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Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o I ši almėsi te

Blofina Hooveris, biofilui ki
ti politikieriai 
listinė spaud 
geresni lai 
pučiuką dar kantrybės ir 
jau lipsime

Bet faktai 
eitą savaitę 
vienu laiptu 
vagonų Kodavimas 
drapanų gamyba taip pat, plie
no pramonė vis ritasi žemyn. 
Niekur nesimato pakilimo.

ilofina kapita- 
būk jau ateiną 

tru- 
mes

prieš kalną.
kalba ką kitą. Per- 
abelnai biznis dar 
nusileido žemyn, 

sumažėjo,

Trijų Biliony Doleriu 
Trustas Subankrutavo
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SOV. SĄJUNGOS SPAUDA PERSERG ĮVAIRIOS ŽINUTES

Tik -del svieto akių Tautų 
Lygos imperialistai loja prieš 
Japonijos žygius Mandžurijoje. 
Lygos komisija jau kelinta sa
vaitė “tyrinėja”, bet nieko ne
suranda. Trankosi po Chiniją ' 
ir tyrinėja ne Japonijos plėši
kiškus žygius, bet komunizmo 
augimą.

Tuo tarpu Japonijos imperia
listiniai plėšikai plėšia Chiniją 
koja prisymygę. Mandžurijoj 
jau pilnai užviešpatavo. Shan- 
ghajuje irgi apsitupėjo ir nie
kas jų iš ten neiškrapštys, kol 
neužeis proletarinės revoliuci
jos audra tame Chinijos kam
pe.

mirei a 
moksli-

troško,

Šiandien, bal. 19 d., sueina 
50 metų nuo mirties Charles 
Robert Darwin. Jis mirė 1882 
metais. Su Darwino 
pasaulis neteko didžio 
ninko ir protautojo.

Senis Darwinas labai
kad jo sūnus Charles kunigau
tų, bet niekas iš to neišėjo. Vie
toj būti šinkorium prietarų ir 
apgavysčių, Charles Darwinas 
tapo vienu iš didžiausių pasau
lio mokslininkų.

Darwinas padėjo pagrindus 
evoliucijos mokslui)» O- evo
liucijos mokslas yra peilis po 
kaklu bažnyčiai su 
prietarais.

Darwino veikalai
Species” (“Veislių 
mas”) ir “The 
Man” (“žmogaus 
mas”) supurtė visą 
pasaulį.

visais jos

Orgin. of 
Prasidėji- 

Descent of 
Atsiradi- 
prietarų

Darwinizmas mokina, kad nie
ko joks dievas nesutvėrė ir ne
sutveria. Visokia gyvybė atsi
randa gamtiškai, tam tikrose 
sąlygose susijungus tam tik
roms medžiagoms, žmogus ir
gi išsivystė iš žemesnės gyvy
bės.

Įsivaizdinkite, j kokį pasiu
timą įvarė bažnyčios ricierius 
šitoks Darwino atidengimas. 
Vienu smūgiu per tūkstančius 
metų garbinamas “visagalin
tis” dievas nuverstas nuo kojų. 
Tik neapsišvietę ir prietarais 
užnuodyti žmonės pasiliko tam 
“visagaliui” tikėti. .

Lovestonas irgi bažijasi, kad 
jis nekovojus prieš Amerikos 
Komunistų Partiją. Bet Pater-1 
sonp audėjų streike Lovestonas Į 
visomis keturiomis kovojo prieš I 
Komunistų Partijos vedamą li
niją. ir organizaciniai susidėjo • 
su Amerikos Darbo Federaci
jos biurokratais ir socialfašis
tais prieš komunistų vadovau-

CHICAGO. — Į receive- 
rio rankas nuėjo ga 
Instil Power trustas 
buvo jėgos gaminimo trus
tas. Jo kapitalas siekė tris 
bilionus dolerių. Visa isto
rija nėra mačius tokios mil
žiniškos firmos subankruta- 
vimo.

STl JAPONIJOS IMPERIALISTUS NUO 
M PERDIDEL1Ų PLĖŠIKIŠKU APETITU

Liberalai Važiuos į 
Kentucky, bet Gali

Gauti į Kailį

MASKVA. — Sovietų 'Są- 
jungos Komunistų Partijos 
oficialis organas “Pravda” 
pirmu sykiu atvirai per- 
sergsti Japonijos imperia
listus. Editoriale po ant- 
galviu “Persergėjimas Pro
vokatoriams”, “Pravda” nu
rodo, kad Japonijos plėšikai 
perdaug bando apžioti. Vi
sokios japonų provokacijos 

i gali jiems skaudžiai atsirūg- 
I ti. * Tarp kitko, “Pravda” 
sako:

“Pereitą rudenį ir pereitą 
i žiemą pereitų metų buvo 
“banditai”, po komanda Ja
ponijos militarinių spėkų,

miau esame kovoje su už
puolikais. Jeigu reikalas 
bus, mes vėl prieš juos ko
vosime.”

, III.— Septynių 
metų amžiaus Joana Xenos 
ja,u mokytojauja! Į du me
tu ji baigė publišką mokyk
lą. Tai nepaprasto gabumo 
mergšė, duktė vargingo 
darbininko.

NAUJA JAPONIJOS PROVOKACIJA 
PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGA; SOVIETAI 
REIKALAUJA ATSAUKT KONSULATĄ
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Japonijos Socialistai
Suskilo ir Sutvėrė

Fašistų Partiją

Jeruzolimas. — Valdžia 
darė ablavas ant komunis
tų. Suimta daug draugų ir 
k o m unistinės literatūros. 
Matote, ir “šventajam” 
mieste komunizmas prade
da prigyti ir grūmoti para
zitams.

Mandžurijos Valdžia Tyčia Sufabrikavo Telegramą; Sovietu 
Valdžia Parodė Stebėtinos Kantrybės; Provokacijoms 
Kada Nors Turės būt Galas Padarytas

Amerikos Civilių Teisių 
Unija, buržuazinė liberalų 
organizacija, siunčia savo 
delegaciją į Kentucky vals
tiją “ginti konstituciją”, 
Kreipėsi prie Bell pavieto, 
Ky., prokuroro Smith, kad i finansuojami ir apginkluoti 
tai delegacijai netrukdytų, per Japoniją, kaipo Japoni- 
Smith atsakė, kad Civilių jos pasiteisinimas 
Teisių Unija yra “komunis-1 
tinė” organizacija, tuo bū
du Bell paviete ji ir jos de
legatai neturi jokių teisių. 
Girdi, Civilių Teisių Unija 
bus “persekiojama taip, kaip 
pasiutęs šuo.”

Maskvos Lietuvių
Protesto Rezoliucija

Minsko “Raudonasis Ar
tojas” talpina rezoliuciją, 
kurią priėmė Maskvos lietu
viu darbininku ir darbinin
kių susirinkimas. Protes
tuojama prieš Alabamos 
valstijos valdžią, kuri pas
merkė mirtin aštuonis ne
kaltus Scottsboro negrus 
jaunuolius. Draugai mask
viečiai sako:

“Mes reiškiame griežtą 
protestą prieš šiuos bude
liškus Amerikos kapitalis
tų užsimojimus ir šaukiame 
Amerikos ir kitu šalių dar
bininkus griežtai išstoti po 
Kompartijos vėliava prieš 
šias kapitalistų provokaci
jas, prieš kylančią reakci- 
ciją, už Sovietų Sąjungos 
gynimą.

“Šalin kruvinos Amerikos 
kapitalistų rankos nuo neg
rų darbininkų jaunuolių!”

užimti 
teritoriją. Dabar banditai 
padėti į šalį, Japonijos im
perialistai pradėjo dinami- 
tavimo darba. c*

“Rusai baltagvardiečiai, 
kurie nė žingsnio negali pa
sijudinti Mandžurijoje be 
Japonijos žinios ir koman
dos, jau bandė išsprogdinti 
dinamitu Sungari tiltą. Pas
kui jie bandė išsprogdinti' 
Chinų Rytinį geležinkelį/ 
idant suardytų santykius 
tarpe Sovietų ir Japonijos.

“Chinijos policijos vyriau
sybė, veikdama pagal japo
nų ratelių komandą, areš
tuoja Sovietų piliečius. Haiv 
bino urvuose ji kankina ne
kaltus Chinų Rytinio gele
žinkelio darbininkus—So
vietų Sąjungos piliečius.”

Galas kada nors turi būt 
šioms p r o v o k a c ijoms. 
“Pravda” sako:

“Iš pat pradžios Sovietų 
Sąjunga vedė griežtą nesi
kišimo ir neitraliteto poli-

TOKYO. — Suskilo Japo
nijos geltonoji Socialistų 
Partija. Jos centro sekre
torius ponas Akamatsu ir 
45 nuoš. Pildomojo Komite
to atsiskyrė ir įkūrė fašis
tinę partija po vardu “Ja
ponų Nacionalistinė Socia
listų Partija.” Tai bus tokia 
partija, kokia yra Vokieti
jos Hitlerio partija.

Ji savo pamatau deda na
cionalistinį šovinizmą, griež-

San Juan, Porto Rico.' — 
Bal. 17 d. nacionalistai su
rengė demonstraciją prieš 
valdžią, kuri bando įvesti 
naują vėliavą. Policiją de
monstraciją išardė. Vienas 
studentas užmuštas, o ke
liolika sužeista.

Pora dienų atgal buvo pa- ■ reikalavo nuo Mandžurijos k 
skelbta, kad chinų genero- p r ovokatoriškos valdžįe 
las provokatorius Ma pas- tuojaus atšaukti savo 1 
prukęs į Sovietų teritoriją, 
į miestą Blagoveščensk ir iš j 
ten davęs telegramą, kad jis! 
kariausiąs prieš <

valdžįe

sulatą iš Blagoveščer
i Reikalavimas nurodo, 

kariausiąs prieš Japoniją, i generolas Ma randasi C. 
Japonijos valdžia tuojaus) nijoj, Heilingkian provinc. 
sušuko, kad šitą provokato-i joj.
rišką telegramą parašė ir stebėtinos kantrybės ro- 
pasiuntė pasauliui naujosios do Sovietu Sąjungą. Jeigu 
Mandžurijos valdžios kon- prieš kjta kurią šalį Japoni- 
sulatas, kuris randasi Bla- jos imperialistai tokiu bjau- 
goveščenske. Gi ta valdžia j riu provokaciju būtu pavar- 
yra Japonijos įsteigta. Vadi-1 t0je> tai karas būtų buvęs 
naši, Mandžurijos konsulą- senai_ Bet Sovietu Sąjun- 
to provokacija buvo Japo- ga trokšta taikos. Daro 
nijos skymas, kad išprovo- , - _ - -
kuoti karą prieš Sovietus, jos "'pasaulinės skerdynės, 
kad susidaryti priekabę už- Į Gi imperialistai yra pasiry- 
pulti Sovietų Blagoveščens-į žę iž))rovokuoti karą, idant

i neleidus Sovietų Sąjungai
Iš Maskvos praneša, kad pradėt vykint antrą penkių 

[Sovietų valdžia griežtai pa- metų planą.

Stebėtinos kantrybės ro-

senai. Bet Sovietų Sąjun-Hankow, Chiniją. —Atei
nančios čionai žinios iš 
Hupeh provincijos parodo, 
kad ten tūląs .laikas atgal 

tai atmeta tarp tautiškumą, įvyko smarkus žemės dre- 
pilnai pritaria Japonijos im
perialistų grobimui Mand
žurijos ir rengimui karo 
prieš Sovietų Sąjungą.

Tai matote, prie ko pri
veda socialdemokratų politi
ka. ■ Visur jie auklėja juo
duosius fašistus. Lietuvoje 
socialdemokratai padėjo įsi
galėti smetoniniams krauge
riams, Vokietijoj Hitlerio 
gaujas išauklėjo, Italijai | mas už $23,800 rastas Kre- 
davė kruvinąjį Mussolinį. |Ugerio archyve yra pasira- 

---------;----  | sytas paties Hitlerio.
Smetonos Valdžia Atlups ——-

Caro Laikų Skolas Chinijos Komimistų Ar- 
, . —— K , miia Maršuoja Pirmyn Žmones, kurie buvo skal- į J J

ni Rusijos carui prieš impel 
rialistinį karą, dabar turės | 
atsilyginti su kruvinuoju 
Smetona. __ , ________
ja Smetonos valdžia, tai at-

bėjimas, kuriame žuvo keli 
desėtkai tūkstančių žmonių.

Stockholm, Švedija. —Pa
skelbta, kad finansierius 
Kreuger, gyvas būdamas, 
teikė finansinę pagelbą Vo
kietijos ir Ispanijos fašis
tams. Vokietijos hitlerie- 
čiai tą paskelbimą užginči
ja. Bet vienas pakvitavi-
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Mat, bankrutuo- "°-’,1 ,A!Tja

tika delei Mandžurijos įvy- siminė caristines skolas, 
kių. Bet jeigu mūsų troš-l 
kimą taikos Japonijos impe
rialistai ims ir naudos kai-1 
po įrodymą mūsų silpnumo 
bei nepajėgimą apginti mū
sų rubežius, tai tuo blo
giau bus patiems Japonijos 
imperialistams. Mes pir-

SLA. NARIAI DARBININKAI BALSUOJA 
UŽ DARBININKU OPOZICIJOS SĄRAŠA

jamą revoliucinę Audėjų Dar-Į Imasi už krūtų Susivienį- 
b,K±.(^aci0„n±. t„ Ijime Lietuvių Amerikoje fa-lxiotosios Anglies streike l-jO** i • • i p
vestonas per savo žmones taip 
pat susivienijo su pardavikais 
Maloniais prieš Komunistų Par
tiją, prieš jos liniją ir prieš 
eilinių narių komitetus.

Renegatai žodžiais neva už 
Komunistų Partiją, bet dar
bais su reakciniais vadais ir bo
sais prieš Komunistų Partiją.

Friedrichshafen^ Vokieti
ja. — Jau trečiu sykiu iš
vyksta Brazilijon vokiečių 
garsusis Graf Zeppelinas.

New York. — Užsitroški- 
no gazu bedarbis Louis Ba- 

, retti, kuris gyveno po nu- 
įmeriu 151 E. 57 th St.

šistai su socialfašistais. Fa
šistai pasirodė pasidalinę į 
dvi grupes, todėl, atrodo, 
socialfašistų kandidatas Ba- 
gočius į prezidentus ir Gu- 
gis į iždininkus gali laimėti 
rinkimus. Tai fašistinių ir 
socialfašistinių šarlatanų 
niovynės, kad SLA. išnau
doti .savo tikslams. Jiems 
nerūpi S.L.A. narių labas 
bei reikalai.

Šiuose Pild. Tarybos rin
kimuose geimai balsų gauna 
Darbininkų Opozicijos su
rašąs. Daug darbininkų pa
mato fašistinių ir socialfa
šistinių šmugelninkų dar-.

Kauno spauda praneša:
“Valstybės tarybos suda

ryta komisija, kurion įėjo ir 
valst. kontrolės ir finansų 
ministerijos atstovai parašė 
įstatymo projektą prieška
rinėms skoloms išjieškoti. 
Pasirodo, kad daugelis Kaųi 
no piliečių buvo įsiskolinę 
rusų valdžiai ir šiaip kredi
to bankams, o Didž.-.karui 
kilus tos skolos ir paliko ne- 
išihokėtosN Valstybės iždui 
labai reikiant .pinigų, i vy
riausybėje ■ ir kilo sumany
mas; tas prieškarines skolas 
išjieškoti. ’• '
- “Tas skolas reikės mokė
ti žemės bankui. J

, “Beje, skolų išjieškojimo 
įstatymą norima paskelbti 
dar šiemet ir tuojaus jį pra
dėti vykdyti.”

Iš Amoy Chinijos, prane
ša, kad komunistų Raudo- 

tebesiveržia 
linkui didmiesčio Change- 
how. Pasirodo, kad vald
žios paskelbtas pasigyrimas, 
būk jos kariuomenė atmu- 
šus komunistus ir nužud
žius jų du tūkstančiu, buvo 
blofas. '

Iš PeipingOy Chinijos, 
taip pat pranešama: “Ko
munistu pavojus Fukien 
provincijoj, raportuojama, 
nuolatos auga.,. Tas priver
tė dvįięši^ts {Vieną- ameri
koną bėgti iš vidurio pro
vincijos 
Amoy?* •’

ir nešdintis

viską, idant išvengus nau-

LAUKIA DIDELIO SOVIETU SĄJUNGOS 
ŽEMES ŪKIO DERLIAUS PAKILIMO

New York “Times” kores
pondentas Durarity rašo iš 
Maskvos, kad šiemet Sovietų 
Sąjungoje laukiama didelio 
žemės gamybos pakilimo. 
Pavąsario oras esąs prie
lankus. Rudenyj oras buvo 
prastas, stokavo sniego lai
ku, tuo budu buvo manyta, 
jog reikės persėti apie 50,- 
000,000 akrų žiemkenčių, 
bet pasirodo, kad persėti 
tereikės 15,000,000 akrų.

Viso bus apsėta 250,000,-

, 000 akrų pavasario javais ir 
daržovėmis. Tikimasi, kad 
derlius bus šiemet 10 nuoš. 
didesnis ant kožno akro. 
Žemės išdirbimas daug dau
giau mechanizuotas šiemet. 
Pernai tebuvo traktorių sto
tyse 30,000 mašinų, gi šie
met randasi 50,000. Taip 
pat, pasak korespondento, 

! trąšu nristatvmas šiemet 
i geriau aprūpintas. Sėklų 
i taip gi bus užtenkamai.

