tuo rei
kalu atsišaukimą į viso pasau
lio darbininkus. Naujam kare 
kentės ir žus ne kas kitas, kaip 
darbininkai. Todėl darbininkai 
turi budėti. Darbininkai turi 
suglausti savo eiles ir ginti So
vietų Sąjungą.

Komunistų Partijos šaukia 
darbininkus sudaryti bendrą 
proletariato frontą prieš impe
rialistus. Darbininkams reikia 
išgirsti šitas komunizmo bal
sas, dabar, šiandien, kol pa
saulis dar nedega.

Feikeris kunigas Cox begė
diškai atvirai prisipažįsta, kad ' 
jis tyčia apgaudinėja bedar-Į 
bius. Jo ruoštas maršavimas 
Washingtonan buvo paprastas 
blofas. Jis .atvirai sako, kadi 
kunigai pagelba poterių ir kai-1 
bų apie dievą turi tik vieną 
tikslą: apdumti’ clarbiriinkams 
akis, sulaikyti juos nuo’ kovos 
prieš alkį.

Kunigas Cox šaukia kapita
listus remti kunigus, nes, gir
di, “tiktai per mus jie gali pa
laikyti savo nuosavybę”. Vis
ką, ką apie kunigus ir bažny
čią skelbia komunistai, dabar 
patvirtina kunigas Cox.
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RENGKITES PRIE GEGUŽES PIRMOS
DIENOS DEMONSTRACIJŲ IR KOVŲ

1 Visas Lietuvių Darbininką Organizacijas Ir Draugijas 
Bei Organizacijų Kuopas

1 Visus Lietuvius Darbininkus ir Darbininkes

Sovietų Sąjungoj 
v a 1 stiečių moterų 
grupe mokinasi at
viram ore. Pana
šiu vaizdu darbinin- C- v
kų 
Jos

tėvynėj pilna, 
mokinasi skai-

mo supratimo. Lais- v
vos moterys turi būt 
apsišvietę, turi su
prasti visus gyveni
mo reikalus.

JAPONIJA SIUNČIA KARINĮ LAIVYNĄ \ ĮVAIRIOS ŽINUTES 
TIESIOG PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGĄ i

Draugai darbininkai ir darbininkės!
Ateina Tarptautinė Darbininkų šventė—Pirmoji Ge

gužės. Šiemet tarptautinė proletariato kovos diena 
įvyksta dar negirdėto krizio, vargo ir skurdo sūkuryje, 
priespaudos ir kruvinos reakcijos šėlimo laiku, paaš
trėjusių klasinių kovų audrose ir išvakarėse naujo im
perialistinio karo, atkreipto prieš pasaulio darbininkų 
tėvynę—prieš Sovietų Sąjungą. Visoje žmonijos isto
rijoje nėra buvę tokio svarbaus ir rimto laikotarpio dė
lei darbininkų klasės. Niekados pirmiau nebuvo taip 
reikalinga darbininkų klasės vienybė, kaip šiandien. 
Šiandien mes turime suglausti savo eiles. Šiandien mes 
turime stoti į kovą prieš alkį, prieš skurdą, prieš reak
ciją ir prieš naujo karo pavojų. I

Tegul šiemet Pirmoji Gegužės išjudins milionus pa- j
vergtiįjų į kovą! Tegul Pirmoji Gegužės atvers naują1 ..
klasių kovos istorijoj puslapį! Tegul tūkstančiai Ameri-; .. lUKYv. Japonijos La
kos lietuviu darbininku stos i bendras kovingas Ameri- ri_n10 laivyno stabas nuta- 
kos proletariato eiles! j re tuo j aus pasiųsti grupę

Darbininkai ir darbininkės! Ruoškitės prie gegužės j karinių laivų į vandenis 
1 dienos demonstracijų ir kovų. Tai bus mūsų diena, I prie pat Sovietų Kamachat- 
bus mūsų šventė, šventėt darbo žmonių, šventė paverg
tųjų ir nuskriaustųjų viso pasaulio. Bus diena kovos 
ir solidarumo! >

Pirmosios Gegužės demonstracijas rengia Amerikos 
Komunistų Partija su visomis kitomis darbininkų kla
sės kovingomis organizacijomis. Mūsų pareiga į prisi
rengimą prie tų demonstracijų ir į dalyvavimą jose 
įtraukti visas lietuvių darbininkų organizacijas, draugi
jas, kliubus ir ratelius. Dalyvaukite konferencijose dė
lei prisirengimo prie gegužinių demonstracijų. Trauki
te į jas taip pat tas organizacijas bei draugijas, kurios 
susideda iš darbininkų, bet kurias kol kas vadovauja 
darbininkų priešai. Šaukite tuos darbininkus į bendrą

kos pusiausalio. Imperia
listiniai plėšikai meluoja, 
būk jie patyrę, kad Sovietų 
Sąjunga esanti pasirengus 
maršuot į Mandžuriją.

Gi iš Maskvos praneša

Mexico City. — Mieste 
I Puebla vienas darbininkas 

valdžios užmuštas, o du sunkiai su
kalti- žeisti. Policija suareštavo 

na, kad Japonija atvirai ve- 30 darbininkų, 
da derybas su rusais balta
gvardiečiais ginklais pulti j 
Sovietų Sąjungą.

Japonijos pasiuntimas ka
riniu laivu ties Kamchat- 
kos pusiausaliu yra tiesio
ginis atviras karinis žygis 
prieš Sovietų Sąjungą.

ma, kad Sovietu
7 V

organas “Izvestija Policija suareštavo

Brooklyn, N. Y. — Vie
nam Queens paviete randa
si 10,439 gyvenamų namų 
tuščių. Tuo tarpu vietomis 
žmonės gyvena susigrūdę ir 
turi mokėti augščiausias 
randas.

AMERIKOS VALDŽIA PASIUNTĖ KARI
NĮ LAIVA PRIEŠ RAUDON. ARMIJA Budapest. — Jaunuolis 

i Fischl rastas . kaltu užmu
šime žmogaus ir nuteistas

Chicagos “Vilnis” atspausdi
no sekama “atvira laiška men
ševikų organizatoriui Prusei- 
kai”:

“Užrašydamas man savo 
“Naują Gadynę” tikrinai, kad 
ji neišeis prieš Komunistų Par
tiją ir abelnai prieš darbinin
kus. * Taip sakydamas smar
kiai ir šlykščiai apsimelavai, 
nes kiek tik gavau to šlamšto 
numerių, visuomet yra šlykš
čios atakos prieš kovojančius 
darbininkus, prieš komunistus 
ypatingai.

“įkalbėdamas man užsirašy
ti “N. G.” gudriai pamelavai. 
Tuomi pavyko mane prigauti, 
išvilioti. iš manęs sunkiai už
dirbtus centus savo kontr-revo- 
liuciniam darbui.

“Bet dabar matydamas, kad 
tavo tas lapas vis aršiau ata
kuoja komunistinį judėjimą, 
šiuomi viešai reikalauju tavęs 
Pruseika, kad man daugiau to 
savo kontr-revoliucfnio organo j 
nesiuntinėtume.

K. Cepliauskas, 
1372 E. 65th Str. 
Cleveland, Ohio.

Anglija Skęstanti
Kriminalysčiy Jūroj

LONDON. — Vidaus rei-! 
kalų sekretoriusx Samuel 
parlamente pareiškė, kad 
Anglijoj pradėjo baisiai 
plėstis kriminalystės ir pra
sižengimai. Vien Londone 
kriminališki apiplėšimai pa
kilo nuo 3,000 1913 metais 
iki 8,000 1931 metais. Tas 
ponas dejuoja, kad Anglija 
skubiai skęsta į krimina- 
lysčių jūrą.

frontą prieš bedarbę, už bedarbiams apdraudą, prieš 
alkį, už tuojautinę bedarbiams pašalpą, prieš algų ka
pojimą, prieš reakciją, prieš naujo karo pavojų.

Gegužinės demonstracijos įvyks visuose miestuose ir 
industriniuose centruose, kur tik randasi Komunistų 
Partijos vienetai bei šiaip revoliucinės darbininkų kla
sės organizacijos, arba unijos. Lietuviai darbininkai 
ir jų organizacijos dėkitės prie tų bendrų tarptautinių 
demonstracijų ir kovų. Parodykime savo klasinį susi
pratimą ir solidarumą!

Visur kelkime sekamus obalsius: !
Sustabdykime imperialistini kara prieš Chinijos liau

dį! . ...Ginkime Sovietų Sąjungą — pasaulio darbininkų tė
vynę!

Visi karo reikalams skirti fondai turi eiti šelpimui 
bedarbių!

Socialė apdrauda nuo nedarbo lėšomis valstybės ir 
darbdavių!

šalin pacifizmas, kaipo darbininkų apgavystė! ša
lin Tautų Lyga, kaipo imperialistinis įrankis prisirengi
mui prie naujo karo!

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

bininkų!
Už lygias teises juodveidžiams! Už teisę pietinių val

stijų juodveidžiams tautiniai apsispręsti!
Prieš kapitalistinį terorą; prieš visokias formas slopi

nimo darbininkų politinivg teisių!
Už tuojautinę pagelba vargingiesiems farmeriams!
Už darbininkų ir farmerių valdžią!

A.J.V. Komunistų Partijos
Lietuvių Frakcijos Centro Biuras.

AMOY, Chinija. — Čio
nai staiga pribuvo Jungti
nių Valstijų ginkluotas ka
rinis laivas “Smith Thomp
son” neva apgynimui sve
timšaliu nuo komunistu 
Raudonosios Armijos. Va
dinasi, jeigu Raudonoji Ar
mija, kuri randasi tik už 
keliolikos mylių, bandytų 
paimti šitą svarbų miestą

ir uostą, tai Jungtinių Vals- 
I ti jų karinis laivas atidary- Į V .
; tų ugnį.

Tuo tarpu Kwantungo 
i provincijos valdžia skelbia, 
kad jai pavykę atmušti 
Raudonąją Armiją nuo 
miesto Changchow ir nužu
dyti du tūkstančiu rau- 

i donarmiečiu. ' I

keturiems metams kaleji- 
man. Jis nužudė tūlą Stei- 
nherz, kuris pats Fischl 
pasamdė nužudyti, idant jo 
pati galėtų gauti apdraudą.

Washing tono Valdžia 
Padės Žudyt Scoftsb.

Nekaltus Jaunuolius
WASHINGTON. — Tar- 

plautinis darbininkų judė- 
i jimas už p a 1 i u o s avimą 
j Scottsboro jaunuolių, vado
vaujamas komuhistų, įvarė 
i 4
į dieglį į Hooverio valdžios 
šoną. Amerikos konsula
tai užsienyje pradėjo rašy
ti į Washingtona ir skųstis,, 
kad darbininkų masės de- 
Imonstruoja prieš juos. Ypa
tingai Amerikos konsulatai 
Vokietijoj skundžiasi.

Todėl valstybės depart- 
mentas kreipėsi prie Alaba- 
Įma valstijos gubernatoriaus. 
Miller, kad jis tuojaus su
teiktų “informacijas” apie 

■ nuteisimą mirtin Scottsboro 
I negrų jaunuolių, kurios bū
siančios persiųstos Ameri- 
Ikos konsulatams, idant jie 
įgalėtų, girdi, atmušti komu- 
,nistų agitaciją už nekaltus 
i jaunuolius. Tas parodo, 
;kad federalė valdžia tiesio
giniai prideda savo rankas 

> prie nužudymo astuonių ne
kaltų negrų jaunuolių.

Nauja Kova N. Zelandi
jos Alkanų Bedarbių

St. Louis, Mo. — Bal. 15 
d. viena gengė mušeikų už
puolė kitą ir iš kulkasvaid- 
žio nudėjo tris.

Japonija Priversta jPrezidentas Hooven’s
Išteisint S. Sąjungą Vėl Blofina-Apgaudinėja

TOKYO. — Japonijos val
džia paskelbė, kad jinai nie
ko negalėjo surasti, kas pa
rodytų, jog Sovietų Sąjun
ga buvo kaip nors surišta 
su išsprogdinimu japonų 
karinio traukinio. Patys 
japonai jau spėja, jog tai 
bus darbas rusų baltagvar
diečių, idant išprovokuoti 
susikirtimą tarpe Japonijos 
ir Sovietų Sąjungos.

WASHINGTON. — Plu- 
tokratų ir multi-milionie- 
rių prezidentas Hooveris 
bal. 15 d. vėl sušilęs blofi- 
no ir apgaudinėjo Amerikos 
darbininkus. Jis vėl gar
siai pranašavo, kad biznis 
Amerikoje jau pradėjęs at
sipeikėti, gerovė jau grįž
tanti ir tt. Tuo tarpu pra
monė tebesmunka, biznio 
bankrutai tebeauga, bedar
bių armija tebekyla, vargas 
ir skurdas masėse kasdien 
tebedidėja.

TAI BUS KAITI BOSAI UŽ ŽUVIMĄ
SEPTYNIŲ DARBININKU COLUMBUSE
COLUMBUS, Ohio.— Vai-.baisiausia spėka. Tyrinė- 

džia dar vis nesuranda kai-i tojai sako, kad jeigu būtų 
tininkų, kurie išsprogdino buvus padėta bomba bei di- 
naujai statomą namą. Kaip namito, tai toj vietoj būtų 

žuvo švariai viska's išnešiota nu
šluota. Gi dabar jokios to
kios žymės niekur nėra. Ek
splozijos kilta plačiai, įvai
riose vietose ir t. t.

V a d inasi, kapitalistų 
kontraktoriai nepaisė dar-

žinoma, eksplozijoj 
septyni darbininkai,'o virš 
60 buvo sužeista. Tyrinė
tojai pripažįsta, jog nebuvo 
padėta nei bomba, nei dina
mito.

Tai iš kur {tilo ta baisi|»v.xv.Wvw.^. ----- —
eksplozija? Belieka viena j bininkų gyvybės ir del padi- 
išvada: name buvo krūvos /dinimo pelno, nepastatė dau- 
dulkių nuo marmuro, ku- giau darbininkų, 
rios, pasirodo, tam tikrose nuolatos ^statomą nainą bei 
sąlygose gali eksploduoti su aplinkui jį išvalytų.

Chicagos Skerdyklų 
Darbininkai Maršuos

" ................■

CHICAGO, Ill.—Darbi
ninkų masinis bruzdėjimas 
privertė miesto policijos de- 
partmentą suteikti leidimą 
skerdyklų darbininkams lai
kyti alkanųjų marša vimą. 
Tūkstančiai skerdyklų be
darbių dalyvaus demonstra
cijoj antradienį, bal. 19 d.

kad jie

Mainieriy Kova su
Skebais Ohio Valst.

CADIZ, Ohio.—Du šim- 
tai mainierių pikietavo Har 
mon Creek kasyklą bal. 15 
d. Keturi skebai tapo ap
kulti.. Vienas, tūlas Ney- 
gren, "pamatęs pikietą, sako
ma, persigando ir leidosi 
bėgti. Bėgdamas krito ir 
ant vietos mirė.

Į atsitikimo vietą pribu-

Honolulu, Hawaii. — Su
sirgo vidurių užkietėjimu 
advokatas Darrow, todėl 
vienai dienai tapo atidėtas 
teismas amerikonų žmogžu
džių, kuriuos jis gina ir ku
rie nesenai nužudė viena 
hawajieti darbininką.

New York. — Bovelninių 
drapanų ir audeklo gamyba 
vėl sumažėjo vienu nuošim
čiu.

Wilmington, Del.—Bal. 15 
d. piktadariai pavogė Hil
da Brodsky, 9 metų mergai
tę.’

Union City, N. J. Mi
rė nuo apdegimo Theresa 
Calienni, 4 metų mergaitė.

Santiago, Kuba. — Vėl 
čia buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas bal. 15 d.

Rochester, N. Y. — Susi
dūrė automobilius ir tro- 
kas. Nelaimėj žuvo du 
žmonės.

vo būriai nacionalės gvar
dijos. Bet mainieHai jau 
buvo išsisklaidę.