JAPONIJOS IMPERIALISTU MANEVRAI 
MANDŽURIJOJ; GEN. MA DARBUOJASI

bus ir atmeta juos visus. /
67 kuopų balsavimo1^re

zultatai parodo, kad Dar
bininkų Opozicijos kandida
tas į sekretorius d. Miliaus
kas gavo 543 balsus, kandi
datas į iždininkus d. Mažei
ka gavo 369 balsus ir kandi
datas į vice-prezidentus dl 
Mockevičius gavo 458 bal
sus. " ,

• ■ »

Mes raginame visus SLA. 
narius darbininkus balsuoti 
už tuos tris draugus. -Taip 
pat rinkite darbininkiškai 
nusistačiusius delegatus į 
seimą, idant jie galėtų iš-j tai, kad komunistų dienraš- 
kelti aikštėn višus šmugel- tis pajuokęs Hindenburgą 
ninku darbus. i • 1 ir Noskę.

Uždarė Komunistų
Dienraštį “Rote Faline” >

BERLYN. — Berlyno po
licijos galva socialdemokra
tas Grezinski « uždarė trim 
dienom Komunistų Partijos 
organą “Rote Fahne” už

Prūsijos Rinkimai
d.. BERLYN. — Bal. 24 

įvyks Prūsijos seimo rinki
mai. Tai bus beveik tokios 
pat svarbios, kaip ir patys 
prezidento rinkimai, nes 

I Prūsija sudaro penkis šeš
tadalius visos Vokietijos. 
Prūsijos valdžią šiandien 
sudaro socialdemokratai su 
Braun priešakyje. Tai iš
tikimi kapitalo gončiai.

Vokietijos Komunistų 
Partija vėl bus tik viena, 
kuri nesvyruojančiai iškels 
augštai rinkimuose proleta
rinės revoliucijos raudoną 
vėliavą.

Generolas Ma suorgani
zavęs armiją, ir pradėsiąs 
karą prieš Japoniją. Jis 
nesenai buvo Japonijos 
įteigtos Mandžurijoj val
džios karo miųisteriu. Metė 
tą darbą, pasiėmęs tris mili- 
onus dolerių Japonijos pini- 

!gų ’ir dabar vesiąs karą 
prieš Japoniją.

Tai visa dvokia nauja 
provokacija. Tai veikiau

sia vėl bus Japonijos pa
samdytas Ma vesti “Ka
rą”, kaip kad buvo keli mėy 
nėšiai atgal. Jau iš Mand
žurijos pranešama, kad Ja
ponija traukia gelingas ka
ro spėkas į Harbiną, kad 
“atmušti” generolą Ma. Gi 
Harbinas yra svarbiausias 
Sovietų-Chinų valdomo Ry
tinio Chinų gelžkelio cent
ras.

ANT KIEK IŠAUGO S.S.
R.S. GAMYBA 1931 

METAIS

Visos socialistinės pramo
nės gamyba per 1931 m., su
lyginus su 1930 m., išaugo 
ant 21 procento. Sunkioji 
pramonė išaugo 28%>, suly
ginus su 19^0 m. 1931 m. 
eilė pramonės šakų išpildė 
ir perpildė savo penkmetinį 
planą į 2 su puse—3 metus

(naftos pramonė, elektro
technika, mašinų statyba, 
konservų pramonė). 1931 
m. ir 1932 m. sausio mėne
sį pradėjo darbą šios stam
bios įmonės: Nižnij Novgo
rodo automobilių zavodas, 
Charkovo traktorių zavo
das, Maskvos automobilių 
zavodaSyUralo vario liejimo 
zavodas, Chibinsko apatitai, 
krekingai (naftos perdirbi
mo mašinos) ir daug kitų.
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Tikslingi Socialfašisty Melai: sav0
Soeialfašįstų. “Naujienos” ■ k0: 

(No.-89) • rašo:

Jau rašėme, kad oportu- 
i” pasmer

kė mainierių eilinius komi- 
i tetus, į kuriuos organizuotis 
Amerikos Komunistų Parti- 

, ja ragino mainierius. Tuo- 
! mi oportunistai išėjo prieš 
pačius mainierius. Jie be- 

■ gėdiškai užgyrė pardayiką 
’ I Maloney ir Vrataričių ir ki-

i Oportunistai -ta renegatai, 
ant lygios papėdės su vai-' 
džia ir anglies baronais sta
to Komunistų Partiją, ku- 

Įrios desėtkai draugų pūsta j 
Kokia gi dabar nauda iš kalėjimuose, kurios eile ge-|

PASIKALBEJIMAS SU BEDARBIU .' " 
MULKINTOJU KUNIGU COX

Atvirai Pasakė, Kad 
riaušių kovotojų kruvinoji | Jam Rūpi Sulaikyti Darbi-;

(C

to išlaukinio bombardavi
mo streiko vadų, kuriuos ir valdžia jau paskerdė, nužu-! ninkus Nuo Kovos ir A'p-i 
Koniuistu Partita, ir vaid-'dė. Niekina, šmeižia ir) s;----- -

c- z

Komuistų Partija, ir vald- dė. meniną, šmeižia iri 
žia, ir kompanijos, ir seno-(provokuoja tą partiją, prieš! 
uos UMWA. unijos virsi-!kurią šiandien _ atkreipta; 
ninkai—visi tartum susita-ivisa kapitalistinės valdžios; 
re bombardavo. , Dabar aiš-!

I 0 ’ I

ku, kodėl streikas pralaime- j

►

socialfašistinį tus lovestoniečius Wilkes- 
• šlamštą “New Leader” sa- Barre apieliukėje, kurie su- 

---; klaidino ir apgavo mainie-
i. n Aš : kalbu už “block-aid” l ir. atnešė. jiems naujų 

...Rusijos mdrtuesčiiĮ :gWi (“bloKij pagalbą”) vien del to, j vargų ir kančių.
ventojai įau . taip skaudžiai 1 kad ji žada kokią nors tuojau- 
yra paliestu maisto produk-, ,£inę pagelią ^nepaprastoj dės
tu—ypač mėsos ir’ sviesto—’•. peracifos. padėtyj, ivien tik del 
trūkumu, kad jie užpuldinėja) to, kad tinkama .parama gali i tokiu pat begėdiškų atviru^ 
krautuves ir plėšia maistą! j *' ’ ” 1 . ...... .. . ............ .
Tai bjaurus melas. So-j 

cįalf ašistai tiksliai tokius • 
taurius melus skleidžia.; 

dabar visam kapitalis-'
: pasaulyj milionai) §įSį-ui rūpi: kad kapitalistų 

inkų neturi darbo,; p]aSe saugi nuo pavo- 
ai skurštą, badauja. q i<okįe pavojai? 

vietų Sąjungoj bėdai1-; ^;agį išbadėjusių bedarbių 
nėra. Nors ten yra dar! demonstracijos, riaušės, su- 

sunkumų, bet ten nėra • 
ądaujančių, skurstančių' 

darbininku. Ir kad cliskre- remia kapitalistų
dituoti Sovietų Sąjungą,; “block-aid” del to, kad ka- 

bininkai blogai manytų apie ‘blokuose^ per savo spaudą pralaimėjimo 
< 
talistų agentai socialfašis-i kelti pinigų jų šelpimui ir sako: . • i i < i i • i • ! Din o 11 rr nnflnv»hiii oi i

Dabar Pruseikos organas 
Klampynė” (bab 14 d.) su

j išvengti nekuriu pavojų, ku-'mu ryšyje su buvusiu mai
nuos protaujantis.
jaučia. . . puikiausias dalykas :
apie krizį yra, tai biednųjų 
duosnumas linkui, biednųjų.
Tai štai kas tam socialfa-

žmogus | nierių streiku puola; nieki
na, provokuoja ir šmeižia 
pačią Komunistų Partiją. 
Stačiai judošiškai primeta 
Komunistų Partijai kaltę 
šio mainierių streiko pra
laimėjimo, kuomet per visą 
laiką Kom. Partija stovėjo 
ir stovi mainierių reikalu 
sargyboje, visuomet šaukia

kad kapitalistinių šalių dar-1 pitalistai per savo atstovus;

. ją, bažnyčią ir yėliavą-^-vi- 
i sa tai sulaiko juos!”

. . | Pirmiau aš girdėjau ko-
augoti kapitalistų Klases munistus išreiškiant tą te- 

'oriją apie pamatinį 'Cox’o 
; judėjimo tikslą. Bet nei 
vienas jo raudonųjų kriti
kų taip aiškiai dalyko ne- 
perstatė, kaip pats kunigas.

Jis smarkiai atakavo 
j stambiuosius biznierius, kal-

Turtus

(Sekamas pasikelbėjimas 
' “Forum Magazine” rašyto- 

tik dabar visos i j0 Charles R. Walker su pa- 
)g TM'cirltiin I 1 - • • i i i • H •T..'u:® :l'LPtalaIme'1!n0 ' juodosios spėkos pradėjo!garsūjushi bedarbiu muikin-

i atakuoti Komunistų Parti- toju kunjgu Cox
• .ją, kuomet musų partiją' burgh Pa., til

■j rengiasi prie gegužinių de-1 Workeryj”’ Ji- «...
“Nemanykite kad šiame ,)rie P^dimo tai> k «Daily Woi.kei.is->

iNemanyKRC, naci šiame piaciau$I0S rnasmes* kampa- iznmiinlątinini laiku 
streike nukentėjo koiųunis- liios už „aiiuosavima Tom • komunistinio laiki

nmnd Avbn'/z • -1 r v V " elai senai rase, kad ku(tų. ii akcijos nayai ai ba i Mooney ir Scottsboro jau- 
pąptijos remiami ir kontro-.i^^įių^ piaį sumobilizavimo 
liuojami ‘eilinių narių komi- (■ .1 - ■ “ ‘ -- ■--- - ' — - - * ‘
tetai’. Nieko panašaus..... ” i

Šitaip begėdiškai Komu- i____
nistų Partiją ir jos narius jau jr buržuazinė spauda tulisTų^h1 jVvai^ mūsų tiks-

yra kaltininkas.”
Pagalinus prūvokatorių 

organas šaukia:

ir darbuotojus puola tiktai 
paprasti judošiai. Komu
nistų Partija sudedama į 
vieną maišą su kruvinąja 
.valdžia, anglies baronais ir 

' reakciniais senosios unijos 
vadais! Komunistų Parti- 

juos’ i kova prieš apgaviu- !ai Pametamas streiko lau- 
anglies zy“as !gus vadus ir x prieš 

baronus. Mes sakėme darbinin
kams: Palaukite, pamatysi-

Kalbėdama apie streiko te, tie oportunistai atsiža- 
» ; _ _*__ Y

Sovietii Sąjungą, tai kapi- Į mulkina bedarbius, žada su- oportunistų gazieta štai ką jališkumą Komunistų Parti-
priežastis, dės net savo frazių apie le

tai skleidžia visokius bjau-!tuo būdu daug bedarbių sū
nūs melus apie Sovietų Są
jungą. O ypatingai jie
saVo bjaurią propagandą;^1! apdraudą kapitalistų ir 
padidino prieš Sovietų Są-pLl valdžios iškasčįu.
jungą kaip tik tuo laiku,' jr tai mizernai ’pašalpai 
kuomet imperialistai ren-; kapitalistai bando surinkti

įtaiko nuo tikros kovos už 
tuoj autinę pašalpą ir bedar-

giasi bile dieną išprovokuo- pinigų iš plačiųjų darbo ma- 
ti karą prieš darbininkų sįų, kad patiems ’kapitalis-
resptibliką

Biedneja Smulkioji-
Buržuazija

Lietuvos fašistų organas 
“Lietuvos Aidas” (No. 70)

tams nereikėtų suteikti di
desnę auką, kad nereikėtų 
šiokios tokios dalies savo 
turto paskinti užlaikymui 
bedarbių.

Ir tą kapitalistų bjaurų 
skymą užgiria ir remia so-

jai ir pasirodys atvirais jos 
priešais. Ot, čia ir turite 
jų tikrąjį veidą. Nebe Cen
tro Biuras, nebe Bimba ir I '
kiti lietuviai bolševikai

Jie patiesė streikui savotiš- • 
ką liniją. Visų pirma pra- 1 
keikė Joint General Mine 
Committee ir streiko prie-l™Įa 
šakyje stovinčius vhuuo.i , . ; ..-.4,. i - .
Malonęy,; ‘Shunter, Shipįey< <an\ \ *s^l°> J3 me<s ■ ■ 1iL!s
. ... M r f vadus, kaip Maloney, kube

dsin nficinnanQ Jau'trecią mainierių streikądėjo pastangas pražudo> Komunistų PalJ
tija kalta, kam" ji kritikavo

“Komunistų Partijos sek
tantiška linija. Čia randa
si Komunistų Partijos ap
mokami organizatoriai ...

iš Pitts-
' uDaily, }^j0 apie reikalingumą tur- 

) to padalinimo didesne lygy- 
^’;be. Bet jis pripažino, kad 

as-ijie (stambieji biznieriai) 
i yra arba turėtų būt jo są- 

nigui _Cox nerūpi bedarbių! jungininkai. Kalbėdamas 
'v-kn Lnvni nripą1 im‘ Sei>ove? bet jam svarbiausia; apįe nuosavybes turinčias
;visų spėkų kovai piles im- rū j sulaikyti i > bedarbius|k ases saL. .
! perialistini .karą ir uz gy- nuo tikros kovos už pašalpą | ‘
mimą Sovietą Sąjungos.,-. kejarkjų apdraudą kapi-

! Workeryj”. Jis patvirtina.

“Net tie žmonės, kurie t

pripažįsta, kad ginkluotas 
puolimas ant Sovietų Sąjun
gos beliko laiko klausimas. 
Mūsų Komunistų Partijai 
deda desperatiškas pastan-

. gas, kad suleisti savo šaknis 
į sunkiąją pramonę, kaip 
anglis, geležis ir transporta- 
cija, kad’ užmegsti ryšius įso, pereitą ;
su darbininkais amunicijos I pasikalbėjimą Pittsburgh© (“šėtrų

uždavus su kunigu Cox jo ofise kle- L - -
imperia- bonijoj. Tasai kunigas šir- bažnyčios ant tuščio 

j dingai

fabrikuose, idant 
smūgį Amerikos 
listiniams plėšikams.

t pati Komunistų Partija. ’ 
Mine Komunistų Partijos , Ii 

xv_, k" ■ jiems -“Sektantiška”, 
šakyje stovinčius vadus b J^01?u;n^skL“.Ka:r^la. Pra^eį^"

’ patalpino tūlo Viator laiškaictalfašistų vadas Thomas, 
iš Berlyno. Jame sakoma:

Berlyno gatvėse šiuo metu 
pastebimas savotiškas reginys 
Ilgos baldų ekspedijavimo ve
žimų virtinės traukia gatvė
mis. Atrodo, lyg visa Vokie- 
jos sostinė kraustytus!, išsi
keldama į priemiesčius.

Tikrenybėje taip ir yra. Jau 
kelinti metai nebesustabdomai ' 
tuštėja Berlyno centras, 
dar sparčiau auga 
Čių gyventojų skaičius, 
priežasčių glūdi šiam 
nyj. Bet viena j 
priežasčių neabejojamai 

vokiečių metropolijos gyven- jo”. 
tojų klasių persigrupavimas.: 
Kiekvieni rinkimai patvirtina, ■ 
kad Vokietijoj nyksta vadina- į 

’>mas vidurinis luomas. ,0 jis i 
kaip tik sudarė didelę Berly-; 
no. gyventojų dalį. Nebegalė-1 
dafni išlaikyti ligšiolinių dide-i 
liųiputų, šio subiednejusio luo-1 
md žmonės kelias iš dabarti- 

c nių bu|ų, ir jieško naujų, ma
žesnių patalpų. > < ’ ■ ■

NJe tik Vokietijoj iš prie
žasties krizio smulkioji bur
žuazija smunka, biedneja, 
bet tokioj pat padėtyj ran
dasi smulkioji buržuazija ir 
kitose kapitalistinėse šaly
se. : Kapitalizmui smunkant 
ban krutuoja biednesnieji 
buržuazijos sluogsniai.

Į Jis kaip ir pati Socialistų 
Partija, yra niekas dau
giau, kaip. Wall Streeto 

klasės' agentas, darbininkų 
priešas.

Krizis ir Aleliuja

Wall Streeto Agentas

ėiais —DeRd ) ; tams, turėtų būt mums de-
' Charles R. Walker !ki,,gi; Jie J™“

i mus, kurie palaikome darbi- 
Sąryšy su tyrinėjimu, ko-i ninku pasitikėjimą, nes tik 

kį aš vedu del laikraščio j per mus ir tokius asmenis, 
“Forum Magazine” apie kaip mes, jie palaiko net da- 
pramonines sąlygas rytinėse jį savo nuosavybių.”

Po pasikalbėjimo aplan
kiau Cox’o “Shantytown” 

;elį”), kuris 
randasi už kelių jardų nuo 

> loto. 
Ten apie šimtas suvargusių 
žmonių gyvena šėtrose ir 

: sriubos 
virtuvėj. Ant kiekvienos

ir vidų r vakarinėse valstijo-
, pereitą savaitę aš turėjau ;

mane priėmė. Jo 
ilnas, raudonas, ir

kaip tik šituo istoriniu mo- 31S '^evi slkinį sutoną, vaig0 kunigo Cox 
mentu lietuviški renegatai kuris gerai uždengia jo di- virtuvėj. ---- ---- —
įleidžia vieną po kitam me-Į^elį pilvą, kuris nepadaiytų šėtros užrašyta: “God Bless 
liūs, purvus ir provokacijas i negarbės ir vyskupui. ■ Our Homes” (“Dieve, palai- 

f j Y” prieš Komunistu Partija, I patiekė man savo is-, mįnk mūsu namus”.) Bety- 
,S..J’°pkY<’I judošiškai šmeižia jos vei-|rišin^ “bedarbės problė-1 ^nedarnas suradau, kad ke- 

. na .1 . ai.n.i jp kursį0 kaįp įjk į0Simų”. Jo planas toks: dvie--]įos savaitės atgal vienuo-
sunkiosios pramonės darbi-1 bilionų dolerių suma tu- pka “Shantytown” r;----

mentu lietuviški renegatai kuris gerai uždengia jo di-

ir kitus. . . Partijos organi 
zatoriai i 
skaldymui streiko.” :

Toliau oportunistai puto- jp smerkė Maloney, kuris 
ja sekamai:

ninkus prieš ją. Ar berei-l^tų but sukelta paveldėji- 
kia geresnio pasitarnavimo; mp turto ir įplaukų takso- 
valdžiąi if imperialistiniams'mis if turėtų būt praleista 
plėšikams ir naujo karo I del viešųjų darbų ,’progra- 
siaubūnams? . Ar bereikia i mos. Su kokiu dideliu entu- 
ištikimesnio pasidarbavimo1 ziazmu jis kalbėjo apie savo 
Sovietų Sąjungos priešams? bedarbių konvenciją, kurią 

..' . . . jis planuoja sušaukti sekan-
Judosiai atvijai gailisi, ų rugpjūčio mėnesį nomi-

” gyven
tojų, kurie pasipiktino baž
nyčia ir vėliava ir įstojo į 
Komunistų • Partiją, • buvo, 
atiduota/ policijai. Po to, 
kaip jie atsėdėjo savo baus
mes kalėjime, jiems duota 
įsakymas nei nepasirodyti 
savo namuose “Shanty
town.”