AUCKLAND, New Zea
land.—Bal. 15 d. čionai be
darbiai vėl šturmavo val
džią ir bosus. Alkana mi
nia nugalėjo policiją, jūri
ninkus ir fašistus, užpuolė 
krautuves ir pasiėmė mais
to. Kelias valandas mies
tas faktinai priklausė be
darbiams. Tik vėliaus pri
buvę ginkluotos spėkos dar
bininkus nugalėjo ir tris 
šimtus jų suareštavo.

Vėl Generolas Ma
Apgavingam Kare

HARBIN. — Provokato
rius generolas Ma vėl pas
kelbė neva karą Japonijai 
ir išėjo prieš Japonijos su
tvertą Mandžurijos valdžią. 
Jis įsistegė buveinę prie 
pat Sovietų rubežiaus. Da
bar, žinoma, Japonija turės 
priekabę daugiau kariuome
nės sutraukti prie Sovietų 
rubežiaus, idant “numalši
nus generolą Ma”. Tai vėį 
bus pačios Japonijos sky- 
mas išprovokuoti Sovietų 
Sąjungą į karą. Keli mėne
siai atgal tas pats Ma pana
šiai “kariavo prieš Japoni
ją”, pačios Japonijos ap
ginkluotas ir finansuoja
mas, o melai buvo skelbia
mi, būk Sovietai apginklavę 
gen. Ma.

Berlyn. — Hitleris nesu
tinka su valdžios nutarimu 
likviduoti fašistų armijos 
vienetus. Jis kreipiasi į 
teismą uždrausti valdžiai 
pravesti savo žygius. •
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Daugelis

Bendras Fašistų Frontas Lietuvoje

Laisves Adm.:— 
kad su 13 diena 
sulaikytumėte siun- •

Buknys

Bus įdomu ir šiuo sykiu pa 
si skaityti 
laiškus:
Gerbiama

Prašąu, 
baląndžio 
tinejimą.man dienraščio “Lais
vės,” nes aš išvažiuoju j So- i 
vietų Sąjungą. . ■
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Karas Chinijoj dar tebe
sitęsia. Po kruvinos sker
dynės Shanghajujė, po su- 

ir išpustijimo 
darbininkų klasės miesto

Sąryšy su Lietuvos fašis- kis 'tbkiems žygiams visos- 
tų valdžios smurtu Klaipė
dos kr?.«te susidarė Lietu
voj bendras fašistinis fron
tas. Ne tik liaudininkai, 
bet ir kademai ir socialfa- 
šistąi remia fašistų val
džios smurtą Klaipėdoj ir 
išsijuosę siundo lietuvius 
prieš vokiečius. Kame daly
kas? Dalykas štai kame 
Šiandien tų imper

bUržuazūiės partijos ir pri
taria. Bet tokiems žygiams; 
negal pritart ir nepritaria: 
plačiosios .darbo masės. Pla-j 
čiosios darbo t mą^ės stovi 
prieš karo . ruošimą ’ prieš: 
Sovietų Sąjungą, plačiosios 
darbo masės tur stot ir į 
kovą prieš to karo ■ ruošimą^

tai tos aplinkybės masina 
pasaulinį imperializmą, kurį 
daugiau ir daugiau purto 
iki pat pamatų bedidėjanti 
klasių kova ir ’ nacionalis

dalies Chapei, po kruvinų ir revoliucinis judėjimas kolč- 
žiaurių žingsnių Mandžuri- nijose ir pusiau kolonijose 
joj, Japonijos kariuomenė 
traukia pirmyn prie Sovie
tų Sąjungos rubežiaus. Kas
dieną atgabenama naujos

NEW BRITAIN, Conn. —Į dirbtuvė, * kurioje tik vei’kimu 
Su pavasario pradžia pas mus' dirbančios darbininkės susira- 

Hinnmirin rėmėiu ; bedarbė įsikrausto ir į tas iš- mina ir .kenčia tuos skaudžiusaiemascio lemc.jų > dirbyst-s gakas> ]<urios daf iki paniekos žodžįus.
šiol dirbo šiek tiek, čia iki • netekusių kantrybės turi išeiti

j šiol didžiumoj dirbdavo po 4 į iš darbo, nors ir mato, kad ba-
dienas; arba 32 valandas įidas žiūri į akis.
savaitę. Dabai-tankiai duoda-} 
si išgirsti, kad pakeičiama I 
dirbti po 15 ir po 24 valandas j 
į savaitę. Tai dar, rodos, visi

_ . t. vi • w. ' . , ‘ioulu ne taip iaoai oaisu. To į
$5.00 ir;lin iu ištvermingai , viso žmogus nežinantis- supras} 

lir sakys, kąd vis tiek dar dir-j 
'.ba. Bet čia dar randasi dau-| 
glaus blogumų. Daleiskime,;

iš vienos pusės ir paaštrėję 
priešingumai pačių impe
rialistų tarpe iš kitos pusės, voti su kontr-revoliucine rene- [ 
jieškoti išeities iš krizio So- gatų skioka ir ją galutinai su- 

^ivižijos į Mandžuriją, C.en- vietų Sąjungos iškaščiu,
• /-.i • •• -ginklo pagelba išspręsti ko-i

vą tarp kapitalizmo ir so
cializmo. | 
’ Kapitalizmo i, 
krizife nepaliaujamai stu- torių ir automobilių mechahiz- 
mia' kapitalizmą prie naujoj mo ir jaučiuosi, kad galėsiu 
imperialistinio karo; naujo * 
karo fazė jau pradėta.

Socialdemokratai dai bi- I palinkėsite man viso labo, 
ninkai, nariai reformistiniu ' ~ ’
darbo unijų! Jūsų vadai,! 
imperialistinio pasaulinio 
karo karaliaus ministerial-, 
stovi petys į petį su krimi- 
nališkais imperialistiniais 

Jie apgau-

tralinę ir Šiaurinę Chiniją,' 
milžiniška armija sutrau- 
kiatna atakai ant Sovietai 
Chinijos ir Soviėtų Sąjun-

Karas siaučia, nežiūrint,- 
ikad formaliai karas nebu- 

Ginklu irDarbo masės tur protestuot jvo paskelbtasKame. P v. f, v . J vu pd&nviuLdb. vuiuuų n
ialistu i Prie.s /asistU. smurto .žygius amunicijos išdirbystes Eu-

v , . , . .. '*• į Klaipėdos krašte ir reika-prtesakyj, kurie ypatingu laut‘Kiai 5dos kraštui ner|_.
skubamu ruošia karą prieš 
Sovietų n . botos apsisprendimo teisėsSąjungą, stovi ikj teigg‘s a|*sJskirt nuo Lie.

-T i tuvos. Prieš bendra fašis- remia Japonijos fi.Qntą tm, susidaryt 
bendras darbininku fron
tas. Darbininkai kovodami 
sąjungoj su kaimo biednuo- 
mene, prie Komunistų Par-

Francija. Frahcija aktin-| 
giausiai 
kąrą prieš Chinus, Franci
ja ir Čechoslovakija dau
giausiai rūpinasi Japoniją 
ginkluot, Francijai priklau- 
sovhegemoniją valstybėse, p-.QS vac|ovavjmo ne tik pa- 
gulinčiose sovietų Sąjungos; naiking visokius fašistų 

smurtus, bet nuvers ir pa
čią fašistų valdžią.

“Balsas.”

vakarų parubežy. Nuo Juo
dųjų jūrų iki Šiaurių okea
no visos valstybės, Rumuni
ja, Lenkija, Lietuva, Latvi
ja, Estija ir Suomija, pri- - j * -V| 
silaikydamos instrukcijų IJoillllS LaiSKSS 1S 
gaunami) is Paryžiaus ruo-[^ 
šiasi į karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Lietuva vis ak-; 
tingiau dalyvauja tame! 
ruošimesi. Bet tame fron-| 
te yra ir prieštaravimų. 
Nors imam Lenkijos ir Lie-į 
tavos santikių klausimą. į 
Lenkija užgrobus laiko Vil-į 
nįją ir Vakarų Baltarusiją; i 
Lietuvai irgi rūpi turėt Vil
niją ir dar kai kurias Va
karų Baltarusijos žemes. 
Ftors Lietuva 1923 m. už! 
Klaipėdą ir išsižadėjo Vii- 
niaus, bet Klaipėdos pilnai ,. 
negavo. Klaipėda naudojo- įai 
si šiokia tokia autonomija,' crib,
kuri kliudo Lietuvai Klai- mentus. Jis gauna 320 rublių į 
pėdos kraštą lietuvint ir ko- mėnesį. O aš esu perdėtinė pašte 
lonizuot jį. Lietuvai rūpi I šiame, kaip sakoma, 
Klaipėdos krašte būt pilnu niškame miestely” (arti Nižni- 

‘ šeimininku ir neprileist Vo- Novg°r°d°); gaunu du šimtv
kietijęs kištis į Klaipėdos 
krašto reikalus. Franci j a i 
sudariusi tokią Klaipėdoj Į na visko: pieno, sviesto, mėsos 
padėtį ir pasinaudojo Klai-1 ir tt.
pėdos klausimu, kad tvir-j 
čiau Lietuvą pririšt prie sa
vo imperialistinio vežimo.

Sovietų Sąjungos
>

Draugai St. Krupai, buvę de- 
troitiečiai, pernai nukeliavę į 
Sovietų Sąjungą, dabar štai ką 
rašo brooklyniečiams drg. Ta
mošiūnams 2
Brangūs draugai, Tamošiūnai,

Aplankome jus su laiškučiu 
iš Sovietų šalies ir norime pra
nešti, jog esame sveiki ir 
linksmus, gyvendami šioje dar
bininkų šalyje. Nes čia, kur 
nueini, ką veiki, tai visados

Stanislovas dirba už meiste
rį, tai yra mokina kitus ir la- 

yra užimtas su “grinding 
” kuriuom aptekina instru-

naikinti.
Išvažiuoju iš Jungtinių Vals-jtas rūmas nustatytas dirbti po | 

tijų todėl, kad jau 20 menesių L5 valandų į savaitę. Bet' 
kaip nedirbu ir nežinau, ar bus hpie puse darbininkų išdirba Į 
čia bent kada proga gauti# Cld Utni JtkčlUH į* d VA L

pasaulinis darbo. Tad prasimokinaų trak

būti naudingas darbininkų tė- 
Ivyneje prie budavojimo socia- 
■ lizmo. Manau, kad draugai

SENAS IR MAŽAS

Japonijoj yra 500 metų 
slyvos medis tik 3 pėdų augš- 
čio išviso.

ropoj turi gerus laikus. 
Gelžkeliai gabena vagonus 
amunicijos. Šimtai laivų, 
prikrautų sprogstančiomis 
medžiagomis ir nuodingais 
gazais del Japonijos impe-
rializmo prieš Chiniją ir Šo-Į karo rengėjais.

kiekviena dineja jus obalsiu: “Nerei-jvietų Sąjungą
dieną išplaukia iš Hambur- km daugiau karo!
go, Rotterdam,
Marseilles, Dunkirk,

” Pirma

po 5-8' Valandas: Dar čia Į 
štukų darbas. Daug sykių rei-I 
kia laukti ir mislyti, gal tuo-1 
jau atveš iš kito rūmo darbo. I 
Bet taip darydamas, tankiau1 
šiai prisigauni pats save.. Iš
dirbi, kd ir 10 valandų savai
tėj, o gauni mokėti apie $2. • i

O dar ir kitaip yra. Kitose j 
[dirbtuvėse yra Įvesta sistema, mės kamuolys 19 mylių grei- 
ikad jeigu tu nelauki darbo, tumu per sekundą.

i'kuomet jį atveš iš kito rūmo,

Antwerp, pereito pasaulinio ,karo jie kurie socialdemokratiniai sap- 
Lon-! išstojo veidmainiškomis fra- nuojanti žmonės

dono ir Malmo prieplaukų, zemis prieš karą^ o paskui vie lja’ 
Japonijos 1 _

[ ropinis sąjungininkas, Fran-
icijos imperializmas, organi-
1 • p • • • f v •

vyriausias eu- jame dalyvavo.. Antras In
ternacionalas ir 
m o Darbo Unijų

ameriko-

i šimtu 
rublių j mėnesį. Su tiek pini- 

\ gų galima žmogui gana gerai 
1 pragyvent; o gyvenimui yra ga-

Dar kartą, brangūs draugai, 
noriu pasakyt, jog nei biskį ne- 
sigraudinu, kad atvažiavome 
čionai dirbti. Mes žinome, jog

Jei 1923 m. Francija už Vii- dirbame ne prakeiktiems kapi-
• • • V • V 1 — • • v • 1 1 . . - . , .

KIEK JUDĖJIMŲ TURI 
ŽEMĖS KAMUOLYS?

1 1 l >

žemė ' sukasi apie savo 
“ašį” tokiu greitumu, kad per 
sekundą padaro 500 jardų— 
stoviausiame savo ruožte, per 
ekvatorių, arba pusiaują.

Aplink saulę keliauja že-Draugiškai, 
Adomas Jeskevičius. 

Bronx, N. Y.

Nuo savęs linkiu draugui 
Jeskevičiui bolševikiško pasi-1 
ryžimo darbuotis prįe sočia-1 darbas bus 1 . .
listinės kūrybos. Jei turėsi toįUim4’ kitas daibininkas pa-1 dės Vegos, 
stipraus pasiryžimo, tai ture-1'T? ™ai

įsi ir pasisekimo. Be jo, nusi-1džiausiąs blogumas 
‘vilsite taip, kaip nusivylė i<m I ^mai chasRoje tvai koje 

, mnkui pasilaikyti.
, nuvykę Į So-! Daug randasi tokių

: spaudimų iš darbdavių pusės, j 
kad darbininkas jokiu būdu |

J negali atlaikyti ir turi išeiti iš 
I darbo. Sakysime, 
irimas darbininkas per užveiz-; 
įdą—bosą, kad tas darbininkas! 
į per senas, jis pavalnesnis dar-Į 
! be. Tas įžeidė kada, kitas ne-i “ŠVENTAS” DANTŲ VALY- 
! nuolankauja. Desėtkus tokių j MAS SENOVĖJ 
i kabučių galima priskaityti.
[tokioj 
papuolusiam darbininkui, pri-. 
seina 
vartų, 
vienas

Už auka dienraščiui, ačiū! 
Sk a i ty k i m e kitą 1 a i š k ą :Amsterda-

Interna- i Gerbiama Redakcija!
zuoja, finansuoja ir plečia cionalas yra bjauriausi kur- Į 
vakarinį karo frontą prieš stytojai
Sovietų Sąjungą. ofensyyo; jie rengia dirvą

Baldwino ir MacDonaldo del fašizmo.
• brutališkiausius 
kapojimus, jie atvirai išsto
ja, kaipo streiklaužiai. Jie 
dabar apvainikuoja savo 
kriminališkūs aktus besi- 
rengimu prie [naujo impe
rialistinio kal‘o'. Japonijos 
■socialdemokratai, sekdami

nacionalės valdžios bandy
mas atsteigti anglų-japonų 
sąjungą, Franci jos imperia
lizmo badymas susitaikyti 
su Italijos Mussolini, planas 
del Padunojo Federacijos, 
rėiškia bandymą sudaryti 
jsusitaHmo platformą del in
tervencijos karo prieš So
vietų Sąjungą, del galutino 
ir tvirto įtraukimo Vokieti
jos į anti-Sovietinį frontą.

Genevoj, Tautų Lygos pa

niaus išsižadėjimą leido 
Lietuvai Klaipėdą užgrobti, 
tai šiandien už gereshį ruo
šimąsi į karą prieš SSRS 
leidžia Lietuvai Klaipėdos 
krašto autonomiją naikint. J kų.

Į keturis metus Sovietų drau
gai pastatė suvirs penkis šim
tus naujų fabrikų, ir visuose, 
kai įeini vidun', net miela žitf- 
lėti /į tas visas naujas mašinas. 