A

jis planuoja sušaukti sekan-
neprileido eilinių narių prie

j streiko vadovybės, kuris kad Wilkes-Barrej komu- 
mainierius paliko kovos lau- nistai
ke be jokios streiko organi- Girdi, “nenukentėjo ko- « 

idant valdžios kazo- munistų frakcijos nariai”, 
jiems skaldytų, nes “jų nei vienas nebuvo 

suareštuotas”. ' Tai provo-
burgan pas kruvinąjį Pin- torių kalba. Tai atviras

nąvimui bedarbių, partijos 
| kandidato į prezidentus, i 
’•'Mes sutrauksime milioną! 
žmonių į tą konvenciją”,; 
sušuko jis.

Aš išreiškiau tokią, nuo
monę, kad mažai arba vi-

> pagelbos 
bedarbiams iš federalės val-

dar nesuareštuoti.;
“nenukentėjosam pasauly siaučia aštrus' 

ekonominis krizis, bet, girdi, 
Lietuvos nepaliečia. O da
bar jau ne . tik pripažįsta^ 
kad krizis siaučia ir fašisti
nėj Lietuvoj, bet dar prime
na, kaip jis skaudžiai pa
liečia gyventojus, kad n*et 
bažnyčiose vietoj aleliuja 
“žmonės dūsauja, vaitoja, 
galvas linguodami kartoja: 
krizė, krizė, krizė.”

Krizis siaučia visam ka
pitalistiniam pasauly. Bet 
jo nėra ten, kur darbinin
kai viešpatauja— Sovietų 
Sąjungoj. Ten , parazitinė 
sistema sugriauta, ten bu- 
davojama naujas gyveni
mas, ir ten nėra krizių,- nė
ra skurdo darbo žmonėms.

Krizis yra niekas dau
giau, kaip tik kapitalistinės.' 
sistemos puvimas. • Darbi
ninkai . turi • organizuotis, 
kad panaikinti pūvančią ka
pitalistinę. sisteįųą^ Į'

zacijos, 
kai galvas
o jis pats nudūmė Harris-

Parama Streikuojantiems 
Angliakasiams

chotą klūpoti ant kelių ir siundymas policijos, kad|(,aį nebus jokios
Kulbo- 
farme- 
valsti- 

iš-kuris streiką atšaukė taip pultų Komunistų Partijos 
greitai, kaip tik sugrįžo iš buveinę . ir darbuotojus. džiog - nebent j.

Dabar aišku kodėl tik pu- d-g duonos riaušgs h. gusi.

Išvažiuojant drg/ J. 
kui ant ūkės j lietuvių 
rių koloniją, Michigan 
joj, draugai surengė jam 
leistuves. Išleistuvėse užsimi
nus drg. A. Žilinskui apie blo
gą padėtį streikuojančiu ang
liakasių Kentuckj' valstijoj, 
susirinkusieji sumetė $7.25 
sušelpimui streikicrių. Aukavo

Harrisburgo.
Pruseikiniams r e n e g a- siau lūpų, tik del svieto | ^pys^asinis^^audimas

Lietuvos fašistų organas 
s, bet j “Lietuvos Aidas” (kovo 24 

priemies- i ra§0 apįe “linksmas 
i ’ reiškL .šventas velykas.” Bet taipgi 

svarbiausiu | pastebi vieną svarbų daly- 
yra ką, ko iki šiol “nepastebė- 

, Jis rašo: .
Ir per šias Velykas Bažny

čia senu įpratimu gieda Ale
liuja, Aleliuja, Aleliuja. Kad 
ii\.jos šaltos, kad niūrios, kad 
ir pesimizmo persunktos.

Bažnyčiai linksmai giedant 
Aleliuja, žmonės dūsauja, vai
toja, galvas linguodami .karto
ja: krizė, krizė, krizė.

Linksmas Bažnyčios gieda
mas Aleliuja; ir rūsti gyveni
mo kartojama krizė. Kokia 
keista prieštarybė! Linksmu
mas čia susiduria su liūdesiu, 
džiaugsmas su nusiminimu, 
Aleliuja su dejavimu.
Aišku, kad biedni žmone- 

liai, nualinti ir skurde pa-! 
skandinti Lietuvos darbinin
kai ir biednieji kaimiečiai, 
l-;urie dar tebėra užnuodin- i 
ti religiniais nuodais, iš pri-' 
pratimo kartojo aleliuja, i 
aleliuja, aleliuja, bet iš jų I 
minties neišeina paveikslas 

Lūpomis jie tarė
. ♦ . • 1 I I

Par-;
Tho-i skurdo. Lūpomis jie tarė 

už i aleliuja, bet mintyje karto-;
New Yorko kapitalistų ve-!jo: krizis, skurdas, badas. <

į 4 dū.n:ą bedarbių mulkinimo 1 1
ir darbo masių apiplėšimo 
kampaniją, už taip vadina-

I Amerikos Socialistų 
tijos vadas kun. Norman 
mas atvirai pasisako

Dar nelabai senai tasai 
fašistų organas bandė už
ginčyti tą faktą, jog fašis-

blokų pagelios vajų” tiUej Lietuvoj siaučia kri- 
ek-Aid ';Wrtvc,,/« Jfs pasakojo, jog Vi-I

'•

akių, Pruseika savo organe! 
paminėjo nužudymą trijų 

| mūsų draugų Detroite, bei | 
Jiems didvyriai yra tokie 

Pinchot agentai, kaip Malo
ney, tokie renegato Loves- 
tono agentai, kaip Vratarič, 
tokie “kovotojai”, kaip Vil
kelis, kuris išėjo į strėiką 
tik po to, kaip bolševikai 
nuėjo 4pikietuoti .stubą . ku- linkėję, 
rioj: jis j gyvena. * .... . |

tams Komunistų Partija 
“dėjo pastangas skaldymui 
streiko”.

nušovimą draugo Simms 
Kentucky valstijoj. Kaip 
valdžios ir buržuaz i j o s 
agentams, jiems tik gaila, 
kad panašiai’šį sykį valdžia 
dar nepasielgė su mūsų 
draugais Wilkes-Barre apie-

“Duonos riaušės!” jis su
šuko, o jo veidas paraudo.. , - • n nn t viJ sekamai: Po $1.00: Juoz. Kut-
Duonos riaušes as gale-l^gj^ Jonas Kulbok, J. Zuba, 

čiau rytoj surengti Pitts-!A. Žilinskas ir M. Račkus. Po 
burghe, jeigu norėčiau. Aš 50c.: B. Zubienė, J. Rudzevi- 
galėčiau užimti Pittsburgh© š!us’ J\rYuSs jr A.^Sideravi- 
miestą, jeigu norėčiau/’

Jis pasižiūrėjo man į vei
dą. Jis man sako: “Ar jūs Darbininkų 
žinote kas sulaiko Ameri- gelbos (W1R), 
kos darbininkus nuo revo- šelpimu streikuojančių anglia- 
liueijos?” , ;kas,«' A j

“Kas gi juos sulaiko?”!
Aš paklausiau.

“Tokie žmonės, kaip mes • 
patys”, atsakė jis, “kurie I 
kalba apie dievą ir vėliavą.; 
Kalbėjimas apie konstituci-

|čius. V Žilinskas 25c. Au
kas, viso $7.25, drg. Žilinskas 
perdavė j distrikto rastinę 

i' Tarptautines Pa- 
kuri rūpinasi

Revolįucinis Chinijos dar bo inasiip vadas kalba S;hanghajuj milžiniškoj prieškarinėj demonstrą-, 
cijoj. Ragina Chinijos darbininkus kovoti prieš imperialistinį karą.'

i

WAPPINNY’. CONN.Į ' l
šitas miestelis randasi netoli, .

nuo Hartford, Conn. čia 
daugiausia f armėnais apgy
venta, kurie augina tabaką.

— įDaug tuo bizniu užsiima ir lie-J^ 
i tuvi farmerių. . »

Labiausiai yra tamsūs kata
likai darbininkai—ūkininkai. 
Jie Sako, kad juos dar dievas 
“kovoja,” kuomet ledai kada 
iškerta jų auginamą tabaką. 
Katalikai sako, kad tai juos 
dievas baudžia už tai, kad 
yra bedievių.

Darbininkų gyvenimas čia 
i labai sunkus. Kuomet tik ta- 
Ibaką darbininkai lauke apdir- 

• , ba, tai darbininkai, būna pa- 
: leisti, o kitiems algos nukapo
tos iki žemiausio laipsnio, žie
mos metu, kuomet darbininkai 
skirsto tabaką, tai padaro tik 
po $1.50 į dieną. Ir tai dar 
reikalauja, kad gerai darbinin
kas darbą žinotų.

K. Andriušis.

>

•\
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DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

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

Apkrėstas Guzas, Anksty-(spaudineja jo turinį. Pas- 
vos Mėnesinės j Rui ištepa jo vidų apysmar- 

DraiCge gydytojau, atsa-jkiais vaistais: iodo tinktū- 
kykite ir man per “Laisvę” ; ra arba karboline rūkščia 
į šiuodu mano klausimu.! arba net ir azotine (nitri- 
Esu moteris 26 m. amžiaus,! ne) rūkščia. Taip jis tep- 
vidutinio svorio. Aš jau-; boja išvidaus kas dieną, 
čiuoš nuvargus, nes dirbu • per kokią savaitę. Paskui 
dirbtuvėj kas dieną, nors ir; rečiau, kol visa kas išvidaus 
netaip sunkiai.

Man ant sėdynės, žemuti- į 
nėj nugarkaulio daly j, koks 1 
colis ar daugiau virš išei-1 
narnos atvaros, atsirado gi-! 
liai po oda koks keistas gu-! 
zas slyvos didumo. Buvo kreipkitės į vietos gydyto-' 
kokią pusę metų*' ar dau-įją; tegul jis Jums 
giau. Paskiau išsikėlė ant • kaip jam atrodys geriau, 
tos vietos didžiausias spuo-ĮBe gydytojo apsieiti nebus j

Žinoma, galite ir

SKLOKININKV BIZNIS

; ,v . . ... _ ... juos labai platinasi.’ issivalo, išbėga visi jo ne-r
■ j valumai. Tada naujikas su-:

I pliūkšta ir gražiai užauga
7 I ir daugiau nebekelia triukš- i-1 °

(Feljetonas) | gerai veikia, o ir Seno Vin- 
—Ei, Antrajau,■—tarė ma-|co kuopoje nevisi jam išti

no kaimynas,—ar tu žinai, 
kaip Senas Vincas susirūpi- tikrai su skloka, nes ją su- 
no ALDLD. organizacija? 1 ’
Taipgi ar žinai, kad Senas 
Vincas, porinęs pamokslus 
apie savo kuiną, patsai iš jo 
pradėjo semti protą ir ir 
apgavo visus savo kaimy
nus ir išreklamavo, kad so- 
cialfašistų “Klampynė”

kimi, bet jau valdyba, tai

žmogaus buvo.
b i o g r a f i ją, atsiminimu^ 
patsai sau rašė ir zalatijo, 
dėjo visokių , paikyščių ir 
mulkino darbininkus.

—Taip, taip, kalbėjo jo

Rase šavp lams paaukoti, šį sykį aukojo šiau, kas link rengimo “Card 
itsiminimusj, nfet 5 dol. Tai gana stambi party”. Tai aš pasakau, kada

* auka šiuo krizio metu. JLaip J 1
pat ta auka įrodo, kad drau- nies rengėm “Card Party, 
gai įvertina vertę darbininkų 
laikraščio. Po mažiau aukavo 
šie draugai: K. Juočys—$1;

i O. Kučiauskaitė, J. Stanys, K.
............... ..........., ..... .... kaimynas, kaip prisimenu, MikolaitiS) v. kučiauskas—po 
daro Senas Vincas, Vincas |tai ištikro; ir už ką jie tais 50c. ’............... ! 1 • 1 • 1 _ • 1 — AT TTA T 1

rius ir skaitytojus? Kokia Jei visi darbininkai nepamirš
laikais laike ALDLD. na

pas

jau—Kas jį gali žinoti, 
senai nekreipiu domės 
oportunistinį barškalą. Na, 

' gal ir skaito jo kaimynai tą 
m ’ j lapą, kas ten žino.—Atsa-

Vadinas, Jūs Drauge, Į kiau jam.
, t i —Skaito, gal jo kiaulės, o

uai °,; ne kaimynai.
’ i siunčia

gas, biskį pratrūko, išėjo 
pūlių arba materijos. Bet 
da kaip ir vanduo po bis
kį sunkias ir sunkias, visai 
mažai. Kokią porą dienų 
nieko neteka, užgyja. Tada 
biskį skauda ir 1 
pratrūksta. Jau keturi mė
nesiai vis taip pat, po spuo
gą gal dešimts ar daugiau 
buvo ant visos šlaunies. 
Vienas užgyja, kitas atsi
randa, bet netaip dideli ir 
netokie skaudūs. Paskiau 
kad pradėjo ant akių taip 
vadinami miežiai, vienas po 
kitam, o tai ir du svkiu. v

Būkite taip malonus, pa
tarkite per “Laisvę”, kas 
man su tais spuogais dary-1 ųės perdažnai užeidinėja ir 
ti.

Antras^ tai man mėnesi
nės visada peranksti, ] 
veik kas trys savaitės, ir po-

galima. ;
ligoninėn eiti. Man rodos, 
kad užgydžius tą naujiką, 
išnyks ir kitur skauduliai, 
miežiai ar kitkas.

2. Kad Jums mėnesinės 
vėl pats j perdažnai atsikartoja, tai

nieko tame blogo 
nesinių žvilgsniu, 
moteris saviškai 
kita rečiau, kita 
Ir ta pati moteris nevisuo- 
met vienodai jas turi. Yra 
tokių, kad jai 
padažnėja arba užtrūksta, 
pasivėlina. Tai priklauso 
nuo moters sveikatos, nuo 
jos gyvenimo aplinkybių.

Paprastai, jeigu mėnesi-

nėra. Mė- 
kiekviena 
perserga:
dažniau.<

mėnesinės

perdaug kraujuoja, gerai 
yra po dieną-kitą mėnesinių

Tiesa, jie 
ją pundais veltui 

nuo pat “Klampynės” paši
lu kur gauna pi- 

išleidimui ?nigų jos
—Kur, argi nežinai, kad 

Senas Vincas, Jatužienė, 
Matulis, Baltaitis ir dar ei
lė oportunistų užgrobė dar
bininkų organizacijų iždus. 
Vien tik ALDLD. 6-to ap
skričio jie nukniaukė $157- 
48c.

—Palauk, bet man Senas 
Vincas sakė, kad jie tuos 
pinigus paaukavo Komunis
tų Partijai. Argi tai netie-

Jakštys, Vinco duktė, Vin-' 
co pati ir tt.

—Sako, kad Riversides 
kuopą suskaldė d. Pranai-

-Jokio skilimo nėra. Jei- ■ da^° ^mokėti, 

gu jatužijada eina laukan, —! 
tai skilimas? Kas, kad du rius, 
Jatužiai ir dvi Jatužienės pasirodymo gaunu aš laišką 
pasitraukė. Visada buvo ir! nuo vieno farmerio ir jis 
yra taip, kad tam tikri ele-1 man rašė sekamai: 
mentai išeina. Tai nėra jo-! “Drauge, perskaičiau Se- 
kis skilimas. O su Seno Vin- ‘ no Vinco raštus ir dabar jau 
co kuopa ir tas pats bus, vi- i esu apsišvietęs, kaip jo ar
si darbininkai eis su Komu- j klys. O dabar jis kalbėjo 
nistų Partija, o su skloka 1 Chicagoje ir ne tik esu skaii-, 
pasiliks bedantė ožka, ark-1 tęs jo raštus, bet ir patį 
lys, stiprios katilas ii* patsai j autorių girdėjau ir mačiau. 
Senas Vincas. į Ištiesti, tai yra įstabus as-

—Ar žinai, drauge, Senas muo, 
Vincas negali atsidžiaugti farmery s. 
savo prakalbų maršruto pa- du kreditą už jo drąsą. Tik 
sisekimu. Jis lygina su d. ir reikia drąsos su tokiu at- 
Mizaros maršrutu ir sako, silįkimu važiuoti su prakal- 
kad laike jo prakalbų bu- bomis.
vo daugiau aukų surinkta, negali darbininkiškai rišti.

—Gana jau, gana. Juk Gi jo tas verkiantis balsas 
Senas Vincas, kaip ir visa j—kokia keistybė. Kalbėto-

tik kvailystė Senam Vincui 
ateidavo, tuojaus ir į spau- 

! dą, ir dar nuo eiliukės gau-

. Varde darbininkų spau
dos tariame aukotojams ačiū.

šavo spaudą, tai nebus bėdos.
Vinco Duktė.

NANTICOKE, PA.
Žinote,—pradėjo And-i 
,—po Seno Vinco raštų1

Atsakymas N. R.
N. R. rašė “Laisvėje 

88,

tai
per kelias dienas “Laisvėj” 
buvo garsinta, kad šis paren
gimas rengiamas bendrai su 
L.D.S.A. ir A.P.L.A. Ale tuom. 
laiku gal N. R. buvo kur išva
žiavęs ir nematė “Laisvės” nei 
apgarsinimų. O dabar tai jau 
moka net į laikraščius parašy
ti. (Reikėjo teisybę parašyti).

Jeigu N. R. labai norite kri- 
tikuotis, tai ateikit pas manę 
į stubą ir galėsim apkalbėti tą 

j dalyką, tai nereikės užimti 
svarbią vietą “Laisvėje” de! 

No tokių menkniekių.
kad aš neteisingai para-1 E. Cibulskienė.

t

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS i
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- J 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku. j

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas i
| 8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 504« CHENE ST„ DETROIT, MICH. J

.J—__ .Z———__ e-------------------------

pasigailėjimo vertas
Aš jam atiduo-

Jokio klausimo jis

benas Vincas, Kaip ir visa —nunia ntistyue. ixaioeio- 
oportunistų armijukė, viską | jas verkia ant pagrindų, o

T 
4>
< >

<♦>

<♦>
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DARBININKU DAR TURIME
KALENDORIUS 350 KOPIJŲ

Tikra Kaina 25 Centai

NUPIGINTA KAINA 15 CENTU
Dar Tarime 350 Egzempliorių šių metų

<♦>

<♦>

<♦>
ol publika juokiasi, atrodo, kad 

i jis ne prakalbą sako, bet 
kokį monologą deklamuoja”. 
Taigi ir nestebėtina, drau
gai, kad jis eina su oportu
nistu Pruseika, nes jis opor
tunistas jau nuo senai, o 
dabar suvisum sugedo.

—Tai ne tiesa, kad Senas 
Vincas remia “skloką,” — 
ginčijosi jo advokatas.

—Kaip tai ne tiesa, argi 
tu nematai, kad jo net po 
keturis “straipsnius”—-gro- 
matas, raportus ir kitokius 
pamokslus telpa viename 
“Klampynės”- humeryje?

—Tas tai ‘ dar ne viskas, 
—pridėjo artimiausias Seno 
Vinco k aimynas,—Senas 
Vincas į Philadelphijoje įvy
kusį kontestą nuvežė pilną 
lodą bulvių. O priedui nu
suko galva tai pakvaišusiai 
varnai, kuri ant jo farmos 
gyveno ir ją atidavė, vie
toje “spring čikino”.

—H a-h a-ha! B o-b o-b o! 
Tai ir “pečianka” buvo. Vei
kiausiai ji teko pačiam jų 

, nes jis 
nuolatos verkia, kad alka
nas ir kad nuo Ambrazie
jaus kumpio laikų dar nei 
karto taip sočiai nepavalgę 
ir keikia komunistus, buk jie 
nori, kad Albertukas badu

senu mastu mieruoja. Jis 
užmiršta, kad tais laikais 
darbininkai dirbo, pinigų tu
rėjo, o dabar badauja. Bet 
kas jam galvoje, jis gyvena 
farmerio ir kat.... amatnin- 
ko protavimu.

—Ha-ha-ha! — juo kėši 
Petras, iki šiolei tylėjęs.— 
Ar žinote, kas atsitiko po 
vieno Seno Vinco “garsaus” 
maršruto ?
— Na, na?—pažin geidavo 
Seno Vinco kaimynas.

—Žinote, kaip po to gar
saus |ir šturmingo “Laisvės” 
suvažiavimo į Philadelphia 
atvažiavo kalbėti d. A. Bim- 

j ba,-tęsė Petras.-Senas Vin- 
’1 cas, Bekampis, Bendaravi- 

čius, Šimanskas ir kiti ruošė 
tas prakalbas suardyti, bet

<♦>
DARE1N1NKŲ KALENDORIAUS

Prašome draugų padėti jį išplatinti. Kas 
pirks tris ar daugiau kopijas, atiduosim po 10c. 
kopiją. Kurie ims tik del savęs po vieną kopiją, 
duosime už 15c. Mokestį galite prisiųsti pašto 
štampomis. vertės 2 ar 5 centų vienetose. Pra
šome tuojaus reikalauti.

ŠITAI KAS VERČIA GREIT IŠPARDUOTI:
“Laisvė” duoda savo skaitytojams dovaną pui

kią medikališką knygą, kurią parašė Dr. Jonas 
J. Kaškiaučius. Ta knyga jau siuntinėjama

< skaitytojams. Vien tik šio siuntinėjimo stam- 
pos “Laisvei” kaštuos apie $350. Įplaukos už 
Darbininkų Kalendorių padės padengti išlaidas 
išsiuntinėjimui skaitytojiąms dovanų knygeles 
“Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje”. Kuo 
greičiau išleisime kalendorių, tuo greičiau iš- 
siūntinesime skaitytojams dovaną.

^Reikalaudami Kalendoriaus rašykite:

“LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

<♦>

<♦>
<!>sa?

—Ha-ha-ha! Paaukavo.
Melas, jie tuos pinigus tu
ri savo kišeniųje ir šeria so- 
cialfašistinę “Klampynę.” 
Tu žinai, Camden mieste 
veik kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas gauna “Klam- 

. Tas yra ir 
daugelyje kitų kolonijų, net

<|>
<f>

<♦>
<♦>

<♦)
<♦>

be_ pradžioje pagulėti, pasilse- veltui.
i ti, mažiau darbuotis. Žino- 

ra dienų. Visada taip. Ro- m?? kokio, esti kartais pun(jaįs siuntinėja, 
dos, taip normalios, ir or- rel Ja nj vais^U 
ganai, jaučiu, kaip ir sveiki, ^Pac haukų piepaiato, šio-' 
bet kodėl taip anksti mene- j ^10 ar J^okio, kaip gydytojas i 
sinės? Ar tas nekenkia svei-1nusknia- 
kntai? 77 ”
Atsakymas:— Trumpos Zinutės iš

Iš Jūsų aprašymo, matyt, i 
kad Jums veikiausia yra įsi- į 
galėjęs savo rūšies navikas i 
arba naujikas, vadinamas 
angliškai Dermoid cyst”, ta nuo pirmos kovo iki pirmai 
Jis akurat ir atsiranda to- balandžio. Dabar pradėjus 
kioj vietoj, kaip ir jūsų, dirbti ,al£as visiems numušė 
apatinei nugarkaulio dalyj. nu.° *7^. centH penkių į

Toksai guzas . paprastai 
turi savo pradą bei užmaz- 
gą nuo pat pradžios, nuo 
jaunatvės. Jis išsirutuliuo
ja, gemalui motinos gimtu- 
vėje da tebeaugant. Jis ga-

i ti, mažiau darbuotis. Žino-

<l>

<♦>
<Į

dos, taip normalios, ir or- reikalo ir vaistu vartoti, u 7

Iš Lehigh Valley
NAZARETH, PA.—Naza

reth Cement Ko. buvo uždary-

—Na, o kaip ten buvo su 
jų vakariene Philadelphijo
je? Sako, buvo įvairi?

—Suprantama, kad įvai- Į 
iri. Tai buvo ne vakarienėj 
j o kontestas.

—Kokis kontestas?—su-
suko Seno Vinco kaimynas g^v7o “tokią“nosf kokios 

besirengiant i ne|au^g_ Taigi tose prakal-—Palauk, i
prie to kontesto jie veltui 
dalino tikietus ir kvietė vi-1 
sus atsilankyti ir sakė, kad 
dalį pelno perduos badau
jantiems mainieriams. Tai
gi žmonių prisirinko, na ir į 
prasidėjo tas 
kurio buvo 
punktas: kas daugiau iš-Į 
gers du kartus varyto 
patsai vadas taipgi dalyva
vo konteste. Baliavojo vy-

valandą ir dar žada numušti. 
Dabar vidutiniai uždirba po 
$2.50 į dieną.

Dixie Cement Corp. No. 4 
uždarė 1-mą balandžio. Sako, 
iki pirmai gegužės, čionai ir
gi tas pats bus—algas nuka- 

_ ,pos. Tai ir “prosperity.”
Ii pasilikti beveik visai ne-' Dixie Cement Corp, plant pai, bet apie badaujančius 
pastebėtas per metų .metus. K°- pus^ darbininkų , mainierius nei puse lūpų 
Ir tik užeina jam tokie šo- ^Y‘?eną savaitę dirba’ kltą—| neprisiminė.
rai, kad jis lyg apsikrečia Cement Co., North-i —Kas jiems galvoje. Tai
bakterijomis ir pradeda po ampton, Pa., uždaryta visai, j ne jų dalykas.
truputėlį eiti didyn ir skau- niekas nežino, kada pradėsi —Senas Vincas renka ži- 
dėti, mausti. Pratrūksta, dil^ti. - . i nias apie ALDLD. kuopas,
išeina iš jo kokios tai keis- 'town vedt nauja^mali^S' j?s skirsto Ž savąsias ir sve- 
tos materijos, ne tai pūlių, Pastebėta, kad vis nauji darbi- timas, nors patsai nėra to- 

. Kokie 40 dar- je organizacijoj. Jis džiau- 
drumzlių, bininkų. Paklausus darbinin- j giasi, būk ALDLD. kuopos

Nuo Bath, Pa., į George-! 
town veda naują smalinį kelią.

ne tai kraujo, lyg kokių ninkai dirba. 
j*uosvų ar rudų i ____12‘
kaj kada net su plaukais. Lk«’ k:‘me ^alĮkas’, k?d. bosasTx. ? i • in itas pats, o darbininkai vis nau-
v adlka- į ji,—atsakymas toks: Pirma
hai neišgydyti, tai jis, kiek juos šelpė County Home, pir- 
aprimęs, po/tūlo laiko ir vėl ma jiem duodavo penkis dol. 
pradeda puškųliuoti.

Išgydyti tas naujikas ga- v JCTU lxcuuvua ^uv- 
lima dvejokiu būdu, ^eigyida tik darbo keturias dienas 
jis labai didelis ir plačiai iŠ- į mėnesį ir gauni $20.00 čekį, 
sišakojęs, tai gal geriausis: bet Čekį reikia nešti į County 
daiktas — padaryt operaci- 7 "7 ~ ~
ja. Operaeijukė, nedidelė |ce^Xas žmonių 
operacija. Chirurgas pras
krodžia naujiką, išvalo, iš
skaptuoja jo vidų, ištepa, 
išdegina antiseptikais, pri
kemša drobules. Už kelių 
dienų drobulę išima ir duo
da guzui užaugti.

Kitas būdas duoda gerų 
pasėkų, kai naujikas nėra 
taip didelis, čia gydytojas 
truputį jį prapjauna, iš-

vertės savaitei maisto, nepai
sant kokią didelę šeimyną tu
ri, o dabar jau neduoda. Duo-

1 Home, o iš tenai, atveža už 
čekį maisto.

t nusistaty
mas, jie nepriešingi, kad al
gas bosai muša, bet sako, kam 
uždaro dirbtuves, kad ir be 
ceremonijų galį algas mušti.

F. B.

Columbus, Ohio. — Senis 
William Goodyear nušovė 
25 metų Marie Legg ir pas
kui pats nusišovė, 
atsisakė senį mylėti.

Marie

<♦>

<♦>

<!>

<f)

<f>

>

<l>

<♦>
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bose darbininkiška publika 
i privertė Seną Vincą pasiaiš- 
I kinti, kodėl jis pabėgo iš 
) Komunistų Partijos. Senas 
!Vincas atsistoja ir sako: 
:“Nagi man surengė Komu-

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

<♦>

piogiamas, i Rįs^u parįįja maršrutą, kad vadui Albertukui, iro n r i m o o *" ...
Literatūros, politikos ir visuomenės mokslų darbininkų žurnalas

svarbiausias ; organiZuočiau partijos kuo- 
Važinėjau, važinėjau 

mėnesius laiko, kalbė
tam, kas tik man ren- 

O kada na- 
šugrįžau, tai ir patsai 

neradau Komunistų Parti- mirtų. •
• ----- „„ jau būrelis buvo įsikalbę- E

jęs ir Seno Vinco vienas į J 
kaimynas bepradėjęs paša- j B 
koti, kaip Senas Vincas mo- W 
kinosi “golfo” krepšius ne- H 
šioti, bet tuo kartu fabriko ■ 
švilpynė sugaudė. Reiškia, ■ 
pietūs pasibaigė ir visi sto- £ 
j ome prie darbo. gy

Vinco Kaimynas. ■

i pas.
° i tris

jau
gė. Kalbėjau, 
m o

“PRIEKALAS”
1932 m. pradeda eit kas mėnuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas

jos.” Taip užbaigė savo pa
siaiškinimą Senas Vincas.

—Ha-ha-ha! Bo-bo-bo. Hi- 
hi-hi!— juokėsi publika. — 
Tai bent organizatorius. Gi
riasi, kad važiavo organi
zuoti Komunistų Partiją, o 
kada sugrįžo, tai nei pat
sai nesurado partijos. Tai 
ne jam .organizuoti, bet rei
kia mamos, kad į partiją 
atvestu.

—Gal būti Senam Vincui 
prastai sekėsi su prakalbo- 

! mis. Gal jam nevyko ir su 
organizavimu komunistų,— 
įsimaišė Seno Vinco advoka-

mažėja nariais ir šaukia: 
“Glauskitės visi po opozici
jos vėliava.” Ar kartais 
nežinai kokia yra tos opozi
cijos vėliava? Prie to Se
nas Vincas sakė, kad jo 15 
ALDLD kuopa ir Riversi
des ALDLD. 142 kuopa, tai 
bus tos uolos, ant kurių jis Į Rurig ~ ir jo sgbru 
pabudavos nesugriaunamą 
skloką.

—Gana jau, gana. ALD 
LD 142 kuopa veik visa ei
na su Komunistų Partija ir

LITTLE THEATRE NatT
Rytoj rodys paveikslų, kur| kiekvienas 

komunistas privalo matyt!
“KELIAS I GYVENIMĄ”

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

kinamas anglu kalboje.
Scenerija iš dabartinio gyvenimo 

Sovietų Sąjungoj
Prasidės kiekvieną dieną 1 vai. po piet.

BALTIMORE, MD.
Gausi Parama

Siaučiant bedarbei ir didė
jant reakcijai vis sunkiau ir 
sunkiau darosi darbininkų 
spaudai išsilaikyti. Ta padė
tis paliečia lietuvių darbinin
kų laikraščius — “Laisvę” ir 
“Vilnį”. Nuo tos padėties ne- 
liuosas nė “Daily Workeris”— 
Komunistų Partijos organas.

Išlaikymas darbininkų spau
dos priklauso nuo darbininkų 
pastangų. Darbininkai neturi 
leisti nykti savo dvasiniam va
dui — darbininkų spaudai. 
Draugai tad ir nepamiršta 
“Daily Workerį.” Tik šiuo 
kartu surinkta 8 dol. aukų. 
Reikia pažymėti, kad draugas 

, ’Deltuva, kuris niekuomet ne-
zens? Jau tik ir drąsa to pamiršta darbininkų reika-

nė laike teismo Philadelphi- 
jojė,—bet jam gerai sekėsi 
rašy ti, o go Seno Vinco raš
tai!

—Ha-ha-ha—Go-go-go!
—juokėsi susirinkęs darbi
ninkų būrelis apie kalban
čius.—Ką, gal jis pasižymė
jo savo melagingais išmis- 
lais apie tai, kaip jis ko ta
vo kaizerio vaikus: kaip jį 
teisė ir išteisino patsai kai-

“Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio į mėnesinį, o taipogi pla
tesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato su
stiprinimas duoda galimybės 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
nį ir išvengti visos eilės trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

“Priekale” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaizduo
jantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, kovą 
ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 
ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyve
nimą ir kovą, ir rašoma visais aktualiai proletarinės literatūros 
klausimais.

“Priekalas” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, statyba,” 
kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba ir kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjima svarbesnių SSRS, 
socialistinės pramonės įmonių, sovehozų ir kolchozų gyvenimas 
ir augimas.

“Priekalas” daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 
, pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku

nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
skraistėmis, veikimą ir darbus.

“Priekalas” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta
tybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse jis 
rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 
“Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio
grafija ir kritika” ir kitus.

“Priekalo” reguliarus išėjimas ir visų uždavinių išpildymas pir
miausia priklauso nuo aktingos mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėjų paramos. Todėl reikalinga iŠ anksto 
užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu
siai remti jį.

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

“PRIEKALO” Kaina:
Amerikoj: metams — 2 doler. 

' 6 mėn. — 1 doler. 
atsk. egz. — 20 cent.

Argentinoj ir Brazilijoj
• metams — 1 doleris 

6 men. — 50 cent, 
atsk’. egz. — 10 cent.

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Inostrannich 
Rabočich” 

Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj beto dar galima 
Issirašyt per “LAISVĘ”
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ftnoraiZ “A Uric” Kde K (kurioje darbininkai peržvelgia kad draugija 
Vpclvlv rililld —1x00 Ja savo darbus ir kovas. darbininkais.

Tokia? Saulėtekio Draugas.

HUNTSVILLE, CANADA
Huntsville—mažas mieste-

ja veikia sykiu su 
. Taip ir reikia 

draugijos 
patys darbininkai. >.