■ Mūsų dirbtuvė, taip- ir kitos, 
gamina automobilius,' tpokus ir 
kitokius dirbinius.

Mūsų antras penkių metų 
planas,’ ką irgi bus išpildytas į 
keturis metus ar anksčiau, tai

Už Klaipėdos krašto auto-J 
nomijos naikinimą stovi vi
sos lietuviškos buržuazinės 
partijos. Todėl ir pritaria 
jote visos fašistų smurtui 
Klaipėdoj. Antra, jos visos 
sfęvi už karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Ir tautininkai su 
kįademaiš, ir liaudininkai su

&

prie kapitalistų

Jie praveda 
algų nu-

Malonėkite prisiųsti man 
!knygą “Pirmoji Pagalba Ligo
je ir Nelaimėje” ir vieną Dar
bininkų Kalendorių, Prisiun- 
čiu $2. Likusius nuo knygų i 
aukoju dienraščio “Laisvės” 
reikalam.

Su pagarba Jums,
Jurgis Milius.

Waterbury, Conn,

Puiku, kad draugas Milius 
remia aukomis dienraštį ir ge
rai, kad apsirūpina naudinga 
literatūra. ' 7

41 v. -> Saulė keliauja 12 mylių
p i tai kitas lauks ir kuomet tik)greįtumu per sekundą linkui 

pristatytas Į tą! vadinamos pastovios žvaigž- 
( kuri yra Lyros 

yra di-i žvaigždyne. Sykiu su saule 
tokioj iįr tokiu pat greitumu lekia že- 
darbi- mė ir kitos planetos linkui Ve- 

i gos.
dideliu i Visi be judėjimai ciba tuo V 4 1 V-Z 1 1 kA I SZ • 1

,* I pačiu laiku. 
'‘I •Saule apsisuka apie savo 

ašį kartą i 25 dienas, šis sau
lės apie save sukimasis, vei- 

! kiausia, atsiliepia ir i žemės 
[sukimąsi apie savo ašį.

Darbininkų Kalen- bo”.
1914 metų pavyzdį Vokieti-!doriaūs dar turime apie 200 
jos ir Francijos social demo- ,L°iJ.io- 
■kratų, stoja už karo kredi
tus Japonijos plėšikiškam 
imperializmui ir gina Japo- Draugai 

Jociaus puikiose salėse, perstato- nijos imperialistų plėšikiš-
ma nekalti taikos vaizdeliai; ką ataką Mandžurijoj ir
Shanghajuj Japonijos plėši-; Shanghajuj; jie yra susi- 
kiškas imperializmas veda i jungę su reakcioniškiausia kalendorių. 

: militarine klika. ?
Antrojo

taikos derybas.
listiniai plgsįkai ir jų social-[
fašistiniai agentai monel-. užima
ninkauja Tautų Lygos sta- į kurstymei km prieš Sovie- 
tuto melagingais paragra-! 
fais, i

yra n u žiū

Dantys buvo šveičiami-valo- 
spaudžiainoj pozicijoj i mi jau 3,600 metų atgal, arba

talistams, kurie mus išnaudojo 
per tiek metų; mes dirbame 
naudai visos Sovietų šalies, na, 
ir savo geresniam gyvenimui. 
Čia žmogus jauties taip, kad 
yra viskas tavo, t. y. darbinin-

soėįaldemokratais dabar di- ųus daugiausia tesioginiam pa
džiausią viltį išeičiai iš eko- i gerinimui visų darbo žmonių 
naminio krizio stato ant pa-| g y v e n i m o,—tokiais darbais, 
slsekimu kare prieš SSRS.I kaip liejimas gatvių, kelių, 
Jie mano, kad karas ne tik i H^iai ištaisymas gyvenamųjų 
padidins karo pramonę 
ttįoin sustiprins kapitali 
tųs, bet kartu padės 
verst Sovietų valdžią.

Francija leisdama Lietu-! 
vai naikint Klaipėdos kraš-l 
to autonomiją tuom rūpina-į 
si labiau suerzinti Lietuvą 
sti Vokietija, paskui pastū
mėt Lietuvą į Lenkijos glė-

. f butų, išvystymas žemdirbystės 
ir ir tt. Bet apie tai parašysiu 
S- daugiau kitame laiške. O jūs 

nu- parašykite mums apie Brookly- 
1 no ir kitų a^pifijinkių pridėjimą.- 

M-es į Auto-Zavodą (automo- 
j bilių fabriką) atvažiavome 1931 
i m. gruodžio 5 d. Buvome Ham- 
i b urge 8 dienas. Ten susipaži
nome su vokiečiais ir smagiai 
laiką praleidome.

Paskui buvome Leningrade 
pusantro mėnesio, nes tuo lai-

nebuvo gatavi apartrfientai. Le-

| « .4 . . ♦ pUOaHHU IIIUIIUOlU, 11C.3 LUU 1CV1-

ri ir uom sustiprmt antį- ku šičia, kur 'dabar esame, dar
sovietinį frontą. Kaip sv-

šimtmečių pirm krikšcio- 
gadynės, kaip kad suran- 

iš senovės sanskritų raštų
G. V. Bobrinskoi, Chica- 
Universitęto profesorius.

17 
nių 
d a 
Dr. 
£°s 

Bet tais laikais indo-europie
čiai ne šepetukus vartodavo 
dantims valyt;'o tam tikrb me
džio, vadinamo “gyvmedžio” 
tankias šakeles. Tokia buvo 
jų religinė apeiga, sulig ku
rios buvo nustatyta, kokiomis 
dienomis šveisti dantis, o ko- 

Ikiomis tiktai vandeniu juos iš- 
Isiskaįauti.

Prieš dantų vaiymą ir po 
'valymui, jie turėjo tam tikrą 
maldelę, adresuojamą “mišku 
dievui”; o dievų tais laikais 
buvo labai daug. Savo mal
doj jie prašydavo “ilgo am
žiaus, spėkos, garbės, vaikų, 
galvijų, turtų ir žinojimo.”

Iš indusų buddistų literatū
ros Bobrinskoi išvertė anglų 
kalbon pamokinimą zokonin- 
kams tos religinės sektos. Ten 
sakoma, kad jeigu kas ne- 
kremta dantų medelio, tai 
silpnėja jo akys, dvo*kin iš jo 

j burnos, neišsivalo rįežuvio 
i nervai, kuriais žmogus jaučia 
valgio skonį; apdengia liežuvį 
sultys, priplaukiančios iš ke
penų, apsivelia liežuvis val
giais ir tada maistas būna ne- 

! gardus.
Dantims valyt ta pati šakelė 

buvo leistina panaudot tik vie
ną sykį; kas. kartas turėjo būt 
imama nauja šakelė, ir buvo 
uždrausta nulupt nuo jos žie- 
Vę\ \ ' • .

Apart religinių nesąmonių, 
ta ceremonija visgi tarnavo 

įburnos ‘ir., dantų* 
Tais laikais, kaip 

A p- Dr. Kaškiaučiaus knygą: “Pir- žinoma, kunigai buvo ir gydy-. 
i-! moji . Pagalba Ligoje ir Nelai-

atsidurti už dirbtuvės 
0 Į jo vietą priimama 
iš buržuazinės organi

zacijos kandidatas dapildyihui 
nustatytą jų skaičių “del mi- 
liono darbininkų gauti dar-

T_ . , , Čia randasi siuvimo farški-
• - uetuiite jo, dirbtuvė, kurią kontroliuo-

pasii lipinkite įsigyti. , |ja jęew Yorko biznieriai. Dir-
• Dj5 vienas gražiai skamban-j |3a moįeryS jr jaunos mergi- 

tis diaugo laiškelis. Inos, užmokestis nukapojo at-
„ r. ’ -v t . i kartotinai po keliolika sykiu.

$,?-2 ’ ,s un” I (šitas pasakymas tinka ir 
$3 uz Laisvės prenumeratą [abelnai visoms darbininkėms).1 
pusei metų, o uz 25 centus

prisiųsti Darbininkų įokios 
,r./. .v i uždirba
Visiems metams neišgaliu i jndjr|}ę

’ nes|apie dolerį į dieną. Darbo, sis
temos prastesnės negali nie
kur kitur būti. Siuvimo maši
nos senos. Pataisytojas mašinų 
kaipo pigus darbininkas, ne- 
nuvokentis, kaip reikia patai
syti mašiną. Kitos mašinos nei 
negalima jau pataisyti, nes tik 
išmest tinkamos. Marškinių 
sukirpimas prasčiausios siste
mos ir permažai patyrę darbi-į 
ninkai kerpa.

Tai visa betvarkė yra pri
metama siuvėjoms. Bosas yra 
kaipo auka pasaulinio karo— 
gazų sugadintas žmogus, ne- 
inkantis sugyventi su žmonė

mis ir tvarkyti darbą. Geriau 
i jam tiktu būti ligoninėj. Taiuzklijuo ų laiškų reikes įpy- skaudi ryk§t6 p|aka čia dil...

i Darbas iš sykio nuo štukų iri
> pradinės darbininkės 

10-20 'centų į dieną.
darbininkės padaroInternacionalo atsinaujinti prenumeratos, 

Vietą prastai su darbais.
Su gilia pagarba

Ignas Alekna.

Draugas Alekna, kad ir 
sunkiai spaudžiąmas vargų 
naštos, tačiaus skolingu savo 
dienraščiui nenori būti ir dar 
rūpinasi įsigyti kitos darbinin
kiškos literatūros. Nors nema
lonu priminti, bet nejauku ir 
tylėti, jog yra tokių draugų, 
kurie tikrai galėtų užsimokė- į 

■ti prenumeratą, ale, vat, tęsia! 
tolyn, visai nepamanydami, 
kad “Laisvei” centų 
trūksta.

Dabar paštas pakelia kė/ina 
ant siuntinių, ir jau greitai ant

pirmą

’ ' ■ [tų Sąjungą. Tai yra jų mi-
__ , idant sulaikyti Euro-! misteriai, jų policijos 
pos ir Amerikos darbo ma- [ ninkai, kurie apsaugo 
sės nuo kovos prieš 1 
Chinijoj.

Europos ir Amerikos pro 
letarai! ‘ Jūs tūrite supras 
ti, kad jūsų kraujas ir gy

virši- 
tran- 

karą ' sportavimą ginklų ir amu
nicijos del Japonijos impe- 

spau-
[nicijos del Japonijos
i rializmo. Tai yra jų 
[ da, kuri, kad pateisinti krimina- 
i liškus socialdemokratinių 

, išranda
uij lietu jiiou iMUiijau ii 1 • •

vastis yra įvelta įvykiuose vadų žingsnius 
Chinijoj. Chinijos dąrbi- šmeižiančius ir melagingus 
ninkai, valstiečiai ir smųl- i tvirtinimas, buk ginklai ir 
kioji buržuazija skaudžiai; amunicija, kuri būna paga- 
nukenčia nuo‘karo. Japoni- minta Visos Europos ginklų 
jos imperializmo ir jo eUro-Pramonėėe’ siunčiama Chinijai 
pinių sąjungininkų kanuę- 
lių gerklės jau nukreiptos 
prieš Sovietų Sąjungą. * 
r Pavojus naujo imperialism 
tinio karo del • perdalinimo 
pasaulio niekad nebuvo toks 
didelis ir ūmus, kaip dabar
tiniu laiku. •

Lenktynės taikos priemo
nėmis tarp kapitalizmo pa
saulio ir pergalingo socia
lizmo pasaulio jau taip tapo 
išspręsta socializmo naudai 
puikiu pasisekimu Penkių 
Metų Plano. Tai kaip tik-

ningrade mus vežiojo autobu
sais visur po kultūros namus 
ir teatrus; taipgi buvpme ir 
buvusių carų palociuj, kuris 
dabar paverstas į m ūžė jų.

Tam kartui likite sveiki, 
draugai.v Duokite gerų dienų 
“Laisvės” draugams.

, St. KriiĄ).
Nižnij Novgorod,, < •

Avto-Zavod,
r Ametikanskij Poselok.

f

ir Raudonajai Armijai; kad 
negręsia jokis intervencijos 
pavojus Sovietų Sąjungai, 
Sovietų Sąjunga padariusi 
slaptą sutartį z su Japonija? 
Atsišaukimas Tarptautinės 
Darbo Unijų Federacijos 

; i : •

(Tąsa 3-čiam pusi.)

ti 3 centų štampas. Siuntinė-1 jjalį^jas darbininkes, tai ašarų 
jimas paraginimų skaitytojam, _________________________
kad - atsinaujintų prenumera- ’ ‘ ’ ’ - r- '
tas dabar daug kaštuoja. Pa-'
kilus kainom dar daugiau kas-' ratą metams, prisius 6 dol.,' reikalams 
tuos. Draugai privalėtų Įsitė- (Brooklynę $8), gaus dovaną Isveikatos, 
myti tas dideles išlaidas, i 
laikę paprašymą turėtų atsi

/ naujinti prenumeratą tuojau.1 mėje.

Kurie atsinaujins prenumė-

tojais.

te

.8®: su
H X

' Tokį vaizdą galima matyti įvairiose vietose Sovietų Sąjungoj. Visur budavojama nauji namai 
fabrikai ir t. t.

till ......
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DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lakes St., Newark, N. J. Tel., Humboldt 2-7964

į Viso Salio Darbininkus
(Tąsa iš 2-ro pusi.) į do transportuoti ginklų ir

į prieš transportavimą gink-: amunicijos! 
lų ir amunicijos praktiškais 

Viena karta kas diena socialdemokratinių ir refor- | 
!• mistinių lyderių veiksmais] 

skiediniu, “Silver i iškeliama į. viršų, kaipo 
nitrate bc/o solution.” • ■ nauji apgavikiški mamev-

i rai. Tai yra Antrojo ir Am- 
, Imkite po vieną lašą iodo sterdamo Internacionalu va- 

Manau, kad ir < tinktūros—“Tincture of Jo- (}ai, kurie per spėką neda- 
( ,” įlašindami į stiklą leidžia bile kokios aktyviš-
i vandens, kartą kas savaite, |<os

-• ^-—7 — i kas sekmadienis kovos prieš karo rcngcjub.
Viduriai buvo j po vieną lašą. Ir taip gali- jr tuos, kurie daro sau pel- 

nesivalydavo te imti metų metais. Bus ■ nus kš imperialistinio karo, 
naudos ir tonziliams ir kak-! Taj yra jįe, kurie sako be-

Didoki Tonziliai. šalčiai. ,
Migrena. Skaudūs Nariai | tonzilius tepliokite sidabro J
Drauge gydytojau, ne vie- nitrato

nam jūs jau patarėt, ir aš 
iš tų patarimų daug pasi-! 

f mokinau.
man patarsite per mūsų i dine,”
“Laisvę,” už ką bus ačiū. , ....... .....

Aš esu 35 m. vyras, vidų-1 sakysim 
tinio svorio.
pablogėję ir nesivalydavo ■ te imti metų metais. Bus > 
gerai, .bet jūsų patarimų dė-. i
ka pasitaisė, ir dabar apsei- linei liaukai ir kitemę ga
nu be vaistų.

Tonzihai tai man didoki, i ganizmui.
visada aptinę ir raudoni
Jeigu prisieina kalbėt kokį! dės paausiais, 
pusvalandį, tai net gniau-1 diena, kas ,dvi dieni, 
žia gale gerklės. i Viršminėtos priemones

Antras, kas mane Lanki-f bus gerai ir nuo tų Jūsų 
na, tai taip vadinami šal- ■ šalčių, slogų. Daugiau sau- 
čiai. Užtenka nuvažiuot į! lės, daugiau gamtinio mais- 
parką,—saulė nusileido ir | to, po truputį treskos kepe- 
kiek atvėso, tai tuoj man j nų aliejaus, daugiau poilsio, 
ir šaltis, ir galvą skauda, ■ mažiau nuovargio.

nosys labiau už-
net vemt i prįnksta, lašinkite į nosis

Ir taip tęsiasi per: p0 keletą lašų “Ephedrine
............________ f .............

Nors ir liuosi vidų-! Gerklę gargaliuokit drus-
. ] kos ir sodės skiediniu. Ga- 

senai | ] jma “Dobell’s solution” ar-

i Jams. lodo reikia mūsų or- 
Ta pačia iodo 

tinktūra tepliokite pažan- 
karta kas

i

t

net plėšia. Už kokios va 
landos pradeda 
versti.
naktį, kartais ir ant ryto-i inhalant ‘68, Swan-Meyer, 
jaus. i. k.;:;; 1 - .....
riai, vis viena skauda, 
tai mane jau gana
kankina. Jau kokie 8 me-;ba “Antiseptic alkaline se
tai, kaip aš dirbu šiltam : hation N. F.” 
kambary, maži ir ta prie
žastis. Kokie vaistai ge
riausia vartot, kad sustab
dyt skaudėjimą ir kad jų | 
išvengt ant toliau?

Ir da man skauda deši
nę ranką, jau trejetas mė
nesių, taip atrodo, kaip reu
matizmas, alkūne ir riešą. 
O dar pradeda ir kairę ko
ją per riešą. Lankiausi pas 
gydytojus. Nieko lokio la
bai blogo neranda, bet jų 
vaistai mažai arba visai 
man negelbsti.
Atsakymai.—

Štai kaip su tonziliais yra, 
Drauge. Ęiekvieno, kad ir 
sveikiausio žmogaus arba 
vaiko, tonziliai nėra to pa
ties didumo per visą laiką. 
Kai saulės esti permažai, i

Kai dėl tų Jūsų galvo- 
skaudžių, tai veikiausia 
Jums yra ta įkirioji migre
na. Tai yra savingas, peri- 
jodiniai pasikartojąs galvo- 
skaudis, kada ir vemti ver
čia, ir akys šviesos bijo, au
sys—bildesio, triukšmo, ir 
visam esti labai aržu, pikta, 
silnna, neramu.

revoliucinės masines 
rengėjus

nūs iš imperialistinio karo, 

darbiams, kad karas suteiks 
jiems duonos ir darbo. Tuo 
pačiu sykiu, kuomet social
demokratiniai ir reformisti- 
niai vadai kalba apie taiką, 
tai Vokietijos socialdemo
kratų partija balsuoja už 
Hindenburgą, feldmaršalą 
pereitam pasauliniam kare 
ir viso Antrojo Internacio
nalo partijos remia savo

Bankai ir kiti bizniai bankru
tuoja. Bet mūsų choras dar 
gerai laikosi. Laiko pamokas 
kiekvieną savaitę. Liaudies 
Chorą mokina jaunas ir ga
bus vaikinas, d. B. Petrukevi- 
čius. Jisai mokina chorą be 
jokio atlyginimo. Tai visas 
Liaudies Choras jam taria šir- 

|dingą ačiū. Taip pat padėka 
jo tėvams, kurie išauklėjo sū
nų darbininkiškoj dvasioj. Mes

mą' pačios ■ ir -sūnaus vyro*, Tai • jau antra moteris Tur- 
į kurį ji buvo įsimylėjus. Rijoj nuteisiama mirtin.

Rengkitės prie . Pirmos 
Gegužės, tarptautinio prole
tariato pasaulinės kovos 
dienos, dvasioje pasiryži- ■ 
mo ir nepermaldaujamos i 
kovos prieš imperialistinius visi turime dirbti ir veikti, kad 

savo mūsų choras veiktų ir gyvuo- 
ir prieš i tų.

1 Į parengimą buvo atsilankęs] 
draugas nuo Bedarbių Tary-J 
bos, kuris trumpai pakalbėjo j

karo rengėjus, prieš 
pačių buržuaziją 
jos socialfašistinius agen
tus! Sukeikite pasipriešini
mą! Sumobilizuokite plačia- įr kreipėsi aukų bedarbių mar-j 
sias mases, kurios dar šian 
dien stovi nuošaliai nuo ko- šuotojams yra rengiamas pa- 

Sukelkime ■ ren^^mas balandžio 28 dieną.
'Be to, į parengimą atsilankė
j draugai J. Kraucevičius, kuris' 
j jau paliuosuotas iš kalėjimo iri 

_____ ąs, iš Lowellio. žodžiu į 
ra į dirbtuves, į darbo biu-! sakant, vakaras pavyko gerai, Į 
rus ir darbo unijas, į mases buvo gana smagus ir linksmas.' 

’ smulkiosios buržuazijos ir 
darbo valstiečių!

Lai gyvuoja revoliucinis • donąją Dainą ir kitas.

šuotojams. Bedarbių mar-

vos prieš karą!
pasipiktinimo audrą prieš]
karo kriminalistus! Ineški-1

. ... , . * v . i .!<*«-< P«'iu
me sukilimo dvasia pries ka- Karsonas

Naujas Nupiginimas
H

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

Rengkime Juos Kovai už Pasiliuosavimą 
iš po Kapitalistines Priespaudos

Pirmiau Dabai
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina 1
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR

JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Pe
triką. Pusi. 128. Apdaryta

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE, 
popieros 450 pusi.

KAROLIO MARKSO 
MA. Parašė L. B. 
336 pusi.

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

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

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

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANC1JOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 

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

386 puslapių. Apdaryta
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr. 

J. J. Kaškiaucius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Turi 628 pusi; Apdaryta

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO
JE. Parašė d. A. Bimba. Turi 608 
puslapių. Gražūs apdarai

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.
Parašė U. Sinclair.

RUSIJOS ISTORIJA.
krovski. 320 puslapių. Apdaryta 

LENINAS. JO. GYVENIMAS IR DAR
BAI. Parašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalinga perskaityti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei. Tuiii 
432 puslapiu. Aapdaryta • J

PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 
kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaūlčius 
Knyga labai naudinga. Ji turi 416 
puslapių. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. Bu- 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai.

• Turi 208 pusi. Gražiais apdarais 
KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ

Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligija. Turi 224 pusi.

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

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

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

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

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

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė 

t L. Andrejev. Knyga turi 56 pusi.
SODŽIAUS , DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUQŽĖS. Turi 66 pusi.

ARELIAI. Apsakymėlis. 16 pusi, 
i, PROFESINĖS SĄJUNGOS. ’ 
: PARYŽIAUS KOMUNA.1 

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

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau 

gausite 10 nuošimčių pigiaus.

$5.00 prisiusite tiktai $4.00.
antrašu ir vardu:

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

1.00

.75 .10

3
I

Liaudies Choras laiko savo Į 
7 v. 
Rau- 
Ren- 

jgiasi dainavimui Apskričio pa
rengime, kuris įvyks gegužės 
8 dieną, Montello, Mass. Tai 
bus koncertas ir šokiai. Visi, 
kas tik myli dainas ir chorą, 
yra kviečiami atsilankyti ir 
įstoti į mūsų chorą.

Choro yra tarimas, kad 
kiekvienas narys gautų bent 
po vieną narį į chorą laike ba
landžio ir gegužės mėnesių. 
Tad pasistengkime visi savo 
pareigas atlikti. Didinkime 
savo jėgas, auklėkime proleta
rinį meną.

I Tik mes nežinome, ką veikia 
mūsų kaimynas—Laisvės Cho- ’ 
ras, Haverhillyje. Draugai,

, nes 
Japoniją! Ijau pavasaris, o mes turime t

Organizuokime streikus ruošti pikniką bendrai, 
amunicijos išdirbystėse!

Ginkime Chiniją nuo im
perialistų išsidalinimo! Sau
gokime Sovietų Chiniją!

Sudarykite iŠ savęs gyvą, mokinasi ir lavinasi,, tik mes
* ■■ * . apie tai nežinome. Juk Lais-

? tarptautinis proletarinis so-
lidarumas!

Lai gyvuoja revoliucinė
imperialistinių valdžių karo i masine^ kova prieš imperia- 

j politiką. i •
Viso pasaulio darbininkai 

ir darbininkės! Pamisliki- 
te apie vargą, skurdą ir mi- 
litarinę diktatūrą, [ 
likite apie kalnus lavonų, 
apie našles ir našlaičius lai
ke imperialistinio pasauli
nio karo! Pamislikite apie 
fašistų žmogžudiškas gau
jas, kurios tik laukia karo, 
kad galėjus griebti jums už 
gerklės. Išvykite parddvi- 
kiškus socialdemokratinius 
vadus, imperialistinio karo 
rengėjų agentams! Užim- 
kite savo vieta revoliucinia
me fronte kovoje prieš im
perialistinį karą. Nuo jūsų

| listini karą !
) Sudarykime kovingus or
ganus revoliucinio bendro 
froto dirbtuvėse, tarp be-

pamis- darbių, tarp visų darbinin-

pamokas pirmadieniais, 
vakare. Dabar mokinasi

Knyga ant geros 
Apdaryta

Be apdaru 
TEORIJOS SISTE- 
Budin. Apdaryta

1.50
1.00

1.50

.35

.25

H
M
S

1.25 .35
3

.20

.20

R.

.1G

kų miestuose ir sodžiuje!
Sudarykime sargybos ko

mitetus ginklų išdirbystėse, 
prieplaukose ir gelžkelių 
stotyse.

Nedaleiskime transpor
tuoti ginklų ir amunicijos į jr jūs turėtumėt pabusti, 
t--------- į..... ------------------------------------ ---------_ ...

Ir jūs 
turėtumėt pradėti laikyti cho-' 
ro pamokas, nes reikalinga- 

j prisirengti prie programos. O , 
i gal mes klystame, gal mūsų ] 
1 kaimynas gerai ir sėkmingai ■

£ 
£

£

Pusi. 246.
Parašė M. Po-

2.00

1.50

1.50

3.00

2.25

1.00

.35

.25

.35

1.00

.50
.15

3

3

priklauso, ar galės toliaus nepajudinamą apsaugos šie;
Vartokite daugiau tokio! siausti karas~ Chinijoj : ' 

maisto, kame yra nemažai 
kalkių: pieno, sūrio, kiau
šinių, kopūstų, ropių, ridi
kų, apelsinų, finikų ir tt. 
Be to, po kiekvieno valgio, 
per keletą mėnesių, imkite 
pieno kalkių—“Calcium lac
tate, 10 grs. tablets, No. 
100,” po vieną plotkelę.

Saulės šviesa, nuogam pa
būti, žuvų aliejus, po lašą 

kai orai apniukę, aptemę,' i°d° kas savaitė, kai kada 
tai tonziliai pabrinksta, pa- j po truputį kaklinės 
didėja. Tuo tarpu ir nosų liaukos preparato — “Thy- 
bei gerklės plėvės esti lyg roid tablets, j gr., No. 1Q0,” 
pabrinkę ir daugiau iš jų 
išeina gličių ir gleivių. O, 
kai orai pasitaiso, užeina 
giedra ir saulė šviečia die
na dienon, tai ir tonziliai 
pasidaro mažesni, kiek su
sitraukia. Susitraukia tuo
met ir nosų bei gerklės pa
mušalai ir mažiau gleivėja. 
Taip yra dėl vitamino D, 
kurį mums teikia saulės 
šviesa. Kai to ^vitamino D'žiau.ill vartoti, tuo geriau, 
žmogus gauna permažai, tai nes jie nepagydo, o tik kiek ______ _ ____ ____v ___
tada ir pabrinksta tonziliai, apmalšina, lyg apmarina pavyzdį Chinijos ir Ja 
adenoidai ir šiaip kvėpavi- nervus. ponijos darbininku ir vmi-i

” - ..................... ' Kai dėl tų Jūsų skaudžių bo valstiečių, kurie, po va- Į

po vieną grūdelį prieš val
gymą: visa tai ir gi gerai 
padeda tai nelemtajai mig
renai palengvėti ir eiti re
tyn ir mažyn.

Galvoskaudžio antpuo
liais, žinoma, galima ir da

1.75 .50
• - j ir irią aplink Sovietų Sąjungai Iv§s chol'as \fiHn“ 

persilaužti į boviecų Sąjun- j kraštą pergalingo sociahz- į draugai> jei dar neveikėte, tai
gą, ar į karą tuoj aus jsivels 
Europa ir Amerika. Jūs 
žūsite tranšėjose, kuomet 
kapitalistai krausis sau 
naują turtą iš jūsų lavonų.

Jauni darbininkai! Impe
rialistinis karas, intervenci
ja reiškia naujus kruvinus 
p a siaukojimus, 
naujas taksas,

mo! . .... .
Patys ginkitės nuo masi

nio žudymo!
Pradėkite veikt prieš im

perialistinį karą.
Konferencija kovai prieš 

imperialistinį karą:
Vok ietijos Komunistų 

Partijos Centralinis Komi
tetas.

Francijos Komunistų 
artijos C. K.

Lenkijos Komunistų Par- dienraščio numerį.

. pajudinkįtę, Hąyėrhillio jauni
mą su savo nauju ir jaunu mo-1 
kytoju.

Nelaikykite, draugai, savo 
pinigus bankuose, bet leiskite 
juos darban mūsų meno ir ap- 
švietos naudai. Dirbkime vi
si.

£ 
£

5

2>00

2.00

.50

.50

H
B

piešimus, 
didesnius

skolintojų nuošimčius, dau
giau verstinų pardavimų, 
didesnę prievartą darbinin
kų prie darbo naudai did
žiųjų žemvaldžių ir kapita
listines valstybės, sunaikini
mą ir išpustijimą kaimų ir 

f tėviškių, ekonominį sūiri- 
! mą.

Darbininkai, samdiniai, j švedjjos Konlunistų Par

V. Kaišedorietis.
Nuo Red.—Į šios Savaitės 

i Meno Skyrių šitas rašinėlis ne
spėjo tilpti, o kitai savaitei ne- 

■ norėjome atidėti, kad perdaug 
nesuvėluoti, tai dedame į šį

Anglijos Komunistų Par-

Čekoslovakijos Komunis-
Pakeitėm Drg. Undžienės

Maršrutą

1.50 .35

Olandijos Komunistų Par- į

. ,. v. ., . / . . ., . , i svečiuos . valstiečiai! Atsakykite i kn-iTz 
ko paimti tam skausmui ap- j minališką karą prieš Chini-į -- -* 
malšinti: po ropelę-kitą as-jjos žmOnes, atsakykite į in- 
pirino, antipirino, fenaceti- tervencijos rengimą prieš 
no ar kitko tokio. Kuo ma- Sovietų Sąjungą suorgani-no ar kitko tokio.

! Revoliucinės Darbo Unijų 
Opozicijos ir , Raudonosios 
Darbo Unijos Vokietijoj, 

,. . IFrancijoj (C. G. T. U.),zavmu ir vedimu kovos' Lenkijoj A ]ijoj ir čekfJg_ 
i prieš karą! Sekite didvyris-, Iovakijoj.

- r. - , -i Europinis Sekretariatas ponijos darbininkų ir dar-;
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,mo plėvės. O, kai to vita- 
4' mino gauna daugiau, nuo 

saulės, tai atslūgsta ir su- 
normalėja tokie audiniai.

Ir žiemos metu, jeigu 
žmogus gauni dirbtinės sau
les—ultra-vijoletinių spin
dulių arba gero gamtinio 
maisto, žuvies aliejaus, tai 
ir tuomet tonziliai esti ma
žesni ir sveikesni, ir netaip 
dažnai tau užeina slogos, 
katarai.

Būkite dažniau ant sau
ries. Kuo nuogesnis, tuo ge
riau. Galima ir po atdaru 
langu. Naudokite natūra
linį maistą, daugiau vaisių, 
daržovių, su visa jų vitami
nų ir mineralų gausa. Ka
da orai apniukę, tai imkite 
ir žuvų aliejaus—“cod liver 
oil/\po šaukštą, po kitą po 
valgio.

narių, tai, man rodos, kad 
nelabai ko reikės vartoti, 
jei Jūs, kiek galima, prisi
laikysite viršminėtų patari
mų. Žinoma, skaudžios vie
tos galima braukyti, trai- 
nioti kokiais tepalais,, lini- 
mentais, kaip “chloroform 
liniment,” “Oil of winter- 
green,” “Camphorated oil.” 
Karšti ir šalti kompresai, 
maudynes, saules šviesa, 
gimnastika ir kitokios fizi
nės priemdnės irgi gerai 
daro.