Gedimino Koresp.

veikti, juk nariai 
yra

I
I

NEWARK, N. J. — Balan
džio 30 d. bus suvaidinta ope
retė “Alkis”. I is, tačiaus darbininkai yra iš-

Kas yra operetė “Alkis” ir | naudojami labiau, negu kin
ką ji vaizduoja? Tai klausi-i kitur. Daug darbininkų pra- 
mas nėra paprastas, ši operetė‘gyvenimą daro dirbdami odos 
vaizdiną nepaprastą vaizdą, (fabrike. 
Visi ir visos tik truputį kant-j 
rybės ir matysite “Alkį” see-1 
noje, balandžio (April) 30 die
ną, 180 New York Ave., Ne
wark, N. J. Pradžia 7:30 ly
giai.

Operetė “Alkis” vaidina 
darbą ir kapitalą-viso pasaulio į 
darbininkų klasės kovas su | 
išnąudotojų klase. Pirmas ak
tas perstato fabriką, kur dar
bininkai sunkiai dirba, prakai
tuoja, pusbadžiai gyvendami. 
Per taip sunkų gyvenimą—pie 
tų laikais—pradeda viens ant
ram pasakoti, kodėl jie taip, 
sunkiai dirba, o nieko neturi:

Išnaudojimas di
džiausias. Algas nukirto iki 
20 c. .Į vai. ir dar bosas pa
kartotinai šaukia, kad jei jūs 
taip (reiškia, lėtai) dirbsite, 
tai aš jums algą nukirsiu iki 
15c arba išvarysiu lauk. Kiti 
dirbdami akordinį darbą uždir 
ba dar mažiau.-Būtent, vienas 
pasakojo.—Gavau čekį už dvi 
savaites, parnešęs namo atida
viau šeimininkui už butą ir 
maistą ir jis man davė grą
žos... “kvoterį.”

Tai taip su pavieniais, bet 
kaip gali pragyventi šeimy
nos? Už tai čia veik kiekvie- 

sunkiai dirba, o nieko neturi: noj darbininkų lindynėj par- 
Pamažu jie įsitikina, kad rei- davinėjami alkoholiniai 
kia organizuotis visiems ir or- mai. Mat 
ganizuotai kovoti, pasiimant 

, visus darbo įrankius ir fabrikus 
į į savo rankas ir patiems nau

dotis tuo, ką jie pagamina.
Antras aktas perstato kapi- 

no teismus, kur susirenka 
udotojų gaujos, šilkais ir 
jautais apsirėdę ir “teisia” 
liejimus ir ant kartuvių ne- 

Jtą ir badaujančią darbo 
.asę, darbininkus.
Trečias aktas,* tai ponų ba-'jime—atsidavę 

liavojimai, lėbavimai, orgijos 
girtų. Jiems belėbaujant pra
deda judėti tos darbo masės, 
kurių darbu jie linksminas. 
Bet juos užklumpa ginkluoti 
revoliucionieriai ir suima tuos 
parazitus. Ši operetė, tai kla
sinė mokykla. Matykit ją visi.

YOUNGSTOWN, OHIO
su-Balandžio 6 dieną buvo 

protestui

HILLSIDE, N. J.

Glaveckui ir Rodžiams, su jų galėdamas pakęsti skurdo, ku- rinktas delegatas j prisirengi-( 
>riame jis ir jo šeimyna rado- mo Pirmai Gegužės konferen-1 

i, užbaigė tragingai savo gy- Ciją 1..... : .0/1 J
venimą.

Darbininkai! Kovokime už 
bedarbiams apdraudą, organi
zuokime Bedarbių Tarybas. 
Saužudystėmis nieko neatsiek
sime.

kompanija, darbininkiškos pra
kalbos nepravartu. Jiems j si 
“Naujoji Gadynė” vis arčiau 
prie širdies. Mat, Glaveckas 
per metų metus veikdamas 
tiek teišmoko, kad šiandien 
oportunistų gazietoj daugiau 
randa sau medžiagos, negu 
darbininkiškoje spaudoje. Jie 
patys nesilanko, bet atkalbina 
ir buvusius narius nuo darbo 
ir prakalbų, štai vienas narys, 
kurį gyvenimo aplinkybės ma
žiau leidžia su mumis susiei
ti, drg. R. Mizaros prakalbo
se pareiškė: “Maniau, jog vie
tinė kuopa visai suburžuaze- 
jo, nuėjo nuo dabartinio tei
singo kelio, nes mane infor
mavo nekurie jūs

....—....  .aa
NEWARK, N. J. : •

, . . . , ,,.i Sietyno Choro metinis išvažiavi-kuri įvyks 24 d. balan- mas įvyks nedėlioję, birželio (June) 
............... 19 ,1932, ant Fenske Farmos, Liv

ingston, N. J. Prašome kitų orga
nizacijų tą dieną nieko nerengti, kad 
išvengus kompeticiją.

Sietyno Choras.

džio. Tad delegatai, kurie 
esate išrinkti į minėtą konfe
renciją, nepamirškite.

Kuopos Narė.
PLYMOUTH. PA.

ALDLD. 97-tos kuopos 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
džio, Gedimino svetainėje, 7:30 va', 
vakare. Malonėkite draugai ir drau- 

dalyvauti Šiame susirinkime, nes 
svarbiu reikalu.

• Sėkr. J. E.
(92-93)

SPRINGFIELD, ILL.
ALDLD. 7-tos kuopbs susirinkimas 

įvyks ketverge, 21 balandžio, 7:30 
vai. vakare, pas K. Lagūną, ’ 1520 
Pennsylvania Ave. Visi nariai bū
tinai turite dalyvauti, nes turime 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi tu
rime išrinkti į “Vilnies” šėrininkų 
susivažiavimą atstovą.

Kviečia Valdyba.
(92-93)

PRANEŠIMAI E KITURGegužinės Paminėjimas
Pirmu kartu yra rengiamas 

Pirmosios Gegužės paminėji
mas tarptautiniai šiame mies
telyje. Buvo laikyta konfe
rencija balandžio 7 dieną, kad 
prisirengus prie minėjimo dar
bininkų šventės. Konferenci
joj dalyvavo 14 delegatų nuo 
įvairių organizacijų, kaip tai: 
vengrų, slavij ir lietuvių. Taip 
pat. dalyvavo ir Bedarbių Ta
ryba ir Komunistų Partija.

Prirengimui išrinkta komisi
ja iš 7 draugų. Nutarta, kad 
kalbėtų kalbėtojai: vengrų, 
slavokų, lietuvių ir anglų kal
bomis. Be kalbėtojų bus ir 
muzikališka programa. Dai
nuos vengrų darbininkų . cho- . v. - . . - , . 
ras, grajys mandalinų orkes- džiaugiasi, sakydami, 
tra ir kiti, kurių dar negalime ^^.a 
paskelbti. ' .

Visi lietuviai darbininkai1 iaDai 8}’eiiai pamatys, Kaa darna naujiems nariams, 
privalo-atsilankyti ir dalyvau- °P°rtRnistų kelias, tai darbi- suteiks galimybę daugeli 
ti su viso pasaulio darbiniu- PriesM kelias. , ti L.D.S. nariais.

’ kais paminėti darbininkų ko-' 
vos dieną—Pirmąją Gegužės.

Parengimas įvyks Vengrų

S. R.

GREAT NECK, N. Y SO. BOSTON, MASS.
Lietuviu skyriaus suvienyto fron- 

' '.............. ,21— to konferencija įvyks ketverge,
diena ivvko balandžio (April), 1932, 8 vai. va-

*• c y ImvA G Rrnn/lurau RacIamaBalandžio 12
L.D.S. 24 kp. susirinkimas. Na
rių susirinko mažai, nors ir bu- dalyvaukite ir kurios draugijos esate
vo šaukiami per atvirutes.

kare, 376 Broadway, So. Bostone. 
Visi organizacijų išrinkti delegatai 
vėliaus' prisidėję, taipgi atsiųskite 
savo atstovus, o jei yra tokių, ku- 

išrinkite arba pačios 
_ _ i 

atstovaukite savo draugijas.

rfl • 2.1 T ’ 1 *1 • 1 • brtVO dlblUVU.ij V j « vvl\iUj A.L41. aip pat drg. Lideikis atsi- rjos (jar neišrinkote delegatus ,tai be 
. ___ M _ _ ________ ; narius. Tad atidėliojimo " ‘ ‘ ‘ ’ . "

draugai, tai ir išsibraukiau Jš puikiai pasidarbavo, gaudamas valdybos dalyvaukite konferencijoje, 
jūsų tarpo. Bet išgirdęs jūs Įtiek daug narių. Juk tai ne- 
prakalbas, vėl pilnai pareiškiu lengvas darbas bedarbės laiku.
norą stoti atgal į kuopą”. į Ir daugiaus pasižadėjo gauti

Ką tas. viskas reiškia? Jie naujų narių. į L.D.S. 24 kuopą, 
mano savo suvedžiojimais ati-:

buvusieji vedė 6 naujus narius. ges 
yra

NEWARK, N. J.
Visu Newarko ir Apielinkčs Darbi

ninkų Organizacijų Atydai!
Penkių Newarko darbininkų orga

nizacijų komitetas rengia didelį Pik
niką, nedėlioj, Liepos (July) 10 die- 
— 1932, ant Fenske Farftios, Liv- 

7.. Del geresnio pasise-
j dieną jokių pramogų nedaryti. Kvie- 
! čiarne skaitlingai dalyvauti šiame 
1 piknike.

Taip pat kuopa nutarė pa
gelbėti naujiems nariams, už- 
mokedama nors pusę įstoji- in”ston> N j., dg 
mo, arba daktarui apmokėda- Į kimo prašome kitų organizacijų tą 
ma. Aš manau, kad kuopa pa-j 
darė sveiką tarimą, pagelbė- j 

ns. Tas 
iui bū

trauksią didžiumą narių. Pas
kui pakampėmis vaikščiodami 

ten ne- 
---- i taktika”. Bet žmonės 

i šalinasi nuo jų. Darbininkai 
I labai greitai pamatys,' kad

gė ri
li ori m a 

bet tuo
apsisunki-:
pabaudas,
kalėjimą.

daugiausia
vargingiausios šei-

pasiturinčios turi -ąnvn nnvicinmo nnri TN !(Darbininkų svetainėje, 9 Whi- saY° pažįstamą naij. Jis paša-

W. Rogers, neprigulėdamas i 
prie 
kp., bandė

vietines LDS. 48-tos 
atkalbinėti viena

Pido-

tuo būdu 
palengvinti skurdą, 
kartais dar labiau 
na, užsimokėdami 
arba patekdami į 
Aišku, tuo atveju 
nukenčia
mynos, nes 
pažintis su policija. .

Arti pusė dirbančiųjų odos TLIlside, N. J. Visi drau 
fabrike, yra italai ir jugosla-1 ^.ai susirinkite jr dalyvaukite 
vai. Tamsūs klasinieme žino- siame taiP labai svarbiame

dievo valiai.” 
j Madonos ir Musollinio garbin
tojai. Pasikalbant, kiekvienas 
aimanuoja, kad bloga, bet tam 
išeities nenumato. Nekurie 
sako, būtų gerai, kad atvažiuo
tų koks ponas iš Ottawos ir 
priverstų bosą pakelti algas. 
Kiti laukia prasidedančio karo, 
mano, pagerėsią uždarbiai. į 
Randasi ir tokių, kurie išsireiš- 
kia, kad Rusijoj esą dabar ge
ri laikai ir darbininkai ten gy
veną geriau, negu kur. kitur. 
Tą jie pasigauna iš buržuazi
nių laikraščių, kai kartais ir 
tie yra priversti parašyti tiesą 
apie Sovietų Sąjungą. Gi dar
bininkiškų laikraščių veik nie
kas nėskaito.

Taip, vargšai darbininkai; 
mes nelaukime, kad kas atva
žiuotų iš Ottawos ar Londono 
i—jiems tas nerūpi. Jie ten 
puotaudami, duoda bosams in- 
formacijaą, kaip dar labiau nu
kapoti algas ir leidžia įstaty
mus dar didesniam apsunkini
mui darbininkų klasės. Mes 
privalome streikuoti ir tik per 
kovą iškovosime geresnį btrvį. 
Taipgi karas tik nelaimes neša 
darbininkams. Karas yra nau-

kojo, jog mokėdamas pinigus 
tik skriaudžia savę patį, nes 
kuopa jam negerai vedama, 

parengime. Įžanga visiems dy- j/ Pakriks ir tavo pinigai žlugs, 
kai.

rengta prakalbos 
prieš ruošiamą karą. Buvo ke
li kalbėtojai. Kalbėjo mergi
na nuo Jaunų Komunistų Ly
gos. Vienas negras darbinin
kas. Gal įdomiausia kalbėjo, 
tai draugas Fordas. Beklau
sant jo kalbos galima veikti ir 
Juoktis.

Draugai, lietuviai darbinin
kai, negana tik pasiklausyti 
gėrį prakalbų. Mes turim lik
ti veiklūs. Stokime į Komu
nistų Partiją. čia yra tin
kamų lietuvių darbininkų, ku
rie galėtų stoti į Partiją, tik 
reikia mesti tinginiavimą ir 
apsileidmą. ši padėtis, tas ne
darbas gali būti kiekvienam
darbininkui lekcija, kad dar-i dingas tiems, kas ji rengia, tai 
bininkai gali laimėti tik orga- i yra fabrikantams. Mes turime 
nizuodamiesi į kovingas dar-'kovoti prieš karą.
bininkų organizacijas. | Taipgi jnes turime skaityti

Kur tik eini, visur matai ir Į darbininkišką literatūrą, kad 
girdi; kad darbininkų dar dau- tiesą sužinojus ne tik apie Se
giau meta iš darbų. Visos pa- vietų Sąjungos darbininkų gy- 
šelpos įstaigos prisikimšę be- j 
darbiais. I ti

Draugai, pasistengkirų, kad ' 
su Pirma Gegužės mes jau tu
rėtume Komunistų Partijos lie
tuvių frakciją. Su Partijos pa-i 
gelba mes galėsime geriau ko-' 
voti ir daugiau iškovoti. • Da-1 
bar jau darbininkams neduoda 
nieko daugiau kai kuriose pa-

venimą, bet ir kaip to atsiek- 
savo šalyje.

Alas.

ROCHESTER^. Y.

šioje apielinkėje darbai, vie-

„ į Balsavimo pasekmės
° i mosios Tarybos buvo sekan- 
"Ičios: R. Mizara gavo 11 bal-

) su, M. Bacevičius 1. Ant vice— 
pirm. K. Krasnickas—11 bal-i 
sų, F. Stankūnas—1. Į sekre
torius H. N. Jėskeyįčiutė—11 ( 
balsų, K. Steponavičius—1. 
ant iždininko—J. J. Kaškiau- 
čius 12 balsų.

Ant iždo globėjų J. Bimba 
—12, J. Mikitas—11 balsų, 

išalaviejus—1 balsą. Ant dak- 
i taro—kvotėjo dr. M. Palevi-

Šis draugas turėjo tą savo 
’mintyje apie 5 mėnesius, ne- 
' mokėdamas narinių duoklių, 
'bet galų gale persitikrino, jog! 
tapo* pats suviltas, nes po še-į 

, šių mėnesių narys neužsimokė- į 
ijęs, liekasi išbrauktas iš kuo-, b"aįu.
pos. lodei užsimokėjęs pa-1 
reiškė, jog ant visados pasi- 

nesinis susirinkimas įvyko 4 d. ^^f mūsų diaugu, nes tikrai 
balandžio. Dalyvavo gražus 1 tadapeisitikiino, kas buvo jo 
būrys narių. ■___________ __
siu tarimų bus sekami :• Gau
tos knygutės “Kaip 
Mokino Kovot su < 
tais ir Oportunizmu.” Reikia 
visas kaip galint išplatinti grei
čiau, i

Rengimo Komisija.

BALTIMORE, MD
Bruožai Iš Mūsų Veikimo
A.L.D.L.D. 25-tos kp. mė-

Bene iš svarbiau- Pfl®sas- _ .
Tai matote, drauges ir drau-1

> Leninas mQsų vietinių oportunis-
OnnHnniq-1 klapčiukų darbelius, bet

įmes štai ką pareiškiame: Ne
žiūrint jūsų suvedžiojamų

Tai tau ir pasirodė Prusei- 
kos-minios kur link eina. Taip 
ii- reikia. Draugai, mes turi
me suprasti, kas priešas darbi- 

! ninku, o kas gina darbininkų 
reikalus.

Taip pat mūsų kuopa išrin
ko ir delegatą į ateinantį sei
mą. Delegatė išrinkta d. S. 
Petkienė. Taip pat likosi iš-

čiau, nes juo greičiau pasieks ■ ^rau?/’ n}es ,saY° ©įganizaci-•
tiesos žodis draugus darbiniu-jJ?s. ei.®s s^Piinsime. Kaip ou-!----------------------------------

........................................................................ Imn n- T .itpraf nrn« jgjoJTTHĮJHTl
’o ]

si vienijime, taip ir Literatūros 
Draugijoje, kas kartą daugiau 
nariai pamato, kad jūs esatę 
vilkais avies kailyje. Grįžta 
jūsų aukos, taiposgi stoja ir j 
visai nauja medžiaga.

Todėl visi draugai atsilanky
kite Į sekantį susirinkimą, ku
ris įvyks 2 d,'gegužės, Lietu
vių Svetainėje. Taipogi per-J 
sitikrinkte savo knygas, ar vi
si jau atsiėmėte pirmesnių me
tų knygas, kurie neatsiėmėte 
—kreipkitės prie finansų sėk- 

i rotoriaus. Ir kurie dar neuž-;

kus, tuo bus sunkiau visokio 
plauko išgamoms apnuodyti 
darbininkus. Todėl prie dar
bo, draugai. Nors darbas ne
lengvas, bet svarbus.