LITTLE THEATRE Nstrr‘
Rytoj rodys paveikslą, kurj kiekvienas 

. komdnistas privalo matyt!
“KELIAS j GYVENIMĄ”

Tai vaizdas iŠ sulaukėjusių vaikų po 
badmečiui Sovietų Sąjungoj. Tai yra 
rusų kalbinis paveikslas, kuris bus iSaiS- 

kinamas anglų kalboje.
Scenerija i8 dabartinio gyvenimo 

Sovietų Sąjungoj
Prasidės kiekvieną dieną 1 vaL po piet.

dovybe Komunistų Parti
jų, nepaisant brutališkos 
priespaudos, nepaisant žiau-1 Ril.vnG 
riausio teroro veda didvy- j 
rišką kovą prieš imperialis
tinius plėšikus ir' prieš savo 
buržuaziją ir socialdemo-

Atminkite 1920 metus! 
Atminkite, kaip Vokietijos, 
Anglijos ir Francijos prole
tarai vede kovą prieš siun
timą amunicijos ir ginklų 
del Lenkijos plėšikiško ka
ro prieš Sovietų Sąjungą. 
Sekite pavyzdį Erfurto gelž- 
kelio darbininkų, Dancigo 
p r i eplaukos darbininkų, 
Anglijos ir Francijos jūrei
vių, kurie savo revoliucine 
intervencija atstūmė Fran
cijos ir Anglijos imperializ
mo ranką ir spėka nedalęi-

Darbininkų organizaci
joms prašant, kad draugei 
Undžienei būtų leista pasi
likti Detroite penkias die
nas del angliškų susirinki
mų, vieton pirmiau nustaty
tos vienos dienos—pakeičia
me maršrutą. Gal būt, kad 
tūlose vietose draugėms tas 
padarė nesmagumo ir neti
kėtu išlaidu, tačiaus imant I« v 7

i Raudonojo Darbo Unijų In-1 atydon svarbumą padėties 
1 ternacioalo. ' ! Detroite ir žinant, kad jos

Jaunųjų Komunistų In- ] ten pasilikimas ilgiau duos 
ternacionalo Vakarų Euro-1 labai daug Raudos darbinin- 

" j kų judėjimui — negalėjom 
• neduoti.

•Dabartinės maršruto die
nos pradedant nuo Grand 
Rapids yra sekamai:

Grand Rapids, Mich.; 25 
d. balandžio.

Chicago ir apielinkėj 26, 
27, 28, 29, 30 d. balandžio 
ir 1, 2 ir 3 d. gegužės.

Pittsburgh, Pa. ir apie
linkėj 6, 7, 8 ir 9/gegužės.

Baltimore, Md., 11 d. 
Chester, Pa., 12 d. 
Philadelphia, Pa., 13 ir 14 

dienose.
' LDSA Centro Sekr. S. S.

LAWRENCE, MASS.
Balandžio 9 d. Liaudies 

Choras surengė vakarienę su 
šokiais.

Galima pasakyt, kad paren
gimas buvo gana gyvas ir 
smagus; Programa buvo įvai
ri. Publikos buvo ne tik vie
tinės, bet ir iš Nashua, Low- 
ellio ir kitur. Ypatingai daug 
buvo jaunimo.

Parengime buvo duota do
vanos. Tas dovanas patys 
draugai sunešė savo aukomis. 
Parengimas davė pelno.

Reikia pasakyti, kad šioje 
bedarbėje Liaudies Choras la
bai sunkiai turi verstis su fi
nansais. Rodos, kad Ameri-1 
ką palietė Į

Istanbul, Turkija. — Jau
na mergina z vardu Aische 

kokia epidemija, nuteista mirtin už nužudy-
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pusi.

24 pusi.
Parašė B.
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2

.5
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$5.už
OO iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertes, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton

D. M. ŠOLOMSKAS
46 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N.

MMMMMWWWWMKMMUmiWMMHWMWM VU VU W W VU MM VU VU VU VU VU VU



T’"1 w

Puslapis Ketvirtas . Pirmadienis, Bal. 18, 1932 .
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Visi Mūšy Draugai ir ma A.L.D.L.D. 84 kp. ir L.D. Su ’ smulkiomis viso surinkta ‘Gedimino svetainėje, 7:.?o va* 
‘ A iikną , nPrrhintU vipfnq vakare* ' Malonėkite draugai ir drau- AUKOS J perduota. Vietos gės 4aįyvauti šiame susirinkime, nes

(Tąsa) ' bar ta beprotystė pradeda praeiti ir mes
Rumunija ir Lenkija veda strateginius .■ žiūrime su vilčia, kaip ten, už rųbežiaus, 

plento ir vėlina iini™? i tiki’airiŲ liaudies balsas. Ukraime*
jungos sienos ir išilgai rubežių.

geležies kelius linkui Sovietu Sa- i auga ukrainų liaudies balsas.
• • 1 v- Francijos čiams vis darosi labiau ankšta sovietinėje

karo žinovai, generolai, feldmaršalai važi- konstitucijoje ir jie stengiasi pasiliuosuoti 
nėja į visų tų valstybių sostines ii’ teikia iš po Maskvos.” 
instrukcijas kariniam štabams. Taipgi ir Mat, Lenkijoje Goluvko su Pilsudskiu 
pastarųjų generolai lankosi Francijoje iri jau buvo padarę fašistinį perversmą ir da- 
daro bendrus puolimo planus. Nuolatinės ’ bar turėjo savo rankose valdžią. Turėda- 
kelionės Pilsudskio į Rumuniją, Franci ją, i mi eilę sutarčių su kitais imperialistais ir 
Jugoslaviją, čeko-slovakiją ir generolų I matydami, kaip Anglija nutraukė ryšius 
Leidber, Kaleis, Kikul, Winter, Kocyn, | su Sovietų Sąjunga, rengėsi prie karo. 
Akerman, Leron DeEsperi, Dmitresku ir 
kitų.yra surištos su karo planais priešu v yontv.^nucionieriu Petliu- 
darbimfikų tėvynę. . ' , ir- •

Del sekmingesnio ginklu ir amunicijos i *os l?.a^e o TT1
gabenimo jūromis, specialiai del Lenkijos |fas Poto0c^ neteko Sovietinėje Uk- 
įrengta Danzige prieplaukos. Danzigas i ramoJe.2,300 hektaių žemes. Jis stoveda- 
yra po Francijos valdininkų įtaka’ Taipgi j mas l31.*ie Pilsudskio valdžios galvojo apie 
Lenkija išsibudavojo moderniškiausią ka- nuvertimą. Sovietųį Ūkiamos n atgavimą

Tuo kartu Krakove buvo suvažiavimas

Ten dalyvavo ir lenkas gra

žemių, kaip ir kiti tos rūšies elementai. 
Suvažiavime jis kalbėjo:

. “Nutraukimas Anglijos diplomatinių ry
šių su Sovietų Sąjunga vėl ragina ukrai- 

; mečius i kova ir artina su lenkais.” I
Mirtis Drg. P. L. Voikovo

Lenkai imperialistai žinojo, kad pradžiai 
pasaulinio karo kaipo kibirkštis 1914 me
tais patarnavo užmušimas Austrijos sosto 
įpėdinio Sarajeve. Tas įpėdinis buvo už- 

; muštas ant pačios Austrijos žemės, jo už
mušėjai areštuoti ir nužudyti, bet Austri
ja reikalavo nuo Serbijos, kad pastaroji 
išduotų visą eilę savo piliečių. Sarajevo 
užmušystė toli skirias nuo Varšavoje nu
žudymo draugo P. L. Voikovo. Voikov bu- 

i vo Sovietų Sąjungos atstovas Lenkijoje. 
Jis naudojosi atstovo nepaliečiamybe ir už 
atstovo saugumą atsako ta šalis, kur jis

Parengimo

Kviečiame 
padėti šia- 
Tie, kurie 

teng-

S.A. 38 kp. vardu, tai jie jus 
žulikiškai apgauna. Jūsų pra
leisti centai ją parengimudse, 
eina darbininkų 
dai.
kite, jei bus pagarsinta, kad 
“senoji” A.L.D.L.D. 84 kp. ar 
L.D.S.A. 38 kp.,. parodykite 
jiems nugarą.

Ar galima toleruoti tokis 
sklokininkų žulikavimas sveti
mų organizacijų vardu? Aš 
manau, kad negalima. Juk 
tie elementai savo priešdarbi- 
ninkišku veikimu puldo mūsų 
organizacijų varda. Todėl A. 
L.D.L.D. ir L.D.S.A. Centrai 
turi padaryti atatinkamus 
žingsnius, kad pastoti kelią 
vartoti vardus mūsų organiza
cijų tiems darbininkų neprie
teliams.

priešų nau-
Todėl ateityje apsižiūrė-

$6.40.
W.I.R. skyriui,' Kad būtų ben
drai pasiųsta aukotam tikslui, 
tai yra šelpimui streikuojan
čių mainierių.

Vietos skyrius W.I.R. dabar 
skubiai rengiasi gelbėti Alka- 

Inų Maršavimą į Hartford, ku- 
I ris prasidės su 22 d. balandžio. 
! Todėl visi, išgalint! kiek prisi- 
I dėti prie šio vajaus, kviečia
mi tuoj aus savo pareigą at
likti.

J. J. Mockaitis.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

j

yra' svarbių reikalu.
Sekr. J. E.

(92-93)

SPRINGFIELD, ILL.

ALDLD. 7-tos kuopos susirinkimas 
įvyks ketverge, 21 balandžio, 7:30 
vai. vakare, pas K. Lagunąj, 1520 
Pennsylvania Ave. Visi nariai bū
tinai turite dalyvauti, nes turime 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi tu- 
rijne išrinkti į “Vilnies” šėrininkų 
susivažiavimų atstovą.

Kviečia Valdyba.
(92-93>

-------- -—i------------

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas jvyks 19 balandžio, 8 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St. Draugai Draugijų At
stovai! Būtinai ateikite į šį susi
rinkimą, nes turime labai daug dar
bų, kaip tai: Mass, valstijos alka
nų maršavimas, aukų rinkimas, pri
sirengimas prie Pirmos Gegužės ir 
kitokių svarbių dalykų.

Org. J. J. B.
(91-92)

PLYMOUTH, PA.

ALDLD. 97-tos kuopas ekstra susi
rinkimas įvyks seredoje, 20 balan
džio, Stravinsko svetainėje, Ferry St. 
Šis susirinkimas bus labai svarbus, 
tad visi nariai dalyvaukite. Ypač 
tie, kurie nebuvote pereitame susirin
kime. Nepamirškite atsivesti naujų 
aplikantų į draugiją.

Sekr. R. Jarvis.
(92-93)

ROCHESTER, N. Y.
A.L.D.L.D. 50-tos kuopos susirin

kimas įvyks antradienį, 19 d. balan-

CLEVELAND, Ohio. —- 24 
d. balandžio Cleveland© lietu
viai darbininkai ir darbinin
kės, komunistinės spaudos rė
mėjai, turės demonstraciją, už 
savo spaudą. Lietuvių Komu
nistų Frakcija, remiama visų 
s u s i p r atųsių clevelandiečių, 
darbininkų, rengia smagias iš
kilmes savo spaudai—“Vil
niai” ir “Laisvei.” 
visus skaitytojus 
me visame darbe,
gavote tikietus iškalno, 
kites juos paskleisti tarpe savo 
draugų ir kaimynų. Mes, vil
niečiai ir laisvieČiai, turime 
pasirodyti, kad įvertiname sa
vo darbininkiškos spaudos ro
lę šiandieninėse darbininkų 
kovose, kuriose ta spauda va
dovauja.

Bedarbei didėjant ir ekono-į 
miniui krizini vis labiau ple-l 
čiantis, komunistinė darbiniu-1 
kų spauda yra dienos kelrod-l 
žiu darbininkams, kovojantiem | 
prieš skubų darbą, algų kapo- 7 
iimą, bado algas ir už gyvas
ties palaikymą, kuomet išmes
ti į gatvę, į baįo nasrus. Ko
munistinė lietuvių spauda, 
“Vilnis,” „“Laisvė,” “Darbinin
kių Balsas” — yra švietėjais 
darbininkams prie 
rytojaus. Jie yra 
riais kovai už panaikinimą šios 
išnaudojimo sistemos, pakei
čiant tokia tvarka, kur nebus 
vietos darbininkų išnaudoto
jams.

Kas teisingas žinias paduo
da darbininkams apie statybą 
vienatinėj darbininkų šalyje, 
Sovietų Sąjungoje .kur nėra 
bedarbės ir išnaudojimo? Kas 
nušviečia teisingai karo pavo
jų, pasaulio imperialistų są
mokslą sukelti dar didesnę 
darbininkams skerdynę, negu 
pereita buvo? Niekas ,kaip I 
komunistų spauda. Taigi jBabihenė 
darbininkų spauda ir yra tuo;- 
vaidmeniu, kuri nušviečia dar
bininkams kelią ir mokina, 
kaip > atskirti“ darbininkų kla
sės draugus nuo priešų, įlin
dusių į avies kailį . Mokina j 
kovoti su oportunistiniais gai-1 
valais, kurie ardo darbininkų 
vienybę, kuomet ji yra labiau
siai reikalinga Įtovoje su prie
šu, valdančiąja klase.

Šiame koncerte bus muzika- 
lės geros programos, bus ge
ras kalbėtojas nuo vieno iš 
mūsų dienraščių, kuris kal
bės, kokią rolę lošia komunisti- į 
nė darbininkų spauda darbi-Į 
ninku koVoje 
algų kapojimą ir vis blogėjan
čias darbininkų sąlygas. Sa
kau, draugai, padarykime šį 
parengimą istoriniu Clevelan- 
de!

J. Bimba
i ---------- r—~ ii’

BRIDGEPORT, CONN.

ro prieplauką Gdynia, per kurią milionai 
tonų medžiagos gali pereiti.

i Yra du pasauliai: vienas kapitalistų, ki- 
■ras darbininkų valdomas. Sovietų Sąjun
ga—tai darbininkų pasaulis, tai darbinin-j 
kų tėvynė, kur su kiek-viena diena darbi-1 
ninku gyvenimas darosi geresnis, malones- i 
nis ir prakilnesnis; kur ypatingai Penkių 
Metų Plano pasisekimas pakėlė šalies sto
vį ir gyventojų būvį, o antras Penkių. Me
tų Planas, kuris nusako ištisoje eilėje pa
statyti Sovietų Sąjungą ir technikiniai i 
priešakyje kapitalistinių šalių, dar dau
giau baugina išnaudotojus ir verčia juos 
viską daryti, kad užpuolus ant darbininkų 
tvarkomos šalies ir sunaikinus proletaria
to diktatūrą.

Po šhpvisų, nors'ktrumpoje sutraukoje, 
padavimų, kaip sudaryti suokalbiai prieš 
Sovietų Sąjuhgą, kokie yra padaryti karo 
planai puolimui, kad nuvertus Sovietų vai-1

------ x.«----------- i -- ---- - x----n__ i B^elio 7 d., 1927 metais, draugas P. L. 
Voikov nuvyko į Varšavos stotį, kad ten 
pasitikus d. Rozengolcą, kuris, kaipo buvęs 
SSSR, atstovas Anglijoje, ’grįžo atgal per 
Varšavą.

Stotis buvo pilna kaip viešos, taip ir 
slaptos lenkų policijos, vienok mekeno ne- 

(kliudomas baltagvardietis Kavedra prieina
Azijos pavergtosios tautos mato Sovie-Įprie d.. Voikovo ir šauna į jį. iš užpakalio, 

tų Sąjungoje savo draugą. Chinijos revo- Jau mirtinai sužeistas d. Voikov išsitrau- 
liucija, Indijos liaudies sukilimai daug se- kia revolverį ir jau silpstančia ir dreban- 
mįa įkvėpimo iš milžiniško savo kaimyno, čia ranka šauna atgal į savo užpuoliką, bet 
Tas varo į pasiutimą visus imperialistus,. nepataiko. Drg. Rozengolc, nežinodamas 
o Angliją, kaipo didžiausią pavergėją kolo-, lenkų kalbos, prašo apie tai pranešti SSSR 
nijų, pirmoje vietoje. ' atstovybės butan, bet lenkai tą nepadaro,

, ’ . . x v » tuo kartu d. Voikovas,-paplūdęs krau-
,metais ^anchestei Guaidian..ia-! juos raitosi be jokios pagelbos. Tik vė- 

sė: Lokarnoje Europos valstybės, susijun- ųaus paima jį ir nuveža i ligoninę, kur jis 
gė del apgynimo vakarų civilizacijos, pries! pTe;ta; mjvx.ta 
juodžiausią" spėką, kokią kada nors žinojo; 
Europos istorija,” tai yra prieš Sovietų1 
Sąjungą. Ir Anglijos valdžia, vadovauja-; 
ma Baldwino, pradėjo rengtis prie nutrau-! 
kimo ryšių su Sovietų Sąjunga. Ypatin-| 
gai į ją paveikė Chinijos revoliucinis judė- 
jmas ir Indijoje bruzdėjimas. Ministeris 
Indijos reikalams, ponas Birkenhead, suri
ko:

“Ateis laikas, kada mes turėsime pasi
klausti savęs: nejaugi jau mes taip bespė- 
kiai, kad stovime veidu į veidą su valstybe, 
kuri, turėdama pas mus diplomatinį atsto
vą, tuo pačiu kartu stengiasi visame pa
saulyje su pagelba nelegalio veikimo su
griauti Anglijos imperiją!” 
.. Du metai po šios jo kalbos Anglijos mai- 
nieriai paskelbė generalį streiką. Anglijos vaduojantis taikos politika, ir šią bjaurią 

‘kietakakčiai pradėjo rėkti, kad už tai kai- i provokaciją apėjo. Ji suprato, kad d. Voi- 
:ta Sovietų Sąjunga, ir 12 d. gegužės, 1927, kovas žuvo, kaipo kovotojas atsakomingoj 
tnetais, padaro policija puolimą ant SSSR 
prekybos atstovybės “Arkos,” sulaužo 
spin tais, atidaro valdiškus dokumentus, su
muša Sovietų Sąjungos atstovą ir jo pagel- 
bininkus, jieško Kominterno dokumentų. 
Jų nėra. Bet 27 d. gegužės, 1927 m., Ang-

- lija siunčia Sovietų Sąjungai notą ir nu- 
• traukia diplomatinius ryšius, reikalaujant,

kad SSSR atstovas ir jo štabas į 10 dienų imperialistų, tiksliai jieško priekabių. Len- 
apleistų Angliją. Reiškia, ruošiamas ka- kijoje Sovietų Sąjungos atstovo pareigas 
ras prieš Sovietų Sąjungą. Kapitalistinė i eina d. Ulianovas, ir štai, pabaigoje liepos 
spauda pila pamazgas ant SSSR, pila jas i mėnesio, 1927 m., .į SSSR konsulato butą 
ir Lenkijos spauda. Lenkijos imperialis- įsiveržia kontrrevoliucionierius. Konsulą- jie darydami žulikišku būdu 
tai vėl pradeda kalbėti apie 1772 metų rų- tas yra viename name su SSSR atstovybe.

Pilsudskio padėjėjas'Buvo įleidžiama publika pas konsulą, darbininkai, atėję į jų parėn- 
Tik štai SSSR atstovybės’gimą, praleidžia po keletą 

Pasirodo lcen^lh mano, kad ją tie 
’ centai eina darbininkiškiems

sas baltagvardietis, apie 20 metų~amžiaus,j Drahgai darbininkai! Kuo-

čionai yra Tarptautinės 
Darbininkų Pagelbos (W.I.R.) 
skyrius, prie kurio ir lietuviai 
darbininkai priguli.

Laike alkanųjų maršavimo 
Į Washingtona minėtas sky
rius pasirodė labai darbštus ir 
sukėlė daugiaus finansų, negu 
buvo skirta del Bridgeporto. 
Dabar šelpime Kentucky strei
kuojančių mainierių, taipgi 
dirba gerai. Buvo prisiųstas iš 
pat Kentucky vienas streikie- 

> švipqpqnin r^s juodveidis, kaipo W. L R.
• j jorgamzatorius ir lankėsi įvai- J 2 •> 111 č V U *“"!» * 1 * 9 1 **
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neprasidėjo. Sovietų Sąjunga,

apgauna darbininkus. Mat,

džią ir sugrąžinus seną buržuazinę tvarką 
bei pavergus didelius plotus Sovietų Są
jungos, pavertus juos į Franci jos, Lenki
jos, Rumunijos ir kitų kolonijas ir pusiau 
kolonijas, bus aišku, kodėl imperialistai 
nuolatos daro visokias karo žabangas prieš 
Sovietų Sąjungą.

Lenkija Provokuoja Karą

Lokarnoje Europos valstybės susijun- ųaus paima jį įr nuveža į ligoninę, kur jis 
greitai miršta.

Atliktas bjaurus darbas. Užmuštas So
vietų Sąjungos atstovas. Paniekinta šalies 
reikalai. Pačių • lenkų spauda suprato, 
kaip tai didelis įžeidimas Sovietų Sąjungos 
ir rašė, kad tiktai SSSR taikos politika ga
li išgelbėti nuo karo. Bet vėliaus ta pati 
spauda apsisuko ir pradėjo rašyti, kad už
mušimas Voikovo, tai pačio Komunistų In
ternacionalo darbas, žmogžudį Kavedra 
teisė, bet teismą pavertė tik į progą išnie
kinimui SSSR. Kavedra likosi visų baltų
jų “kakinys. 
kalėjimo, 
einant iš 
komis.

Kavedra likosi
” Jis gauna neva 15 metų 

bet bausme mažinama. Jam iš- 
teismo jis apdovanojamas kviet-

vietoj bet karas prarytų milionus gyvas
čių.

’ Antras Užpuolimas
Jau du mėnesiai po nužudymo d. Volko

vo tarpe SSSR ir Lenkijos dar vis įtempti 
reikalai. Lenkai savo niekšystes verčia 
ant Sovietų Sąjungos. Jie, akstinam! kitų

PATERSON, N. .1.
_____________________  i
1 ■ - r į

Kuomet sklokininkai už i 
priešdarbininkjšką veik imą ; 
tapo išmesti iš A.L.D.L.D. 84 
kuopos ir Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Am. 38 kp. 
ir viršminėtos kuopos tapo 
perorganizuotos ir mūsų spau
doje buvo viešai paskelbta, tai 
tie žmonės ir būdami išmesti 
iš darbininkiškų organizacijų 
nenustojo vartoti A.L.D.L.D'. 
84 kuopos ir L.D.S.A. 38 kuo
pos vardus. Tie elementai, 
susimetę į priešdarbininkišką 
bloką, rengia parengimus savo ' 
ypatiškiems reikalams arba 
priešdąrbininkiškos propagan
dos Vedimui.

Kodėl sklokininkai taip da
ro? Ogi todėl, kad A.L.D.L. 
D. 84 kp. ir L.D.S.A. 38 kp. 
turi gerą vardą tarpe vietos 
darbininkų ir į šių organizaci
jų parengimus Patersono dar
bininkai skaitlingai lankosi. 
Tai todėl sklokininkai panau
doja A.L.D.L.D. 84 kp. ir L. 
D.S.A. 38 kp. vardus. Taip

bežius ir Ukrainą.
Goluvko pareiškia: “Trumparegiai Lenki- Viduje ramu.
jos politikai manė, kad po pralaimėjimo; bute pasigirdo didelis riksmas.
lenkų prie Kijevo Ukrainos klausimas jau kad neva Giriantis į konsulo butą vienas, ru-
palaidotąs ant visados. Tame savo aklu- < ‘ ‘
me jie pasiliko kurčiais ir nenorėjo girdėti, apgavo sargą ir, nuėjo į atstovo butą.’met sklokininkai garsinasi, kad 
kas darosi už Lenkijos rubežiaus. Bet da-

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ

ft

i

riose įstaigose ir draugijose 
reikalu parėmimo streikierių.

Lietuvių darbininkiškos or
ganizacijos ir jų nariai yra 
keletą kartų aukavę ir d r g. 
Clark atsilankius į A.L.D.L.D. 
63 kp. susirinkimą, draugai 
sumetė $4.25. Vėliaus lankėssi 
Liet. Apšvietus Draugijos su
sirinkime. Paprašius paramos, 
aukavo: K. Daugėla $1.00, A. 
Šalčius 75c. Po 50c.: J. Bart
kevičius, F. Liepoms ir J. Elo- 
veckas. M. Tarasevičiūtė 40c. 
Po 25c.: M. Juciuvienė, M.

ir R. Snapaitienė.

Visų Mūsų Skaitytojų ir Platintoji) 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 Komunistu Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
\ Sovietą Valdžia

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

Šias knygutes galima gauti
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‘‘BALSO REDAKCIJOJ,

M. Laborius,
Tilsit, Pr., .Memelst. 26, Germany
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Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

dei darbininkai turi apie jas žinoti, kadmoketi nors dalinai apsiginti.
I Kas tai yra Pirmoji Pagalba?

žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas.
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė.
Aprašoma arterijų veržlumas.

i 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.

Tsireižimai, persitempimai ir t.t.
Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai.
Išnarmimai, išnirimai—jų pavojus.
Apalpimai del skirtingų priežaščių.
Ką reiškia nervų užgavimas.
Saulės ir šilumos užgavimas.
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas.
Gazų ir garų pavojingumas.
Pagalba gazu pritroškusiems.
Elektros užgavimas žmogaus.
Pagalba Elektros pritrenktam.
Plaukimas, gelb e j imas skęstančio. , >>ti
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

mas.
Kokia pagalba užmiodintam duoti?

i Kaip reikia nešti sužeistus ?
I Svarba gimnastikos, mankštinimasi.
i Valgis, vidurių užkietėjimas.

Dantų ir akių tinkama priežiūra.
I Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky-
1 mas. .

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

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

. I •

šią knygą gaus dovanai
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žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas.
Gerklės votis, influenza, gripas.’ 
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegenėlių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vejarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėles, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje-, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas.
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas.

' Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
’ Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės.
i .Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

mas. ■ < •
■ Plaukų slinkimo priežastis.

Geltlige, spuogai ir jiems panašūs daly
kai.

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-
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Pirmadienis, Bal. 18, 1932 ■ ............

PIONEER CORNER er is “it.” If ho is tagged' šauktas susirinkimas 
then he is “it. 
then repeated.

ir vėl
The game is mainieriai, daugelis net'su 

džiaugsmu, grįžo darban.
 Po streiko, vietinio lokaįo

1 Puslaplš Penatas

The War Danger and 
The Pioneers

“Workers’ children! — We, 
have just come from Mr. Snip- ineer Uniform ? •., ., ji..

. John Urbelis, 40 Bowne' Ave., Free- 
■ hold, N. J.; finansų raštininkas — 
! Antony GlovicJus, Box 288 B. Jer-

Prot. rašt, T. Zizen, 673 N. Main St.
Fin. Rašt. K. Cereškienė, 87 Battle St.
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos i
V. Baronienė,' 9 Broad St, 
M. Duobienė, 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Ames St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visoa gyvena Montello,■ Mass.

tor Pr •
30—J. Leonaitia, 307 Yl. Duquoin St., Ben

ton, III.
32— L. Tilvik. 33 N. 7th St.. Easton. Pa.
33— A. B. Sbatkua, 1256 Scribner Ave., 

Grand Rapids, Micb.
34— J. Audiejaitis, P. O. Box H3 Royal

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

kin, Pa.
36— Alox Keršis, 711 W. Poplar St. Harris

burg, Ill.
37— L. Aimanas, P. O. Box 568, Castle 

Shannon, Pa.
38— M. Tamuliene, 102 E. 4th St.. West 

Frankfort, III.
39— Tony Zedolek, 514 Autumn Ave., Col

linsville, Ill.
40— Anna Kirtiklis, 1388 Andrus St., Akron, 

Ohio. .
41— J. Guziavičienė, P. O. Box 400, Benld, 

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

III.
43— M. Lingevičienė, 424 Fordney Ave., 

Saginaw, Mich.
44— M. Ažukienė, P. O. Box 426, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUK<
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1931 METAM:

I Pirmininkas—K. Margis, 
1323 Muskegon Ave.

Vice-Pirmininkas -A. Kareckas.
730 Nason St.

1 Nutarimų Raštininkas— K. Rasikas,
R. R. 9. Box 117

■ Turto Raštininkas—A. Garbanauskas, 
! 1108 Elizabeth Ave.
I .Iždininkas—A. Daukšus,

1131 Walker Ave.

Have you seen the New Pio- komitetas liko dar labiau iš- 
_______________ Every one of krikęs, o senoji Jungtinių Mai- 

pernose with the petitions thąt'you wyj proud to^ be "seen nierių Unija jaučiasi “bejėgė.”
• ■ Won’t it be a swell Lokalas ’ •-•-i-’--

uni-'nekas nelanko. Narys užsimo- 
siness went up. Every child’s on May 1," the internatio-' ka po dolerį kas mėnuo uni
head was turned towards ■ nal Workers’ Holiday? If you ~ ”

I want to find out how you can
“C’mon over so’s you caniget your outfit> write to the 

all hear,” shouted Jane. lYoung Pioneers, .35 East 12th 
Slowly the lines began to istreet> New York fity.

Ūkesu Neprigulmingas
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

Pirmininkas — Herman Anson, R. 
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin
kas—A. Jasiukevičius, No. 3, Free
hold,’ N. J.; protokolų raštininkas—

suiręs; susirinkimųyou signed.” ;in One. v......... ...
A great buzzing and unea- to parade in your newFifteen years ago the 

joined in the 
against Germany, 
we workers’ kids get out of |Skeeter, 
the war ? Did our parents get 
riches and better conditions? 
The answer is plain. All the 
workers got was death. 13,-1 break. Teachers were run-Į '______ 1
000,000 were killed, 30,000,-1 ning around like hens that; Comrade Morris Kaimus 
000 wounded and crippled for) had lost their chicks, .saying! wrjtes to us about Anti-War

Don’t any of you children da- week in his territory. We will 
print the articles you write in 

; us know

WarWorld
What did

life. However, the bosses ma-
de millions of dollars in add- re leave your place, 
ed profits.

But the bosses are not satis-.
They are thirsty 

and profits, 
preparing

we know ? 
(those who

a

They might as 1 
tried to stop an avalanche. 

£or!The gathering around Skeeter 
q-.|ic!grew larger, and, Skeeter, con-1 
new

well have įjxe Corner, so let 
what you are doing.

fied. 
more blood 
bosses are 
world war.

How do 
will say
everything the teachers tell 
them in school) what about; 
the League of Nations, the 
Kellog Peace Pact, and the 
Disarmament Conference? But; 
do you know that the U. S.: 
government is spending more: 
money than ever before for; 
war preparations? This is not: 
all I The government has a; 
contract with almost everyi 
metal and chemical factory to ’ 
make war materials as soon 
as war is declared. Then why 
all this talk about peace?; 
Only to fool us, to keep us off I 
our guard, so that the work-1 
ers will be caught unawares,I 
as wheh Japan attacked Chi-; 
na.

But against when is this; 
war being prepared ? Why 
isn’t all this money, being- 
spent to feed the hungry chil
dren all over the U. S. ?