Gauta keli nauji “Laisvės” 
skaitytojai, kadangi finansinė 
padėtis sunki, bet draugai 
spaudos komisijai kiek galint 
atsilygina. Skaitytas laiškas 
nuo Proletmeno Sąjungos. 
Draugai ne tik žodžiais, bet 
ir kiek galėdami savo cen
tais parėmė taip svarbią įs-i 
taigą, suaukaudami $1.35. j . . . , ., v . ,
Nors ir auka yra maža, bet ’ simokėję, malonėkite uzsimo-( 
kadangi ižde irgi nepęrgeriau- (keti, nes vilkindami apsunki-j
sias stovis, todėl nutarėme, kad na^e centrą.
šį kartą pakaks.

Linkime dailės mylėtojams 
žadinti proletarų meno kury- i 
bą, lai skamba kovingi aidai ! 
darbininkų miniose.

■'Nepamiršta nei Lietuvos po
litinių kalinių, kurie pūdomi 
fašizmo bastilijose. Nutarta 
pasiųsti protesto rezoliuciją 

i kruvinajam Smetonai, reika
laujant paliuosavimo politinių' 
kalinių. Vien tik galingas dar-

Todėl nepamirš-j 
kite, draugai' -I

25 Kp. Korespondentė.
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šalpos vietose, kaip’tik sriu- ton didėti, tai dar vis mažę- bo minių balsas išplėšė d-go J. 
bos. “ -i -i-i- a—-..... ..  — i--bos. Ja- čia y^a didelė American

Kaip patys kapitalistai pa- Į ?’an(^.V^S 
duoda, tai jau tik 25 : 
visa pramonė čia kruta. Bet 
tai veikiausia jlar mažiau dir
bama. Tokios dirbtuvės, kaip 
kad Sheet and Tube Ko., Sho- 
ron Steel Hoop Ko., Republic 
Iron Steel Ko;, Carnegie Steel 
Ko. ir daugelis kitų labai ma
žai dirba. Išreikalauti darbo 
galima tik organizuotai į re
voliucines darbininkų organi
zacijas.’

Balandžio 22 dieną čia ruo
šiamą Ęaudonojo Sporto lenk
tynės. Bet šios lenktynės yra 
surištos su darbininkų judėji-j

Jos ruošiamos už pa- į 
liuosavimą Tom Mooney. Pra
sidės 3 vai. po pietų. Lenk
tynės bus nuo Lake Shore to- 
ties iki Telegraph budinko. 
Jas ruošia Jaunųjų Komunistų 
Lyga.

Dabar jau ruošiamasi prie 
minėjimo Pirmosios Gegužės 
—pasaulinės darbininkų šven
tės. Minėjimas Gegužės Pir
mos įvyks Ukrainų svetainėj, 
225 Rayen Avė. Bus geri kal
bėtojai. Visi darbininkai ruoš
kitės dalyvauti minėjime šios 

. darbininkų šventės. Ji nėra 
tik šventė, tai kovos diena,

mu.

Visij Mm Skaitytojų ir Platintoju Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistu Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietą Valdžia

Parašė Z. ANGARIETIS

Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—3cnt., S.S.R.S.—5 kp.
šias knygutes galima gauti

BALSO REDAKCIJOJ,

M. Laborius,

Tilsit, Pr., Memelst. 26, Germany
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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.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kadmokėti nors dalinai apsiginti.

ra

2 n

o

T

žemiair seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti, 

Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.

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

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

mas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai

o

ižmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas. 
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija. 
Aštrusis narių reumatizmas. 
Rauplės ir vėjarauplės. 
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė.
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės. 
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas.
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos —. jų pasireiški

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

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su

žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

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

šią knygą gaus dovanai

‘LAW ® Lorimer St., Brooklyn. N. Y.
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Pavykęs Bankietas
Balandžio 9 d. Lyros 

ras surengė bankietą su 
certine programa. Svečių tu-į
rėjome apie 150. Apie pora1 
desėtkų buvo atvažiavę net iš 
Wilkes-Barre, didžiuma aidie- 
čių. Nemaža grupė choro 
simpatikų buvo- iš Frackville, 
taipgi ir iš Middleport.

Gaspadinės. draugės Tulei- 
kienė ir Bliuvienė, nors ir daug 
triūso padėjo prirengimui ban- 
kieto, bet kad dalyviai pilnai 
pasitenkinę gardžiais valgiais 
ir abelna tvarka, jos nesiskun
džia nuovargiu.

Pagirtina, kad visos choris
tės puikiai patarnavo prie sta
lu.

o

Kasperaičio gyvybę iš mirties 
f nasrų. Dar galingesnė kova

nuoš. (šiek tiek dirbo, bet dabar jau paliuosuos visus politinius kali-
- j mus.
- i Nepamiršta nei Scottsboro 

L.u i nekaltų jaunuolių, kuriems
'imirtis skiriama geg. 13 d. To- 

n (del ir mūsų kuopa pasiuntė 
i reikalavimą paliuosuoti jau
nuoli usv 

nert-l Prakalbos, kurios įvyko 10 
‘d. balandžio, buvo sėkmingos.! 
Kalbėtojum buvo sugrįžęs iŠ; 
Sovietų Sąjungos draugas R. 
Mizara.

Prakalbas skaitome sėkmin
gomis, nes tokiam blogame ore 
atsilankė žmonių, daug. Tai
pogi išplatinta nemažai įvai
rios darbininkiškos literatūros. 
Kalbėjo ir draugas, atvykęs iš 
Kentucky kovos lauko. Trum- apie -20 pėdų po žeme, 
pais bruožais nupiešė jų taip besitriusiant, viršus pasileido 
sunkias kovas už duonos kąs
nį. -

Buvo renkamos aukos, su
rinkta $14.73c. Padengus lė
šas, $4.73 perduota Kentucky 
mamieriams. Visiems aukau
tojams tariame nuoširdų ačiū.

Drau-' Draugo R. Mizaros prakalbą 
prie PU°Šė jo. pergyvefiti.>įslpudžiai, 

aukodama 10 .’kas labai suįdomino atsilankiu- 
Gegužės pri- šią publiką. Bet pasirodo, jog 
labai gerai, .vietos oportunistams, kaip

ir ta užsidarė savo duris ne- i 
rubežiuotam laikui. Darbinio-' 
kai paleisti į gatvę ir gal' sau 
laisvai badauti. Paleido apie L 
200.

Bet darbininkai turėtų o.rga 
nizuotis ir kovoti už apdiau 
dą, kąd gauti iš valdžios/ Vie 
nok didelio veikimo dar 
mato.

Šiame mieste gyvuoja 
lė Gedimino Draugija, 
turi savoz svetainę. Tad apie 
šią svetainę ir sukasi visas lie
tuvių darbininkų judėjimas.

i čia laikomi darbininkų orga- 
I nizacijų susirinkimai ir paren
gimai.

Gedimino Draugija dar ne
turėjo savo organo, tai nutarė 
imti “Laisvę” sau už organą.

Šiame susirinkime buvo atsi
šaukimas, kad draugija prisi
dėtų prie apvaikšČiojimo Pir
mos Gegužės — darbininkų 
šventės. Draugija sutiko da
lyvauti ir išrinko du draugu 
į komisiją su kitais draugais 
tą viską prirengti.

Bet tai dar ne viskas, 
gija nutarė prisidėti ir prie 
lėšų padengimo, 
dol. Pirmosios 
rengimui. Tai

dide- 
kuri

oportunistams, kaip

L. Ch. Korespondentas.

Vienos Dienos Nelaimės
Shenandoah, Pa. —— Bal._ 13 

jaunas, 19 metų, Edward Ju
rewicz, bedarbis, rinko anglis 
apleistoj išdirbtoj kasykloj, 

Jam

: jaunuolis likosi gyvas palaido
tas. Ėmė apie dvi valandos 
iki nelaimiiTgajį išėmė negyvą.

Frackville, Pa.—Peter Se- 
manchik likosi užmuštas Law
rence kasykloje, Madeira Hill 
Ko.

Bedarbis, 50 metų, W. Dri- 
bįtsky nesitikėdamas gauti 
darbą, nusižudė, padegdamas 
šmotą dinamito. Jau virš me
tai, kaip buvo be darbo. Ne-
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Puslapis PenktasAntraąįeilis, Bal. 19, 1932

NEW HAVEN, CONN
121

Paulauskas,V.W
Bus geri kalbėtojai. Barkauskas,B.

AUCKLAND, N.Ko-balan-

J.

Avė.

MONTREAL, KANADA oir

A1S-IMONTELLO, MASS
St

Kasos Globėjos:
221 Atneš Št.
29- Intervale Bt.

228 j

255

viai mūsų spaudos iškilmėse. ' 
Reporteris.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Masu.

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

j. Strlpinia,

Už dienos kitos pranešiu|

2,69-7.3 
Pra

Moterą 
Pašelpinė Draugyste Birutė

MONTELLO. MASS. >
VALDYBOS ADRESAI:-

Pirm. E. Beniullenė. 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Tursklenė, 19 Vine St. 
Prot. rast. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Fln. Rašt. K. čereškienė, 87 Battle St, 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.r:__„ c:.*.::

Baronienė, 9 Broad Su 
Duobienė. 
Bartkienė,

Ligoniu Rnšt. M. Potaus. 184 Ameji St. 
Maršalka J. šlmarukienč. 88 Vine St.

Visos gyvenu Monteilo. Mass.

__ __ Ave.
Vilkuvienč, 718 Richmond St.

Zegu n>s.

jų maistui. Kita žinia, balan-J 
džio 13, parodo, kad apie 20' 
kūdikių mokyklose negalėjo (

v.
M.
V.

Žiuri*. 
Eleventh

A. Garbanauskaa 

įvyksta kiekvieni 
utarnbil.ų savam name

1 Fašistai Nori Užkariauti Pa-i 
šalpinę Draugiją.

Šių metų balandžio 10 dieną I

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St. 
Pinkevičius,

Ratelio Choras

Labai prastos naujienos apie !
mūsų miesto taip vadinamus SPAUDOS KONCERTE DA

. ... ------- - -- -j-; lyvaus gabiu muzikos
Susirinkimo pirmininkas ( rj neva kliubą, tas klipbas ga-; DALYVIU

paėmę išplatinimui.
Komisija

(93-95)

Igiai 7:30 vai. vakare, o paskui rienę naudai politikių kalinių.
Tjr-----lępmunistų Partija ruošiasi daugiau žinių, kas bus daly-i 

Dainuos Kava- prie minėjimo Pirmosios Gegu- 
; duržės. Yra jau pakviestas Liuo- 

dainininkai solis- sybės Dailės Ratelio Choras 
Sapčenko ir dalyvauti minėjime darbininkų

- smuiko šventės. Bus geri kalbėtojai.
- solo Papovas; John Reed kliu-j Visi darbininkai mobilizuokitės 

kurie yra atsakomybėj j bo' baletas šoks. Dvynukės se- i dalyvauti šiame‘parengime.
.. . . ..... eisimą nekaltų negrų serys Tsipovičiutės, gerai išla-'

111 'z./™ .r®1^a]^in]^as darbininkų. Taip pat mes rei- j vin'tos šokikės, 
ir kitus šokius;

Balandžio 12 dieną šių me 
tų pas mums rezignavo trys 
mokytojos iš pradinių mokyk
lų. Sykiu su šita žinia, būva1 
raportas, parodantis, kad 2,-1 
270 mokinių, mergaičių ir ber-, 
niūkų, neturi su kuo nusipirk-!

kai, protestuojame prieš ' nu-'
teisimą Scottsboro jaunų neg- tęsis šąkiai. Koncertą išpildys 

! rų darbininkų mirtim Mes rei- šie dalyviai:
kalaujame, kad nękalti negrai liauskaitė iš Brooklyno;
jaunuoliai būtų palūiosuoti. įžymūs rusai <..................

Mes siunčiame savo rezoliu-tai dainuos
,cija Alabama valstijos guber- Nusia Sloma; grajys 
natoriui ir visiems valdiniu-

. kams, 1
: už nuteisimą nekaltu

kalaujame paliuosuoti 
politinius kalinius.

, ,_jL. x -• . . z i Rezoliucija priimtawbuti, nes neturėjo pinigų (car ' o (jjena< ALDLD 100 kuo- 
farp) nuv»zmvimm i mnkvL-- I susirinkime

Kuopos valdyba:
Pirm. J. Baskis
Sekr. A. Bizūnas.

fare) nuvažiavimui į mokyk- n0„ 
las. ‘ 1

Tai toks padėjimas randasi' 
pas mus New Havene, o kasi 
randasi kituose mieštose, šiuo! 
syk neliesiu. Ponas Hooveris' 
“išgelbėjo” Europą nuo bado 
o negali, nepajėgia išgelbėti 
savų žmonių Amerikoje. - - 

čia atsidarė naujas teatras į 
po vardu “Art Cinema,” kur) 
yra rodomi judžiai augštos rū
šies. iš Europos. Šiuo kartui įvyko Lietuvių Sūnų ir Duktė-i 
rodomas, judis iš Sovietų Są-}rų paš. org. susirinkimas.' 
jungos. Sekantis bus iš Vokie- Į žmonių atsilankė pilna svetai- tautiečius. Sandariečiai čia tu 

•*tijos. nė.
Pirm atidarymo, šios vietos I pateikė dienotvarkės punktus. 

*YWCA. ir YMCA. ir keletas‘N a g r in ė j a n t dienotvarkės 
kitų tūzų protestavo, kad mies-, punktus, priėjome prie nau- 
tas nepavelytų rodyti šių vei- jų sumanymų. Tada tūlas 
kalų, sakydami, kad teatrų pa- J. su savo organizuota 
kankamai New Havene yra. įtraice įneša tą patį jiems pra- 
Jiems šis žygis nepavyko, tai laimėtą pereitame susirinkime 
atrado antrą, sakydami, I 
durys esą persiauros, ir todelimoj, kad i 
turi uždaryti teatrą. Vienok į joks delegatas į

Grūmoja Valdžiai
Visuotinu Streikušoks rusiškus! L>T< Namo Bendrovė jau iš-1 

■■ grabs’Rusų Balalaikų '‘j1?1?0 Pasirengimui Į
Orkestrą; dainuos Lyros, ir ru- j atidaryti parką gegužes o) d. 
sų chorai bendrai ir atskirai. fai. bus pumas piknikas. ... . ....
Įžanga tik 35 centai. Bandy-; mitetas prašo visų draugijų ir Naujosios Zelandijos 
kim sutraukti daugiausia lie-1 organizacijų 
tuvių j šj parengimą, kuris ei
na “D. W.“ naudai. Sugrą
žinkite pinigus ir tikietus, ku
rie

.—Šis 
mies

tas paverstas į karo fron
tą. Gatvės apsuptos vald
žios ginkluotomis spėkomis. 
Bedarbiai numalšinti. Bet

nerengti tą die
nią savų parengimų, bet daly
vauti šiame parengime. Bus 
prisirengta gerai, kaip kad ki-

i parazitams grūmoja naujas 
pavojus. Darbininkai dis- 
kusuoja- klausimą paskelbi
mo visuotino streiko prieš 
valdžios kruvina terorą ir 
už pašalpą badaujantiems 
bedarbiams.

tais metais.
Mes visi darbininkai turime 

■remti šį parengimą, nes pats 
į namas mūsų judėjimo cent- 
iras. Ruoškitės, draugai, 
I kalno tam piknikui.

A. Šalna.

Pirm. pag.
Clark PI.

Iždininkas
Clark PI.

Nut. Sekr.
Pine St.

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 
Ave., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
Dayton St.

I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 
144 So. Park St., II Iždo Glcbėjas 
J. Krukauskas, 300 First St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušrot Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie
no mėn., L. L. svetainėj 
Second St., Elizabeth, N. 
džia 8-ta vai. vakare 
Iždo Globėjai:

A. Kopas, 1108 Elizabeth
Grušifitė. 1307 Dnvi* Avė.

Ligonių Lankytojai:
Ir. Ružinakaa, 1414 Turner

Trustisai:
T. Rasikn*, A. Lujus, F.
Jasaitis, A. B. Shatkus.

Revizijo'- komisija:
A. Senkus, V. Valentą, M. 

Salės valytojas—F. 'Zegunis. 615 
Salės paranda vol ojas —

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai 

mėnesio antrą 
1057-63 Hamilton

Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 682
Dayton Ave.,' Eva Vėgėlienė, 771 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela,, 7715 Dayton 
Ave

Pirm.
Pirm. . _

256 Ame* St.
Nutarimų rašt. J. Strlpinia, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. Venslauskia, 

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 

153 Ame* St.
Iždininkas M. Miškini*, 

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

B. Zdanavičia, 11 Glendale St. - — - 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hanlington St. 
Viai Montell. Mas*.

Įima geriaus. pavadinti “links-į 
ma” įstaiga, kurioj kiekvienas ' 
narys—sandarietis gali likti' CLEVELAND, Ohio.— Ba-
linksmas. Viena diena, kuo- landžio 24 d. įvyks koncertas- 
met katalikai laukė “kristaus” , parengimas naudai komunisti- 
prisikeliant, tai tautiečiai jaugęs lietuvių spaudos— “Vii-j 

. . _ laikė krikštynas savo kliube, nies” ir “Laisvės” paramai. į
kad . klausimą, bet biskį kitoj for-j bet iš tų “krikštynų” būtų bu-. Daugelis žingeidauja apie šį į 

kad nebūtų priimamas vę laidotuvės. Vienas nelai- koncertą. Ypač coreliečiai, i
- .. ‘ ‘ i susirinkimą, mingas net nukrito vienais;tai mano padaryti surpryzą Į

pasipriešinus teatro vedėjams, Į kuris kalbės ne draugijos nau-j jaiptais žemyn ir ką tik gyvas i del Cleveland©. Koks tas bus!
Per-|atrastas. * ” I surpryzas, aš dar nesužinojau. Į

Dabar nelaimingasis randa-1 Bet užtikrinu, kad kaip tiki
si ligoninėj. Sako, kad dar j patirsiu, už dienos-kitos pra- į 

.nekalbąs. Jo moteris labai su- į nešiu. Tėmykite per “Lais-1 j. 
reika- sirūpinus. žada traukti kliubą v?”, užtikrinu, kad laiku suži-

Draugiją Adresai, Kurios ;— . . . . . . . . . . . .
Turi “Laisvę” už Organą:

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

A. P. ANTRAŠAI
Rodgers, 2
Pittxbugb,

Stašinskus,
Pa.

11132 M.
12 Florien 
Pa.
Box 655,

Woodwarnd

API ELI NEĖS 
K-TAS. 1931:

, 364 Marguerit' 
Pa.

A. Kairys,

pavėlino rodyti judžius, su iš-idai. Mat, tas gaivalas į: 11 
lyga, kad bėgyje penkių ar še-'eitą mėnesį susirinkime nore-! 
šių savaičių laiko turi -

^praplatinti. Toliaus tėmisia, I nebūtų aukojama iš iždo jo- 
kad dar ką-naujo suradus. įkiems

Balandžio 17 dieną įvyko j iams.
LaD.S. Conn, valstijos konfe-; šitame susirinkime įnešė

* rencija New Havene, Lietuvių i nydamas tą patį, pasiūlė, kad j 
Namo Bendrovės svetainėj, į nebūtų priimta delegatai.
243 Front St. 'kiu būdu kilo karštos disku-1

Toje pačioje vietoje buvo (sijos ir buvo jam prirodyta,! 
rengiama, vietinės kuopos va-(kad toks patvarkymas yra ne-1 
karienė tą pačią dieną. To- praktiškas. 7 
del delegatai turėjo gerą pro- ] 
gą draugiškai praleisti laiką kai. Jie gal bile ką išklausyt 
su New Haveno draugais 
nariais.

duris j jo pravesti tokį tarimą, kadjsį 
tėmisia, , • ' i

Pirmininkas F.
Corliss St a.,

Vice pirm. K.
Kensington,

Sekretorius .J. Gasiunas, 626
McKees Rocks, Pa

; ižilininka^ J. Ycsailavičius, 538 3rd 
New KenbOgton. Pa.

' Iždo tvlobėja. > 
Urbonas. 434 Library St.,

15125 Harcums

st..

Neu

Ave,

Ave.,

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding, 

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

Prot. sekr. A. K. Sliekienč, 6121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

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

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

41 ■

Ei

St.

Ūkėsą Neprigulmingas
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

Pirmininkas — Herman Anson, R 
•'.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinn 
cas—A. Jasiukevičius, No. 3, Frc< 
'tolei. N. J.; protokolų raštininkas- 
Jęhn Urbelis, 40 Bowne Ave., Free 
hold, N. J.; finansų raštininkas — 
Antony Glovic-'us, llox 288 B. Jer-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUK<
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.
DETROIT, MICH.

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

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

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 

Mackenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 June 

tion Avė.

Braddock
Way, S.

Pn.
S..

labdaringiems
Bet tas jam nepavyko, i atsakomybėn. 

Darbininką Organizaciją 
Reikalai 

A.L.D.L.D. ir T.D.A. kuopų žvaigždutė, 
nariai labai gerai pasidarba- gianti savo 

. . . vo del darbininkų labo. Dar- spaudos iškilmėms. Dabar ne-i
Ir kad susirinki-: bininku sušelpimui surinkta 

mo dalyviai yra ne maži vai- '$7.40. ‘ Kentucky mainieriams i k 
i Tin o 1 Lv 1 1 /> Ir n 10 Ir- InnciirTi' 1 • t 1 1 • c1»- liaukų surinkta stampomis,

riu pasakyti, kad ji bus ir pa-j 
rodys savo gabumų spaudos į 
koncertui. Josios sandraugo' 
neradau namie. Jis šiai suga- 
biai smuikorei akompanuos. 
Kaip tik sugausiu,tą jaunuolį! 
ir pasitarsiu, taip greitai pa-J 
skelbsiu.

Iš čia paspaudęs

Ave.,

rna-1
4925A. P.

TO- ’
7148

f ;

sudaryta

pirmiaus

1- 4 '• it, ‘"““-J'' Brooklyn. N. Y.lietuvių Kentucky angliakasiu padėtį, oo—ch. Adomaitis, <120 pressiy st.,
1 ..nv.lnl 1-~1, ------ t: l ' Pittsburgh. Pa. _ _ .

šistinis Komitetas rengė vaka-l ninku sargyboje

MECHANICS CAFETERIA
Savininkas J. Buividas

PHILADELPHIA. PA Gaminame

Koresp. Atdara nuo 5 vaE ryto iki S vai. vau

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

113

St..

St.

568.

ją “geri darbuotojai

16— J. Šileika. 142 Pine
17— K. Levine, 242 :

Turtle Creek, Pa.
19— J.

W.20— T,. 22—P.N. 24—P.

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas. 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.

Scotten Avė., Dc-

O. Box 246, Mm-

So. 5th Street

N. S;

S. Empire St., 
i •

2545 W. 43rd St.

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr., 
i

Alson Ave., Wash-

dar-
Beniulis, Stro- 

taip pat ir kiti drau- 
d raugės.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
Žemų kainų, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

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

Ind.
47— J- . K. . Alvinas, 2322 

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

ersville, Pa.apie 1 49—sA. Matulevičius, 279

pienė,
gai ir

Balandžio 8 dieną čia kai-. Centrą, 920 E. 79th St.
bėjo d. Kraucevičius.

1324 Powcrsdale Ave. 
Ohio.

kius valgius 
pasirinkimas

Lakštingele.

fiFFALO, N. Y.
. .A- : ZX O n A

ii’iir išdiskusavę, priimti ar at- pp. Guzikėliu parduota gelbė- 
mesti. Savaimi suprantama, i jimui d. Berkmano už $4.00.

! Laimėjimais sukelta $5.00. Po- 
su | litinių kalinių komitetas sukė-

P. O. Box

102 E. 4th

514 Autumn

1388 Andrus
i 41—J. Guziavičicnė, P. O. Box

lietuviško ir amerikoniško stiliaus viso- 
iš šviežios mėsos ir daržovių. Puikus 

vaisių ir pieniškų valgių.

Ill ?
42—Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner, 

III.
Lįngevičienė, 424 Fordney Ave., 

Saginaw, Mich.

sakysiu, kas ji — turite turėti I 
j kantrybės. Aš turiu gauti iš 
įjos pačios leidimą. Tiek tu-

Pas-1 lankiusius į “Vilnies” ir “Lais-j 
ves” koncertą, pavaišinti savoj 

skanėsiais.” Kitos pi- 
nigiškai aukavo dėl paramos

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity I-87J9

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHS

mesti. Savaimi ! 
ką jie mano pravesti.

Jeigu neįleis delegatų 
kokiu nors labdaringu prašy-iįg'įYo.’Labor Defenderio už- 
mu, tada niekuomet neprisieis Į rašyta apie 18 pranumeratu. 
niekam aukoti. Bet neužmirš- Gerai darbavosi šiuose 
kite, kad ir jūs esate tie patys buose draugai

Balanuziq 3 dieną APLA. ir 
LDS. kuopų susirirLjdipte, 
kalbėjus orglnizacijiį reikalus, darbininkai ir jumis spaudžia 
prieita iv. prie darbininkų rci- ta pati buržuaziška ranka, oj 
kalų. Pakelta klausimas apie y p a č kaip ta vę, J. Juk 
darbininkų šventę — Pirmąjąj tu 'pats jau jauti krizio sko- 
Gegužės.

Apkalbėjus 
vienbalsiai nutarta 
prie minėjimo 
darbininkų šventės — Pirmo
sios Gegužės.

j nį. Mat, kad skaitytojui būt.]<ajbos pavyko vidutiniai, 
tą klausimą, laiškiau, kas yra tas ponas J.,!

prisidėti ,tai aš turiu pabrėžti, J 
tarptautinės jis trokšta, kad kas jį P°nu I dar lavintųsi ir pasirodytu kita

. vadintų, nes Lietuvoj būdamas i karĮa geriau.
Tam tikslui iš- buvo mažu valdininkėliu. Bet| 

rinkta d. J. Reder atstovu į čia užmiršk tuos visus cinus, ne ]<a]bėjo d. 
prisirengimo komisija. Taip-)Čia prieš tave niekas kępurės 
gi nutarta tam tikslui paauko-j nekels. O vietoj kepurės pa
ti iš APLA 25 kuopos $10.00 įkėlimo, čia bosas^ liepia prie

4 Draugai susirinkime 
dar 2 dol. Tai viso 
tam tikslui 12 dol.

L.D.S. 23 kuopa 
savo susirinkime pasipirko du 
“Vilnies” Šerus už $10.00.

Galima pasakyti, kad mūsų 
kuopos dalyvauja < 
judėjime. Taip pat fyu zo nu-j 
tarta prisidėti prie tarpiauti-Į 
nių prakalbų, kurios buvo'ren-i 
giamos balandžio 15 dieną. 
Mes manėme rengti prakalbas 
d. Mizarai, bet kad čia yra 
rengiamos prakalbos tarptau
tiniai, tai nutarėme nerengti,

1 nes lietuvių čia mažai yra.
Čia veikia ir SLA. 304 kuo

pa. Seniaus ši kuopa sakyda
vo, kad jų ponai labai teisin
gai elgėsi. Jie netikėjo komu- 

t nistams, sakydavo, kad tik ko
munistai kelia šioj organizaci
joj “betvarkę.” Bet dabar jau 
persitikrino, kad komunistai

sumetė I ^ar^° skubinti. Tai suprask, į 
|kad mums, darbinjinkams prie' 
kapitalistinės sistemos vienodi 
reikalai, o ypač ateiviams. Tai 
jei tau dar baisu stoti į tikras 
darbininkų eiles, tai stovėk 
nuošaliai ir lauk, kad kas tau 

dm-bininkų i ateitį , b?‘ >?eke"k
į jiems, kuomet is bedarbių ta- 
įrybos ateina koks nors delega
tas, gorėdamas pareikšti kokį
nors pranešimą. Mat, tu pats ,
pereitam susirinkime prane- 'Stilman Avė., bus ] _ 
šei, kad pašalpa bedarbiams Į mar^u°t°Jams nakvynes, 
reikalinga, 
kunigams.
Draugija išrinktų tris delega-i 
tus o tie delegatai nueis į mies- 

įto rotušę ir ten gausim, ką į 
.tiktai reikės.

Tai sąmoningi darbininkai 
ir pasiūlė minėtą traicę į kan
didatus gavimui pašalpos. Jei 
jūs manote, kad taip lengvai 
gaunama pašalpa, tai jūs dar 

. labai toli atsilikę nuo sąmonin-
Juk jūs ma- 

i Bedarbių

nosite. Iš Coreleto pasiėmęs 
(“planą,” tiesiai durniau į Co-i 
Hinwooda. čia trumpai susto-! 
jęs, patyriau, kad mūsų I

smuikininkė, ren- i Kn- 
gabumu sudėti į šta. 

— : 3~

L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

, ..... Seki-elorius ir antrašas.
! P. Ffcinckovich. 3409 W. Carson Si. Corliss 

i., Pitshurgb. Pa.
_ —P. Sadulienė. 108 Cress St.. Carnegie, 

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

f>—M. Paulavičienė, 123 E. Monroe St., 
McAdoo, Pa.

6— S. Tėlksnis.
Cleveland. Ohio.

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

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

9— J. Yasadaviče, 638—3rd Ave.,
Kensington. Pa.

108 Cress St.. 

Ohio Ave.

123 E. .... 
7709 Aberden Ave.

Brent. 

S. S 

_ ______ ___ _ New

10—J. Albnuskis, 1100 Union Ave., Chicago 

10,19—4th St., Monon- 

439 Maplewood Ave. 

1). 43. Rices Landing 

434 Library St., Brad

VALDYBA 1931 METAM: 
Pirmininkas—K. Margiu, 

1323 Muskegon Ave. 
Vico-Pirmininkas—A. Kareckan, 

730 Nason St. 
Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas,

R. R. 9, Box 117 
Turto Raštininkas—A. Garbanauakaa,

1108 Elizabeth Ave. 
Iždininkas—A. Daukša*,

1131 Walker Ave.

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Heights, Ill.
11— Anna Adomaitis, 

gahela, Pa.
12— John Kinder!*, 

Ambridge; Pa>
13— S. Urban', II. F., 

Pa.snarnus, ' H--Gco. Urbonas, 
' (JOCK ± ft) dūmiau į Lietuvių Darbininkų , 15—P. Kavaliauskas, 306 Todd St., Aliquippa, 

‘ ‘ ' Šileika. 142 Pine St., Nanticoe, Pa.
LeyĮne, 242 Penn Ave. Extension, 
Preikšą, P, O. Box 201, Minden, I 
Va. I
Mansis, P. O. Box 65, Slovan, Pa. , 
Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth, 
Y. 

Sodeikis,
Youngstown,

25— J. Dielininkaitis, 41 Eckert St., Buffa
lo. N. Y.

26— J. Šoris, 221 E. Mahanoy Ave., Girard- . 
ville, Pa

27— Motiejus Batutis, Box 24. Wilsonville, Ill. į 
29—Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Cen

ter, Pa. 
! 30—J. Leonaitis, 107 

ton, ill.

Čia ' 
Prą-! sužinojau irgi daug naujo. Su- 
Au-! radau drauges moteris iš Lie-

1 kų surinkta 9 dol. su centais, j tuvių Darbininkių Susiviehijį- 
kaiiįBet patartina, kad kalbėtojas | mo 24 kuopos laikant susirin

kimą. Nagi ir čia visų jų susi- 
! rūpinta spaudos iškilmėm. Da
lbai* nesakysiu, ką tos draugės 
: nutarė duoti į koncertą atsi- 
I lankiusiems, bet tiek pasaky
siu, kad kurie spaudos demon-Į 
jstracijose būsite 24 d. balan-lg-į. 
džio, tai nesigailėsite ir ilgai j 
atsiminsite. Tegu] bus paty- j 

j liai visai negarsiai.- štai kasi3-- 
'sudėjus į daiktą reikia pakus-! - 

Kon-j dėti jums į ausį: draugės mo-(87—į

vadintų, nes Lietuvoj būdamas i |tarįa geriau.
Balandžio 9 dieną Brockto- 

. Wood iš New 
Yorko. Jo kalbos tema buvo 
apie alkanųjų maršavimą. Ji
sai 'geras kalbėtojas, tik gaila, 

j kad žmonių mažai buvo. Au
kų surinkta virš $8.

Balandžio 10 dieną čia įvy
ko konferencija Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo.
ferencija nutarė atgaivinti tas;terys visos nusitarė visus atsi-j sb—m'.' 
kuopas, kurios apmirę.
kiaus sekė konferencija apta 
rimui alkanųjų maršuotojų pa- darbo 
sitikimo.

l.L.W. Order Svetainėj, 9 | komunistinei spaudai.
prirengta j O viena 3 1

Grand Ranids, • Micb.
■—J. Audiejaitis, P. O. Bo% 

♦on, Ill.
' 35—K. Bagdonas, 114 N. Vino 

kin. Pa.
)36—Alex Koreis, 711 W. Poplar 
i burg, III.

L. Aimanas, 
Shannon, Pa.

. Tamulienė, 
j Frankfort, III. 
I 39—Tony Zedolek, 

linsvillc. III.
40—Anna Kirtiklis, 

Ohio.

N. 'Duquoln St.. Ben- ,

7th St.. Easton, Ta.
1266 Scribner A Ave.,

Royal-

Shamo-

Ilarris-

Castle

St., West

Ave., Col-

St.., Akron,

400, Benld,

draugė, kuri buvo , 43~sai_
o ! išvažiavus toli iš mūsų valsti- ^-įj- įSuįep_- ®ęx J20’fįe9iglr’A"’ Į . . . , . . v . 45—M. Savukaitiene, P. O. Box 262, Cuddy,

Bet valdžia skiria I Montelloj, Lietuvių Tautiška- jos, 
Tu pasiūlei,

sakė teisybę. Jie pamatė, kad ; gų darbininku. J ' “ 
ją “geri darbuotojai” tik del tot> Montreale yra Bedarbių 
šiltų vietų darbuojasi, jie pa- Taryba, ji eina prašyti pašal

pos . Bet vietoj pašalpos jie 
Todėl gaUna buožių į kaktą. O tu 
. nori pravesti toki biaurų pat- 

Pereitame susirinki- ivarkymą, kad bedarbis n.egalė- 
’4 taVtų nei pasiskusti per susirinki- 

kad policija ji sumušė.
Balandis.

matė, kad pas juos pasidarė 
dar didesnė betvarkė. r~ 
ir šios kuopos nariai jau per
sitikrino. r

4. me, kur buvo balsavimai, 1 
■nahai didžiumą balsų atidavė mą, 
už darbininkus kandidatus.

Tai labai gerai, kad darbi-1 
■ninkai SLA nariai pradeda su-: 
siprasti. Mes turime savo rei-i 
"kalus ginti visose organizaci-i 

' jose. Reikia vyti laukan tuos i 
didelių algų ėmėjus. Juos rei-(D 
kia vyti iš visų darbininkų or
ganizacijų.