This war is being prepared 
against the workers, and we 
workers’ kids are included. In 
only one country are theyj 
really fighting for peace. Thisi 
country is the Soviet Union; 
where the workers rule. The 
bosses are preparing a war 
against, the workers’ country 
because thfey afe aftaicTof the 
------------------------ ‘‘thQ world,

■ jai dukolių, o visa “pagelba,” 
ką jis gauna iš tos unijos, tai 
tik kišeniuje knygutė su už
rašu “United Mine Workers 
Union.”

Mūsų simpatijos streikas, 
kad ir trumpas, buvo savo 
vietoj; bet šiais laikais rei
kėtų didelio, general io streiko, 

Ikąd laimėt pergalę ir pagerint 
mainieriams sąlygas.

Dabartiniu laiku angliaka
siai dirba už pusę mokesnio, o 
ne kaip turėjo jau ir prieš tai. 
čia irgi yra daug kaltas eili
nių mainierių apsileidimas.

Laikas visiems pabusti ir 
April 6th is the day 1drOtinti kovingąsias darbiniu- 

i +u,Jkų organizacijas; vienytis, su-
■ daryt bendrą frontą, arba dar- 
ibininkų sąjungą, idant anglies
karalių kazokai negalėtų ba- 
dyt mus savo kruvinomis buo
žėmis, kuomet mes pikietuoja-į 
me.

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

jtinuing said: “Our parents j Stop Al! BoSSfiS Wars!
I are out of work. Many of us Į Thfi Xveei. from Marc|l 31. 

Some 8° to ^school without break- ^gt to Ąpr,, wag anti-war 
week, 
the United States entered the į 
World war in 1917. We know ■ 
what that war thaught us. 
Many of our fathers were kil
led and wounded, Many came 
home crippled. The bosses 
got still richer from the war. 
Now our fathers Who are war 
veterans, have no jobs, and . mąstykime apie ateitį, ir kaip 
can’t find any. mes esame apsileidę; per tai

War is going on in China. (kenčia skurdą mūsų šeimynos, 
Japan wants to get China in' mQSų suvargusių kūdikių vei- 
order to get near the Soviet ^ai pamėlynavę nuo išbadė- 
Union. Not only Japan, but jjmo bei stokos tinkamo maiš
ai! the imperialist countries i0>

i are trying to crush the S. Un-į Visi galėtume bent tiek pa- 
lion. įdaryti, kad prisidėti prie dar-

ivneurs and bininkiškos apšvietus organiza- 
should fight: ctjds Amerikos Lietuvių Dar- 

There i< bininkų Literatūros Draugijos, 
•i kuri apšviečia žmogui protą, 

aikštėn išnaudotojų 
___  ir parodo klasių kovos 

kelia delei darbininku būklės 
pagerinimo, taipgi delei visiš- 

iko darbo liaudies pasiliuosavi- 
Bronx: mo.

h H ifast. Five children have fain- 
|ted during this term. Yet 
when we come to Mr. Snipper- 

'nose with the 
hot lunch and 
every day, he 

■out, and that 
us to a reform school.

;we going to stand for this?” 
“No, I guess not!” were the 

cries that 'went up from the 
children.

“Well, if they aren’t going 
to give us the meal, then we

'1 : aren’t going to school. Are 
you with us?”

“Yes!” was the mighty re
ply.

“All right then. No more i 
school until we get our hot! 
lunch!” With that Skeeter 
jumped down, while a mighty 
cheer went up for him.

No one returned to school 
that day, nor the next, nor 
the next. The day after, a 
notice appeared on the bul
letin board saying that a hot 
lunch and a glass of milk 
would be served free to every 

iunemployed workers’ child!

petitions for a 
a glass of milk 
told us to get 
he would send 

Arc

Bosses, Bosses, Bosses

Draugai, nors valandėlę pa-

w 
and especially* tbė U’ States, 
■who are getting tired of work-

Ind.
47—J. K. Alvinas, 2322 Scotten Ave., De

troit, Mich.
43—Ant. Malinauskas, P. O. Box ^46, Min

ersville, Pa.
49— A. Matulevičius. 279 So. 5th Street 

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 420 Pressly St., N. S. 

Pittsburgh. Pa.
51— P^^Maslaveckas, 69 S. Empire St.. 

\IfflJitakBarre. Pa. ■
52— Mikužienč. 2545 W. 43rd St. 

ChuSMEMT.
53— J. CiWBnuskas, 437 Elm St., Tamaqua, 

Pa.
54— Geo. Braknis, 222 Crystal Lake Dr., 

Pontiac, Mich.
55— -V. Bionskis, 970 Alson Ave., Wash

ington, Pa.
56— V. Glaubičius, 316 George Ave.. N. End, 

Wilkes-Bnrre. Pa.
57— John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran

ton, Pa.
58— J. N. Valanchausky, 11 Bigelow St., 

Brighton. Mass-

VARPAS BAKERIES, Inc.

AUŠKOS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.'
Pirm. pag. S. Pinkevičius, .121 j 

Clark PI.
Iždininkas V. Paulauskas, 228 i

Clark PI.
Nut. Sekr. B. Barkauskas, 255 i 

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Jngalls 

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 

Dayton St. j
I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, [ 

144 So. Park St., II Iždo Gkbėjas i 
J. Krakauskas, 300 First St.

Orcrano Sekr. V. K. Sheralis, 120 > 
So. Park St. ;

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai , 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare 
tždo Globėjai:

Av. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. ir T.
Grušiūtė. 1307 Davis Avė. į

Ligonių . Lankytojai:
Ig. Ružinskas, 1414 Turner Avė. ir O. | 
Vilkuvienė, 718 Richmond St.

rruHtlsai:
T. Rasikas, A. 'Lujus, F. Žegunis, A. ■ 
Jasaitis, A. B. Shatkus.

Revizljo>- komisija:
A. Senkus, V. Valentą, M. Žiurin.

Salės valytojas—F. Žegunis, 515 Eleventh St. 
Salės parandavotojas — A. Garbanauskas, 

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai Įvyksta kiekvieno 

mėnesio antrą utarn<nką savam name, 
1057-63 Hamilton Ave.

We, Young Pioneers 
workers’ children, ; 
against bosses wars, 
only one war that we are in j 
favor of—and that is the ^var; e ia 
to put an end to capitalism and j klastas 
bosses rule.

On April 2nd, the Pioneer 
and worekrs of the 
came out to demonstrate ag
ainst war. We Pioneers and 
our parents marched in a big 

i parade to a corner where we 
held a meeting.

The whole week we were 
demonstrating against war. We 
shout to all war makers: “All 
War Funds, to the 
ėd.”

Draugai lietuviai darbinin
kai, visi stokite į Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija.

A.L.D.L.D. 170 Kp.
Korespondentas.

MODERNIŠKI AUSI {TAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y,

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Turkiška
Flushing Russian and Tiir^sh Balhs, Inc.

M. TEITELBAUM, ManadŽeris

PITTSBU&GHO IR APIELINKfiS;
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931: ■

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite ■ 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 
Broadway, Pitcairn, Pa.

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

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

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

By N. K; a>N. Y. Pioneer
Bosses, bosses, bosses, 
We love thein afar. t 
Horses, horses, horses, 

think we are. 
staring, 
do all day. 
fearing,

Unemploy Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

ing for the bosses while theirlThats what they
Staring, glaring, 

,That’s what they 
Fearing, fearing, 
That we will fight some day. 
They make us vyork so very fast, 

: We hardly can keep up.
They’ve got a different name

In order to keep the work- They call it the Speed-up! 
ers from fighting together for Bread, Bread, Bread , 
their rights, the bosses try to (That’s all we ever say. 
divide them. We know in' Red, Red, Red, 
school, the teacher often tries,That’s the only way! 
to make us hate our Negro,! 
or foreign born brothers and | 
sisters.

children starve. They are 
afraid the workers will follow 
the example of the Russian 
workers and will make a revo
lution to become free from all 
this oppression. for it,

If you have not 
the April issue of 
Pioneer” fill out the sub blank 
below, and mail it to us. 
Name ____________________
Address __________________
City ---------------------------------
State ____________________
50 cents a year ___________
30 cents a half year _______

yet bought 
the “New APLA CENTRO KOMITETO 

ANTRAŠAI
ANTRASAI 

Rodgers, 
Pittsbugh, 
Stašinskas,

! Sekretorius j. Gašlūnas, 626

M.
212 Florien

Pa.
Box 655,

Woodwarad
, 538 3rd Ave.,'

MINERS MILLS, PA.

Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

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

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDęLIAIS IR UTAĮLINKAIS, 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.

A. I’.- L. A 
| Pirmininkas F.
i Corliss Sin.,
I Vice pirm. K. _________

Kensington, Pa.
: ■ ■ ■ ____u

McKees Rocks. Pa
Iždininko* J. 'YesadaviČius, 

New Kensington. Pa.
Iždo rdobeja:
G. Urbonas,
j. TTvhonas, 

Pittsburgh. Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Kp. Sekretorius ir antrašas
P. Franekevich, 3409 W. Carson St. Corliss 
Sta., Pitsburgh, Pa.

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

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

5— M. Paula vičienč, 123 E. Monroe St.. 
McAdoo, Pa.

6— S. Telksnis. 7709 Abcrden Ave.
Cleveland, Ohio.

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

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

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

10— J. ,
Heights, III.

11— Anna Adomaitis, 
gahela, Pa.

12— John Kinder!*, 
Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. F.
Pa.

14— Geo. Urbonas, 
dock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 300 
Pa.

oil 116—J. Šileika. 142 Pine St.. 
17—K. Levine, 242 Penn

Turtle Creek, Pa.
P. O.

431 Library St.,
1925 Harcums

New
Ave

Braddock, 
Way. S.
Ave.,

Pa. 
s.,

’ DETROIT, MICH.
r Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

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

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valdyba 1531 metam:
Pirm. W. Gelusevičia, 51 Glendale St.
Pirm, paeglb. A. Sauka,

256 Ames St.
Nutarimų rašt. ,J. Stripinis,

49 Sawtelle .Avė.
Turto rašt. K. Venalauakis,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jnzukevičia.

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis,

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

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St.
Visi Mohteil, Mass. .

Pas mus gyvenimas yra be 
ne- 
da- 

Kasyklose darbininkų

have, 
oiovcio. cxx.v. xxxwxx, sent in galo sunkus ir pagerinimo
the workers and their kids are'their articles to be eligible to ;Simato; toliau dar blogiau 
beginning to understand that recieve Always Ready News!rosi.
many of us are starving, andjService Reporters Cards. How-sąlygos tokios, kad blogesnės,

•A number of comrades 
But more and more .already written and

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

all together we must fight 
against the bosses. ■

about the rest of
I —o-------------------------- > ----------

you? ’ Hur-1 rodos, būti negalėtų. Bet mū-
ry up and write to us about slJ darbininkai abelnai dar ne-

In New York, the Pioneers the conditions in your school kreipia domės į ateitį; apsilei-
are holding meetings to fight and neighborhood. Send 
against Child Misery and War. I Pioneer Corner, Box 28, 
We Pioneers must fight for 
free food and clothing. We 
must fight to free the Scotts
boro boys, and against the war 
the bosses are preparing. ] 
the boy scouts, or any other never have, get some of your 
bosses organization do this? į playmates together and play
Of CouraG Not., They are 
used by the bosses to prepare 
for a new, world war. If any 
of you workers’ kids ds a boy 
scout, you must join the Young- 
Pioneers instead, and get all 
the workers 'kids In the bojr

it to dimas visame Wyomingo klo
stą- nyje; vien tik kairieji smar

kiau veikia, bet ir tai tik ne- 
kurie. Visame šiame klonyje 
darbai eina visiškai prastai.

Kada buvo paskelbta strei
kas. drąsesnieji mainieriai iš 
vietinio lokalo pikietavo; 
dideliu triūsu prikalbėjo ir 

iU i’Hudsono Kompanijos tris loka-|
All the players stand in a'Jus,išeiti į streiką, tuom sim 

circle while the player who Patijos streiku ‘išreiškiant p * 
is “it” walks around on the tarimą streikuojantiems, 
outside of the circle. He then supratimą, I.„„ — 
stops and touches one of the vien0 V]’a yįSLl skriauda, 
comrades on the back saying:'1

tion D,

How 
played

New York City.

many of you 
the game “Have

have 
You 

Do i Seen My Comrade?” If you

, pa-: 
kad skriauda j 

Bet 
už poros dienų vėl buvo su- <

scouts to do the same. .Do 
you want to fight for free 
food and clothing? Do you

“Have you seen my Comra
de?”. The one tapped then 

'answers: “What is he like?”
want to fight for the freedom , The one who is “it” then de- 
of the Scottsboro boys? Do scribes any player in the cir- 
you want to stop the bosses cle. The questioned player
from making vzar on the Soviet 
Union, the best place in the 
world for workers’ kids? Then 
Join the Young Pioneers!!!

Their First Fight
(Continued from last week)
They sprang into a run, with 

Bill yelling: “Hey, Jane, come 
'on! come on !”

Skeeter jumped onto the 
yplug, and leaning on the shoul

ders of Bill and Jane, began:

then calls the name of that 
one that lives up to the de
scription. If' he guesses cor
rectly he immediately begins 
to chase the one who was de
scribed around the outside of 
the circle while the one who 
was previously “it” runs to 
fill his space. The players 
must be alert to recognize 
whetther the description per
tains to them. If the one de
scribed reaches his own pla
ce in the circle before his pur-( 
suer tags him, then his pui'šu-

Brent. 
S. S 

New

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

439 

I). 
434

Maplewood Ave., 

42, Rices Landing, 
Library St., Brad- | 
Todd St., Aliquippa, 

Nanticoe, Pa. 
„I Ave. Extension.

Preikšą, P. O. Box- 201, Minden. 
Vn.
Mansis. P. O. Box 65, Slovan, Pa. 
Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth
Sodeikis. 1324 Powersdalo Ave., 

Youngstown, Ohio.
Dielininkaitis. 41. Eckert St., Buffn- 

! io. N. Y.
■>, 224 E. Mahanoy Ave., Girard- 

i ville. Pa
• 27—Motiejus Batutis, Box 24. Wilsonville, Ill. 
29—Antanas Kubllskis, Box 236, Coal Cen-

Šileika, 
Levine,

19—J.
W.

• 20—L.
. 22—P.

N.
i 24—P.

i lu. . X
I 26—J. Šoris,

Moterų
Pašelpinč Draugyste Birute 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulibne. 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborias

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

MECHANICS CAFETERIA
■-------------------------—--------------------------- ------ . .................................. ■ • ■ - •

I

Savininkas J. Buividas
Gaminame lietuviško ir amerikoniško stiliaus viso

kius valgius, iš šviežios mėsos ir daržovių.. Puikus 
pasirinkimas vaisių ir pieniškų valgių, 

t

Atdara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare

1716 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
♦

Prieš Williamsburg Savings Banką ' "

+

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar
navimo ir
žemą kainą 
nulindimo va
landoje šauki* 
tęs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
T62 Broadway

SOUTH BQSTQN, MASS.
Resideibcija: BJWes^3rd Street

ToL’r doA Boston 0304-W



Puslapis šeštas . LAISVI; Pirmadienis, Bal. 18, 1932

VIETINFS ŽINIOS▼ Susirinkimą Pirmadieni

Šį Vakarą Prelekcija 
Apie Techniką

Sustreikavo New Yorko 
Uosto Darbininkai

Šį vakarą, Išnaudotojai nukapojo uos- 
re, prasidės prelekcija, “Lais-ito darbininkams algas numu- 
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck šant nuo 75 centų iki 67 į va- 
St. Ji bus apie techniką: landą. 
“Technika 
džiaugsmą.
sijas padarys inžinierius J. De 
gutis. Po įžanginės prelekci 
jos bus diskusijos, 
ir visos ateikite £ 
“Laisvės” svetainę.
site, kaip del technikos vysty
mosi kapitalistiniame surėdy
me auga bedarbė ir kur 
išeitis.

Nelaimė ir Mirtis buvo išsigelbėjimas.
Rendos brangios, o namų sa

vininkai nepaiso aprūpinimu 
visais reikmenimis, kad būtų 
galima išsigelbėti laike ne
laimės. Liepsnai apėmus di
džiulį namą, buvo girdimas 
baisus verksmas moterų ir vai
ku.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

W. C. Roberts, 38 metų vy
ras, važiavo automobiliumi 
ilgai gatvę St. Johns, 
gatve yra kasamas 
naujo “subway.” 
virš tunelio sulūžo 
su automobiliumi 

, , . Ipėdų į duobę,
susirinkimą bendrai su atsako- [susižeidė ir 
mingais veikėjais iš visų uni- 

|ju, industriniu lygų .dirbtuvių n.. v n k . ... , Didelis Gaisrasrevoliucinių grupių is Ame- 
Bronx miesto

Biuras Darbo Unijų Vieny- 
jbės Tarybos šį pirmadieni, ba
landžio 18 dieną, vakaro, turi

is-
Po ta 

tunelis del 
Uždanga 

ir vežėjas 
nukrito 30

Jis skaudžiai 
nuvežtas į ligoni

nę greitai mirė.svetainėje
Ji bus apie techniką 

ir kova už darbo‘ninku darbai yra sunkūs ir suĮ-
I pertraukomis, tai jų tiždarbišjir 
yra mažas. Todėl 400 uostoj 

į darbininkų, prieplaukoje No. jri^os Darbo Federacijos uni- 
Taigi visi 51. paskelbė streiką ir streikas ju> Irving Plaza svetainėje. I įvyko didelis . gaisrąs, kurio 
vakara į! grūmoja apimti ne tik Atlan-1 . įliepsnojo žuvo penki žmonės,

•• ‘ •--------1-- 'kampas 15th St. ir Irving Pla- į būtent: S. Dobromil, jo žudo- i
ce, New Yorko. Susirinkimas l^a, jo brolis J. Dobromil ir sū_- 
svarstys galutinus planus, kaip 
sutelkt didžiausias minias or
ganizuotų ir neorganizuotų 
darbininkų Į Pirmosios Gegu
žės demonstraciją, kuri prasi
dės 12:30 vai. tą dieną Union 
Union Square, Now Yorke.

Darbo Unijų Vienybės Ta-į 
ragina visas, 

opozicines gru-1 
unijose ir šapų 
būtinai atsiųsti 
į šį susirinkimą.

Bendro 
Fronto Komitetas praneša, kad 
yra kiek pakeičiamas marša- 
vimo kelias tą dieną į Rutgers 
Square. Maršavimas prasidės, 
po demonstracijai Union 
Square, nuo 17-tos- gatvės, eis 
iki Avė. C; paskui pasuks į 
pietus iki Houston St., po to 
į East Broadway ir, pagalios, 
į Rutgers Square.

Pirmosios Gegužės Bendro 
Fronto Komitetas vėl atsišau- 

|kia į unijas, tarybas ir visas 
'masines organizacijas siųsti 

i aukot 
reikalams Pirmosios Gegužės

Kovon už BedarbiuC
Reikalus

Jūs pat i r-

Kadangi uosto darbi

i apimti ne tik Atlan-[ 
tiko, bet ir Ramiojo vandeny-j 
no pakarščių darbininkus.

iš to I
Rengias Teisti 24
Streikavusius Darbininkus

Tam- ; 
prieš-

ni t

nūs 12 metų. Taipgi sudegė 
ir dar vienas berniukas 10 me
tų—P. Wenstein.

Daugelis skaudžiai apdegė.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU draugo A. Bartusevi

čiaus, kiek laiko atgal jis gyveno 
Bridgeport, Conn., iš čia išvyko, ro
dos, f Providence, R. 1. Prašau atsi
liepti arba jei kas apie jį žinote ma
lonėkite pranešti. 'Puriu svarbų rei
kalą. Būsiu dėkingas už bile kokias 
informacijas. Vincas Yasiulis, 291 
Broad St., Bridgeport, Conn.

(92-93)

PARDAVIMAI
Išparduoda Už Visai Pigiai 

Einu prie uždarymo pintinių ra-
Kadangi gaisras prasidėjo ant! ken,N (Porch Stes) krautuvės ir veik

. , v, . .. uz dyką noriu išleisti parankius irpenkto augsto ir liepsna ^R-1 puošnius gyvenamų kambarių rakan- 
ėmė laiptus, tai labai sunkus |<lus. Noriu greit išleisti, tad ati- 

i duosiu už stebėtinai žemą kainą. 
; Tuojaus kreipkitės sekamu antrašu: 

126-06 Liberty Ave., Richmond Hill, 
N. Y. J. Nalivaika.

(92-94)

d žiūrė 
prieš i 
Visus Įyyba šaukia ir

Jersey City grand 
užtvirtino apkaltinimą

.24 plieno darbininkus.
juos kaltina žmogžudystėje, 'unijas, lygas, 
nes laike plieno darbininkų i pes senosiose 
streiko vasario mėnesį buvo j organizacijas 

[užmuštas streiklaužis T. H.:saVo atstovus 
įFort Lee. Išnaudotojai areš-i ■ Pirmosios Gegužės

7 tavo 38 kovingesnių darbinin- 
1 kų ir dabar iš jų tarpo pasi-

teis-

Viešpataujanti klasė su 
many Hali politikieriais 
akyje, sulaikė ir tą mizerną 
pagalbą del 15,000 bedarbių. 
Dabar bedarbiai darbininkai [ 
su savo šeimynomis yra pri
versti badauti ir laipsniškai 
mirti. v , . irinko 24, kuriuos rengiasi

Bedarbių Tarybos šaukia:^ kaipo žmogžudžius, 
darbininkus kovoti, organizuo-' 
tis į bedarbių tarybas ir blo- -------------------
kų komitetus ir reikalauti pa- f n i • • i
šaipos. Reikalauti, kad be-JWaspetho Darbininkams 
darbiams būtų teikiama para- ---------
ma. Kapitalistinė valdžia tu- Amerikos Lietuvių 
ri šimtus milionų dolerių ka- ninku Literatūros 
ro reikalams, gaminimui ka- (A.L.D.L.D.) 138 kuopa, Lie- 
nuolių ir kitokių žudymo į ra n- tuvių Darbininkių Susivieniji-1 
kių. Kapitalistai iš darbiniu-jmo Amerikoje ir Lietuvių Dar-' 
kų kruvino prakaito kas metai [ bininkų Susivienijimo 
susikrauna desėtkus 
dolerių gryno pelno, o tuom 
kartu mes bedarbiai ir mūsų 
šeimynos badaujame.

Socialistų partija susidėjo 
su Tammany Hall politikieriais 
apgavinėjimui d a r b i ninku. 
Darbininkiams belieka tik vie
nas kelias organizuotis po va
dovyste kovingų bedarbių ta
rybų ir reikalauti pagelbos iš 
valdžios iždo ir kapitalistų pel
nų.

Balandžio 21 d., ketvirtadie
nį, 1 valandą po pietų, New 
Yorke ir Brook lyne atsibus 
masiniai bedarbių reikalavi
mai ir demonstracijos. Bus 
įteikta miesto valdžiai bedar
bių reikalavimai. Bus laikomi 
susirinkimai prie stočių, kur 
buvo teikiama bedarbiams pa- 
gelba, o dabar jos uždarytos. Į 
Del sekmingesnio prisirengimo, 
bedarbių tarybų delegatai ir į 
taip darbininkiškų organizaci-• 
jų, kviečiami pribūti ketvirta-i 
dienio, balandžio 21 d., 10 vai. 
ryto į bedarbių tarybų gene 
ralę raštinę, 5 East 19th St. 
ant viršutinių lubų.

Bedarbis.

Policija Bjauriai
Daužė Bedarbius

Darbi-
D ra u gi jos I

Ant Šių Stočių Galite Gauti į 
“Laisvę” Philadelphia, 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th & 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923

Pa.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
X

&
&
&
&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount'
Green
Parrish
Poplar

& South
South 3rd
& Catharine
South 3rd

1215 South 2nd
Franklin & Vine

Skubiai parsiduoda grosemė ir bu- 
rusais 

’ j vietoje, krautuve didelė 
Įrengimai. Pardavimui yra 

kurią sužinosite 
“Laisves”

čcrnė, lietuviais, lenkais ir 
apgyventoje 
ir visi Į 
svarbi priežastis, 
ant vietos. Kreipkitės j 
ofisą.

(89-94)

1ŠRANDAVOJIMAI
GERI KAMBARIAI

Įrengti (forničiuoti) kambariai. 
Visi parankamai, šiluma, šiltas van
duo ir 1.1. Geroje vietoje. Prieina
ma kaina. Kreipkitės pas: W. Am
brose, 406 So. 3rd St. ir kampas

.Union Ave., Brooklyn, N .Y.
‘ . (91-93)

milionų įrengia labai svarbias prakal- 
; bas. Jos įvyks i
balandžio 20 d., 7 :30 vai. va
kare, National Hall, Willow 
Ave. ii- Clinton St.

Kalbės Dr. J. J. Kaškiaučius 
sveikatos klausime. Jis visa
da pasako labai daug įdomių , 
dalykų apie darbin. sveikatą. 
Kovos reikalais kalbės d. A. 
Bimba, vienas iš geriausių kal
bėtojų. Jis išaiškins ar bus 
bedarbei galas. Kodėl Sovie
tų Sąjungoje nėra bedarbių, o Į 
dar trūksta apie 2,500,000 
darbininkų. Kodėl viso pasau
lio imperialistai rengiasi ka
rau ir daugelį kitų dalykų. 
Drg. Bimba išaiškins, kodėl 

‘Maspetho renegatai, išmestieji 
. elementai iš A.L.D.L.D. eilių, 

o darbininkus apgavinėja reng 
darni A.L.D.L.D. vardu paren? 
gimus ir tokiu būdu apiplėšia 

j A.L.D.L.D. organizaciją.
Ateikite visi ir 

: veskite ir savo 
I Būkite darbininkų 
, me! 
nius

aukų bei pasižadėjimų 
reikalams Pirmosios 

treciadien], c]emonstracijos; taipo
anksto užsisakyt lapelius, vė-j 

! liavukes, sagutes; ruošti vieti-l 
nius masinius mitingus prisi-1 
rengimui prie Pirmosios Gegu-I 
žės; pasiekt ir pašalines orga-! 
'nizacijas, visus ir visas trau- > 
kiant prisidėti prie tos dienos ■■ 
demonstracijų prieš imperia
listinį karą ir už bedarbių ir 
dirbančiųjų reikalus.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTA1GA
Salės dęl Balių, Koncertų, Ban 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau 
si ai s įtaisymais. Keturios bo 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 884>

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.

X

x

x

X
X 
X

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ. [STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM ; KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSlNf AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I% MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENA^ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

X

X
X

X
X 
X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIRISTYNES
Utarninke, 19 Balandžio (April), 1932

Brooklyn Elks Lodge No, 22
Livingston St. ir Boeruin Place, Brooklyn, N. Y.

; Kojy Nesveikumai

visos, atsi- 
pažįstamus.

susirinki-
Aptarkime savo klasi- 

reikalus I

Penktadienį, New Yorke be
darbių tarybos buvo surengę 
tris demonstratyvius susirinki
mus. Bedarbiai atlaikė, po at
viru dangum, susirinkimus ir 
išrinko 50 draugų, kurie nuė- 

’ jo į pirmiaus buvusius teikimo 
pagelbos centrus įteikti bedar
bių reikalavimus. Tuom kar
tu, pribuvo 25 policistai gink
luoti' revolveriais ir pradėjo 
puolimą ant bedarbių. Sumu
šė 10 darbininkų ir po užpuo
limo ant šalygatvio gulėjo su
muštos 5 moterys. Mindžiojo 
alkanus bedarbių vaikus. Puo
lė su visu įsiutimu.
sitinka
jančios klasės 
gai.

Amerikos reakcionieriai jau 
senai veda kampaniją už už- 

! draudimą prekių įvežimo iš 
; Sovietų Sąjungos. Ir dabar yra 
keli sumanymai Kongrese. 
New Yorko biznierių Associa- 
cija pasisakė prieš tuos bilius. 
Suprantama, jiems negaila 

'Sovietų Sąjungos, bet jie bijo
si uždrausti, nes paskui Sovie
tu Sąjunga visai nepirktų pre
kių iš Amerikos kapitalistų.

Reikalauja $100,000

bedarbius
ginkluoti

Taip pa- 
viešpatau- 

sar-

Delei Aiškumo

Panele O’Rourke, kuri dir
bo dešimtukų krautuvėj, dabar 
skundžia krautuvės savininko 
moterį ponią Donahue, būk ji 
tą merginą apšmeižus paneig
dama jos charakterį, surišant 
su savo vyru. Dabar minimo
ji ponia reikalauja panaikinti 
tą bylą ir ginasi, kad ji nie
ko nesakius.

kad 
vien

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliotu nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
karnp. B r o a d- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

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

Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

’ ’ operacijų
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėklienių

i Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai | 
J Dovanom ar patys sau i . 
»mi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
į nokite, kad pas mane 
• sipirksite.

j ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
I

į JAUSTOS 
luž PRIEINAMA 
į KAINĄ 
»
I Taipgi taisau visokius^ laikrod-? 
ižius ir kitus papuošalų daiktus. į 
i Taigi kreipkitės pas mane, o aš I 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
| Williamsburgiečiams, kuriems į 
1 pertoli pas mane atvežti pataisy-I 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius i 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 1 
s Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
| atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-| 
| kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

pas mane

i norėda-| 
daimantus | 
daiktų ži- J 

nu- ■pigiau

LAIK-
NAU-

MADOf?

R

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiai ir chroniikaa vyri] ir 

« moterų liga* kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimu kraajo ir . ilapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 102 

New, York, N. Y.
Valandoa Priėmimo i 

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

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

n'

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ.”

nČIHCIIlCIIICIIICIIICIIICIHCIItDtlICIIICtlICIIICtlICIIIElIlGIltCIHClIlClllCIIIClllCIIICIIICIIICIIi;

IŽLOIIIQIIIQIIIQmOIII3IIIQIIIQIIIOIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQilIOIIIQIilQIIIOmaHIOIIIQIIIQIIi;
O

~0

s DEKAVOJU pacientams ‘
<7 Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai
s praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti
į jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28
i
o'

metus.

DR H. MENDLOW1TZ
1 2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.
š Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
č“
i

Telefonas, Midwood 8-6261 <

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

PADĖKITE BEDARBIŲ 
KOVAI

Kuomet mes sakome, 
rengiamos 
moterims, tai 
merginas,, nes terminas mote
rys vartojamas bendrai lyčiai.

Taigi į Daktaro Kaškiau-1 liuosi nuo darbo, taipgi ir be- ' 
čiaus prelekcijas kviečiame 1 darbiai yra kviečiami ateiti 18 
visas moteris ir merginas atsi-jd. balandžio, 10 valandą ryto 
lankyti.

Nepamirškite, p i r madienį, E. 19th St., New York.
25 d. balandžio, “Laisvės” sve-'daug darbo, 
tainėje, 7:30 vai. vakare. [reikalinga 

Komisija. I draugų.

prelekcijos 
priskaitome ir

Visi dirbanti draugai, kurie 
nepilnai dirba ir šiandien yra

į Bedarbių Tarybos raštinę, 5
Yra

kurio atlikimui 
mažiausiai 100,

Kari Pojello risis su Dr. Freddy Meyers; Jack 
Sherry su Sam Sikorsky; Leon Macaluso su Leo 
Wyckoff; Pat McGill su August Banker; L. 

Marcell su Jack Reynolds.
Arena viena iš puikiausių. /

Vyras, nusipirkęs tikietą, gali atsivesti merginą veltui.
Netik nariams, bet visiems galima įeiti į šias ristynes. 

Kviečiame lietuvius skaitlingai atsilankyti.
PRADŽIA 8:15 VALANDĄ

r