ALDLD. 100 KUOPOS RE
ZOLIUCIJA

Mes, ALDLD 100 kuopos :Salėje, 
i/^riai ir apielinkės darbinin-1 Avė.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris 
įžanga Diena ir Naktį 50c 

Sukatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

grįžo namo, kad tik daly-' 
kad I me Name bus duodama vai-' vauti “Vilnies” ir “Laisvės”

Igiai. Svetainę lietuvių draugi- koncerte. Ji. grįždama aplan- 
jos duoda veltui. ;kė Kentucky streiko sritis. Ji-

Komisija yra tarptautinė, 1 pasižadėjo papasakoti 
bet joje daugiausia E---- '..c.............    t,
darbininkų organizacijų nariai, i kokia ji yra baisi. Ji buskon-į 
Veik visos mūsų organizacijos j certe. Bus ir daug draugų iš1 
yra išrinkusios delegatus pri- įtolimų vietų. Rašėjas turi po- ' 
rengimui ir pasitikimui šių be-'rą laiškų iš Akrono, Youngs-1 
darbių maršuotojų. Mūsų!towno ir net iš Sharon, Pa., ■ 
miestelį pasieks maršuotojai | kur draugai rengiąsi į koncer-Į 
balandžio 28 dieną. ;‘tą pribūti ir paremti darbiniu-j

Balandžio 18 dieną Priešfa-j kiška spaudą, stovinčią darbi-1 
XIzn + Iv.:,-, TZ VA, (J cjnc l.ZMAi-A-ŽA 1’ C Į 1 v . v v. r. v. z ..v. v. -I zv

51— P. Maslaveckas,- 69 
Wilkes-Barre. Pa.

52— Antanina Mikužicr.ė, 
Chicago, ■•n.

i 53—J. GudlŠauskas, 437 
Pn.

54— Geo. Braknis, 222 
Pontiac. Mich.

55— V. Blonakis, 970 
ington. Pa. <

56— V. Glaubičius, 316>George Avė., N. End, 
Wilkes-Barre, Pa.

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

58— J. N. Valanchausky, 11 Bigelow St., 
Brighton. Mass-

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:

<i>

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5186 
Keystone—Main 1417

LIETUVIS GRABORIUS

AILY WORKERIO NAUDAI
I

Koncertas ir Balius
Balandžio 23 dieną lietuvių 

i ir rusų darbininkiškos organi-' 
zacijos rengia didelį koncertą! 
ir balių “Daily Workerio”| 
parėmimui, Lietuvių Tautiškoj;

, 928 E.' Moyamensingį 
Koncertas prasidės ly-

176 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
Prieš Williamsburg Savings Banka

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
. ,162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Residencija; 13 West Šrd Street

TeL: So. Bpston 0304-W

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sužalęs, gausi 
šilumos | v a H a s. 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. LUTViNAS

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



Puslapis šeštas . LAISVI Antradienis, Bal. 19, 1932

VIETINĖS ŽINIOS Darbo Unijų Vien. Lygos 
Karnivalas ir Balius

Būkite darbininkų susirinki
me ! 
nius

Aptarkime savo 
reikalus!

k laši-

9

Lietuvių ir Keturių Kitu 
Tautų Darbin. Koncertas, 
Balius ir Teatras

Socialistai su Policija 
Prieš Demonstrantus

SMULKMENOS

NEW YORK.—šeštadieni po 
I pietų Harleme- demonstravo 
2000 baltųjų ir negrų darbi
ninkų, pradėdami nuo 125-tos 
gatvės ir marguodami kokius 
50 blokų. Demonstrantai smer- 

j kė Alabamos valstijos augš- 
: čiausią teismą, kuris užtvirti- 

"jno mirties bausmę septyniems

Lietuvių, rusų, u k rainų ir 
lenkų kuopos Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ir 
Italų Proletarinis Kliubas ren
gia išvien koncertą ir balių 
ateinantį sekmadienį. balan
džio 24 d., 3 vai., Ukrainą na
me 101 Grand St., Brook lyne.

Programą išpildys Aido 
Choras, Aido Merginų Okte
tas, Balalaikų Orkestrą, smui
kininkai duetistai Voronov ir 
Smolinski, dainų duetistčs N. 
Sorokina ir V. Mankova, ita
las solistas A. Gasparello, len
kų šokikų grupė, italas komi
kas Ventura ir teatrinė grupė, 
kuri vadovybėj Ninos Vaši lev
uos suvaidins “čigonų Naktį.’’ | 
Po koncertinei-teatrinei pro-' 
gramai bus balius ir bendri šo-į 
kiai. /

Visas pelnas eis
dinių kalinių paliuosavimą. [ darbininkai ir bedarbiai 
nga tik 50 centų. , „.i™

Komisij

negrams jaunuoliams.—Jų nu
žudymui yra paskirta gegužės 
13-ta diena.— Demonstrantai 
ir jiems pritariantieji grūmo
dami kapitalistams 
tuojaus paliuosuot 
tuosius.

Tokiu tikslu buvo 
nį demonstracija ir 
ne; bet čia policija 
pradini demonstrantų susirin-

I kimą ant St. Felix ir Fulton 
I Sts. ir areštavo šešis darbinin- 
|kus; mitingas tapo išblašky- 
I tas,

kovai už Jšanksto gauta leidimas.

reikalavo 
nusmerk-

šeštadie-
Brookly-
užpuolė

NEW YORK.— Išvakarėje 
Pirmosios Gegužės, tai yra ba
landžio 30 d., šeštadienį vaka- 

Ire, Darbo Unijų Vienybes Ta
ryba turi didelį karnivalą ir 
balių New Star Casino svetai-j 
nėję, 107th St. ii Paik Ave.^.^ -q automobiliui su 
Apart šokių, bus šiaip dai ge- Glendalgj. , 
ra programa. las vakaras' 
tarnaus kaip mobilizacinis su
siėjimas prieš pat Pirmąją Ge
gužės. , bili

Reikėtų visiems pasistengt, i 
kad parengimas sėkmingai iš
eitų. Turime finansiniai ir 
dvasiniai paremt Darbo Unijų 
Vienybės Lygą. Juk tai vie
natinė unijinė organizacija, 
kuri šiais laikais vadovauja 
kovoms prieš, uždarbių kapo
jimus ir už sąlygų pagerinimą 
darbavietėse.

Į susiorganizavo į eiles ir 
a. monstruodami numaršavo 

Boro Hali. Tuo laiku 
Boro Hali socialfašistai turėjo 

i savo mitingą. Matydami atžy- 
; giuojančius revoliucinius dar
bininkus, “socialistai” pradėjo 
graudingai šaukt policiją, kad 

y. į išmuštų iš čia “raudonuosius.” 
ie u" Bet “raudonųjų” su pritarė

jais pasirodė jau perdaug, 
i taip kad policija vengė stip- 
! raus tiesioginio pasipriešinimo 
iš demonstrantų pusės.

Socialistams 
įvyko didelis 
protesto mitingas su griežtais 
reikalavimais, kad buržuazija 
turi tuojaus paliuosuot visus 
Scottsboro negrus jaunuolius.

Daugelis darbininkų pasipik
tino “socialistais,” kad pagal 
jų įprašymą arba papirkimą 
policija areštavo šešis demon
strantus ant St. Felix ir Ful
ton Sts. O Boro Hall aikštėje 
“socialistai,” kur buvo ir' jų 
vadas kun. Norman Thomas, 

tija, tad ateikite ir paklauski- matant irgirdint, šau-
;kesi policiją talkon, kad is, 

įžanga veltui. Bet vien tik !^taipgi jšvytų komunistus ir | 
moterys bus įleidžiamos.

Kviečia Rengėjai.

Prakalbos Vien tik 
Moterims, Pirmadienį

Tas prakalbas rengia 
vių Darbininkų Susivienijimo 
pirma kuopa pirmadienį, ba
landžio 25 d., 7 ;30 vai. vaka- j 
re, “Laisvės” svetainėje, kam
pas Lorimejr ir Ten Eyck St. 
Kalbės Dr. J. J. Kaškiaučius. 
Jis duos laėgį žingeidžią pre- 
lekciją apie įvairius sveikatos 
klausimus, kurie specialiai pa
liečia vien moteris. Apie klau
simus, kuriuos kiekviena mo
teris privalo žinoti, idant mo
kėti savo sveikatą tinkamai 
užlaikyti. Apart to daktaras 
kalbės apie palaikymą gerų 
šeimynos santikių, kuo kiek
viena moteris visuomet žjngei- 
dauja. Prelegentas atsakys į 
klausimus, kurie jumis klapa-

Paskutinė Ados Wright 
Prakalba Trečiadienį

Maspetho Darbininkams

New Yorke ir priemiesčiuo
se automobiliais, užmušta 5 
žmones pereitą sekmadienį. 
Apart kitų, žuvo policijos de
tektyvas J. A. C. Kelly, susi- 

kitu

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIĘŠKAU draugo A. Bartusevi

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

(92-93)

PARDAVIMAI

trysBrooklyn.— šeštadienį 
vyrai, pravažiuodami automo- 

suvarė penkias kulkas į 
Schangerį ant Wil- 

?"Jloughby Ave. Samas paskui 
j mirė ligoninėje. Piktadariai 
pabėgo.

Išparduoda Už Visai Pigiai

Einu prie uždarymo pintinių ra
kandų (Porch Stos) krautuvės ir veik 
už dyką noriu išleisti parankius ir 
puošnius gyvenamų kambarių rakan
dus. Noriu 
duosiu už 
Tuojaus kreipkitės sekamu 

1126-06 Liberty Avė.
N. Y. J. Nalivaika.

greit išleisti, tad ati- 
stebėtinai žemą kainą.

antrašu:
Richmond Hill,

(92-94)

New York.— Gazu nusižu
dė senas bedarbis 'Nathan Ka
minsky.

MIRTYS — LAIDOTUVES

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
(A.L.D.L,D.) 138 kuopa, Lie- 

Susivieniji-, nors jam ten laikyt buvo tuvių Darbininkių
Bet;mo Amerikoje ir Lietuvių Dar- 
vėl 
de-

prie 
prie

išsinešdinus, 
entuziastiškas

jiem pritariančius darbinin
kus. ,

Prisirengimai Prie
Pirmosios Gegužės

Lietuvių darbininkų organi- 
20~cT izaciJ°s savo susirinkimuose, 
motina ■ mitinguose ir pramogose turi 

■ ^ragint ir teikt darbininkus į 
J Pirmosios Gegužės demonstra- 

138th lc^ Prieš karą ir už bedarbių 
St. ir 7th Avė? Tai bus’pasku- i aprūpinimą. ' Demonstracija, 
tinė šiuo tarpu jos prakalba ' k.a,'p V*.1'. p,T,aus m,n®ta’ pra' 
Amerikoj. Ji išvažiuoja Vo- SI dės Union Square, sekmadie- 
kietijon, pagal pakvietimą vo-į nl’, gegužes^ 1 dieną, 12 .30 
kiečių Tarptautinio Darbiniu-! ^a an<^ ’ ls ^en mai*suos į 
kų Apsigynimo. Apart Ados ' Rutgers Square.
Wright, tame mitinge sakys John Reed Kliubo artistai 
prakalbas Amerikos Tarpt., Piešia didžiules karikatūras ir 
Darb. Apsigynimo advokatas j kitus paveikslus politinio 
Joseph R. Brodsky, Rich.
Moore ir kt.

NEW YORK.— Trečiadie-i 
nio vakare, balandžio 
kalbės Ada Wright, 
dviejų mirtin nusmerktų 
Scottsboro berniukų, 
sance Casino svetainėje

-------------------- j

Badauja 81,000 šeimynų

Della Augimas, 34 metų, 
Blue Point, L. I., mirė baland. 
17 d. Bus laidota balandžio 21 
d. Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab ori u s J. Garšva.

Skubiai parsiduoda 
černė, lietuviais, 
a, j J 
ir visi įrengimai, 
svarbi priežastis, 
ant vietos, 
ofisą.

grosernė ir bu- 
lenkais ir rusais 

apgyventoje vietoje, krautuvė didele 
Pardavimui yra 

kurią sužinosite 
Kreipkitės į “Laisvės”

(89-94)

i IŠRANDA VOJIMAI
I

scxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X ______ _____ X

ibininkų Susivienijimo kuopos 
rengia labai svarbias prakal
bas. Jos įvyks trečiadienį, 
balandžio 20 d., 7:30 vai. va-* 
kare, National Hall, Willow 
Ave., ir Clinton St.

Kalbės Dr. J. J. Kaškiaučius 
sveikatos klausime. Jis visa
da pasako labai daug įdomių 
dalykų apie darbin. sveikatą, i 
Kovos reikalais kalbės d. A. Į 
Bimba, vienas iš geriausių kai-Į 
bėtojų. Jis išaiškins ar bus į 
bedarbei galas. Kodėl Sovie-i 
tų Sąjungoje nėra bedarbių,t.o ’ 
dar trūksta apie 2,500,000 j 
darbininkų. Kodėl viso pašau-' 
lio imperialistai rengiasi ka-j 
ran ir daugelį kitų 
Drg. Bimba išaiškins, 
Maspetho renegatai, išmestieji 
elementai iš A.L.D.L.D. eilių, 
o darbininkus apgaviu ėja reng 
darni A.L.D.L.D. vardu paren
gimus ir tokiu būdu apiplėšia 
A.L.D.L.D. organizaciją.

Ateikite visi ir visos, atsi
veskite ir savo pažįstamus.

dalykų. | 
kodėl

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVI

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

PA S IRAN D'A VO.J A f ornišiuotas
kambarys, apšildomas, šviesus ir su 
visais gyvenimui patogumais; šva
rioje Woodhaveno sekcijoje, arti Fo
rest ' Parkway stoties, 80-22—88th 
Ave., Brooklyn. Reikia važiuoti Ja
maica “L” linija iki Forest Park
way. Telefoną: Cleveland 3-7159. 
Greitai telefonuokite arba atvažiuo
kite. (83-85)

X
X

X

X

NOTARV 
PUBLIC

INCBALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

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

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams . . . . . $1.50 
Šešiems mėnesiams . . .80 
Pavienio num. kaina . .05

GERI KAMBARIAI
įrengti (forničiuoti) kambariai. 

Visi parankamai, šiluma, šiltas van
duo ir t.t. Geroje vietoje. Prieina
ma kaina. Kreipkitės pas: • W. Am
brose, 406 So. 3rd St. ir kampas 
Union Ave., Brooklyn, N .Y.

(91-93)

Telefonas: Stagg 2-910S

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKĄ 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

m b

‘■'•7

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K AS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNĄUJAM NUVEŽTI lx LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES Ix MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DJEN\ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

X

TEL. STAGG X 
2-5043 Jį

X

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS

RISTYNES
Utarninke, 19 Balandžio (April), 1932

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

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
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas ičirškinimais

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k ne
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

’ ' operacijų
MEYER c

208 West 54th St. 
New York City .

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

domi be
DR. O.

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedėldienių

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydsu ūmias ir chroniška, rynj ir 

moterų Uk«» kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimu kraajo ir ilapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 801

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180 Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

> ir 
p, industrinio turinio, kurie bus.

nešami Pirmosios Gegužės de
monstracijoj. Jau 400 darbi- 

jninkiškų organizacijų nusitarė 
įsu visais nariais dalyvaut ge- 
* gūžimame išstojime. Dabar 
jos darbuojasi, kad įtraukt ki
tas, pašalines draugijas, susi
dedančias iš darbininkų, bet 
dar neprisidėjusias prie Gegu
žinės Bendro Fronto.

Reikalais kokių informacijų, 
lapelių, vėliavukių, sagučių 

___ ____ ; medžiagos delei
kreipkitės į j 

Trade Union Unity Council, 51 
East 19th St., New Yorke.I 
Prašoma nepavėluot.

FNEW YORK.— James 
Higgins, miestinių šelpimo ko
mitetų galva, sako, kad 81,- 
000 bedarbių šeimynų badau
ja.

Per blokų šelpimo komite-
tus grafteriai surenką negana ibej kit’okios 
pinigą. Miestas, todėl, ture- demonstracijos 
siąs iš savo iždo paskirt kokią1— - -- - 
sumą bedarbiams. Kitaip, ga
li prasiplatint maras.

Bet tik bedarbiai ir dirban
tieji tegali priverst valdinin
kus ir kapitalistus tinkamai 
šelpt virš 1,000,000 New Yor- 
ko bedarbių.

i Laikrodžiai, Deimantai ir į 

{ Auksiniai Dalykai i 
į Dovanom ar patys sau norėda- | 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- J 
|nokite, kad pas mane pigiau nu-. 
| sipirksite.

I ĮVAIRŪS LAIK- 
I RODŽIAI NAU- B
I JAUSTOS MADOS 
I UŽ PRIEINAMĄ

J KAINĄ

I Taipgi taisau visokius laikrod-! 
1 ižius ir kitus papuošalų daiktus., 

t Taigi kreipkitės pas mane, o aš I 
I stenąsiuosi pilnai patenkinti. ? 
| Williamsburgiečiafns, kuriems ■ 
a pertoli pas mane atvežti pataisy- I 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius i 
| daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ■ 
i Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
Į atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-1 
| kėsite “Laisvėje.” ■
Į VIKTORAS JANUŠKA
? 127-17 Liberty Avė i
r Tarne 127 ir 128 gatvių I 
I Richmond Hill, N. Y. ?

Po Maldą—Plėšt

 :------  NEW YORK.— Pasimeldę 
•v n • iz-j‘1 • • it išklausę dalies pamokslo,Išmesta su Dviem Kūdikiais du vyrai Glad Tidings evange-Į

---------- pistų bažnyčioj, 325 W. 33rd
BROOKLYN.— Tapo išmes- St., pasekė zakristijoną, ku

tą iš kambarių į gatvę bedar-,ris nešėsi $200 surinktų pini- 
bė Fl. Carella, 21 metų am- gų į savo kambarį. Zakristi- 
žifcus, su dviem 
Vienas 
antras 3 metų amžiaus, 
bedarbis vyras pasodintas iL gus. 
giem metam kalėjiman už myti vieno berniuko; 
smulkutę vagystę, prie kurios šaukta policija 
jį privertė badas. *kus.

su dviem kūdikiais.'jonas užsirakino, jiedu gi jam 
kūdikis 20 mėnesių, ’ pagrūmojo tol neišleist iš kam- 

Jos bario, kol jiems atiduos pini- 
Bet plėšikai buvo nutė- 

ir pa- 
suėmė pieši-

Karl 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

MEDICIN. DAKTARAS

S. fl CERNOV .!£
223 2nd Ave. & 14th Sįt.

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

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROdKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”
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DeKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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