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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
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Laukia Revoliucijos
, Kaimuose darbjninkai ir 

darbo yalstiečiai laukia re
voliucijos. ‘Sako, krizis turi ’ 
užsibaigt pasauline revoliu-

'» cija, kuri nušluos ir Lietu
vos fašistų valdžią. Reikia 
ne tik laukt, bet ir kovot, 

I tuomet greičiau bus nušluo
ta fašistų valdžia.
i _______

Streikas Kuktos Spaustuvėj
Visuomet policija paturi 

naudotojų pusę. Laikraščiai 
rašo: Kuktos spaustuvėj 29 
vasario buvo kilęs streikas: 
darbininkai, kurių ten dir
ba 12 asmenų, buvo nutrau- 
kę darbą. Streiko priežastis 
—nereguliariškas išmokėji-, 
mas algų, šeimininkui 1 
kovo darbininkų reikalavi-I 
mus patenkinus, darbinin-1 
kai grįžo prie darbo. Polici-j 
ja del streiko pradėjo kvo-: 
tą.

Kepyklų Savininkų Pelnasj 
Kyla — Darbininkų Kepėjų (

Algos Mažėja >I
Nežiūrint į tai, kad ke-: 

pyklų.- savininkų pelnas di-1 
deja ,(miltai atpigę, o ke- Į 
pyklų gaminiai parduodami ! 
senomis kainomis), bet sam
dytojai nuolat mažina ke
pėjams algas. Kepėjų pa
dėtis (jarosi ’ vis sunkesnė. 
Kepėja! darbininkai tur su
si įtupint kova.

vJHITC

ra**

Sovietų Sąjungos Raudonoji Armija pasirengus ginti revoliucijos laimėjimus, dirbtuves ir fabrikus 
nuo imperialistinių plėšikų. Pasaulio revoliuciniai darbininkai padės jai atmušti užpuolikus, 

v

Mažina Algas
Suvalkijos Kalvarijoj bat

siuviams numušė algas. Se-

nai, o dabar gauna tik 
litus.* • Draugų Atydai

SOVIETU SĄJUNGOS SPAUDA SAKO, 
KAD JAPONIJA RUOŠIA UŽPUOLIMĄ
MASKVA.— Sovietų vai- į vedama. Japonijoj, turi 

džios organas “Izviestija” l’tikslą prirengti Japonijos 
editoriale “Lenciūgas pro
vokacijų ir apgavysčių” ke
lia aikštėn Japonijos impe
rialistų provokatoriškas žy
gius prieš darbininkų tėvy
nę. Laikraštis sako, kad 
Japonija planuoja kruviną

; puolimą ant Sovietų Sąjun
gos.

“Aiškiu aiškiausia, kad 
anti-sovietinė propaganda,

uz

visuomenės opiniją praplė
timui militarinių agresyviš- 
kų žygių,” sako “Izviesti- 
ja.” “Mes pareiškiame vi
siems, kad girdėtų, jog Ja
ponijos žmonės yra nuodi
jami melais, idant vedus 
juos pasitikti naujas katas- 
torfas su užrištomis aki
mis.”

TOM MOONEY SVEIKINA SOV. SĄJUN
GOS DARBININKUS IR VALSTIEČIUS

Klaipėdoj Streikavo Staliai
Klaipėdoj vis plačiau ma

žina darbininkams algas. 
Daugiau 200 stalių protes
tuodami prieš algų rpažini- 
mą paskelbė streiką.

Kauno Butų Nuomininkų 
Sąjunga

Nors bedarbė didelė, nors 
pas darbininkus ir visokius 
biedniokus didelis skurdas, 
bet Kauno butų nuominin
kų sąjunga ir nemano ko
vot del butų nuomos maži
nimo. Priešingai, ji kliudo 
tai kovai. Ji, vieton kovos, 
siūlo butų nuomininkams 
maldaut, kad fašistų val
džia užstotų juos. Butų 
nuomininkai darbininkai ir

J. V. Komunistų Parti
jos Lietuvių Centro Biu
ras išleidžia del gegužės 
1 d. demonstracijų lapelį 
lietuvių kalba. Didžiųjų 
miestų draugai tuojaus 
praneškite, kur ir kokią 
valandą pas jus geguži
nė demonstracija įvyks, 
idant galėtumėme lapelyj 
del jūsų miesto paskelbti. 
Taip pat praneškite, kiek 
lapelių jūs galėsite išpla
tinti. Lapelių kaina bus 
apie $1.50 už tūkstantį.

Veikite taip greitai, 
kaip tik pastebėsite šį 
pranešimą “Laisvėje.” *

Centro Biuras.

KNYGOS RELIGIJA’ ANTRAS TOMAS 
ATSPAUSDINTAS; NARIAI GREIT GAUS

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos (ALDLD) pirmoji kny
ga už 1932 metus, antras 
tomas knygos “Religija” 
jau atspausdinta. Knyga 
turi 256 puslapius, .papuoš- j 
ta paveikslais ir bus nepa-i 
vaduojama^ įrankis, kovoje j 
prieš religinius nuodus.

Dabar ją-perduodame ap- į 
darinėtojui ir iki Pirmos 
Gegužės manome galėsime 
pradėti siuntinėti.

Taigi, draugai, mokėkite 
ALDLD duokles. Sekreto
riai, kurie permainėte ant
rašus, tai greitai praneški
te naujus. Taipgi praneš- 
kįt, kiek jums siųst šios 
knygos, nes ją gaus tik tie 
nariai, kurie yra pasimokė- 
ję už 1932 metus.

i . D. M. šolomskas,
ALDLD Centro Sekr.

46 Ten Eyck St., 
'Brooklyn, N. Y.

EXTRA!

1 Perduokite nuo manęs iš 
už kalėjimo grotų, kur aš 
leidžiu šešioliktus metus, 
mano draugiškus • sveikini
mus Sovietų Sąjungos dar
bininkams ir valstiečiams. 
Aš niekados neužmiršau, 
kad Rusijos darbininkų de
monstracija bal. 25, 1917 m., 
suokalbį prieš mane pada
rėt tarptautiniu reikalu ir 
baigėsi pamainymu mirties 
bausmės amžinu kalėjimu.

Jųjų skaistūs atsiekimai 
sėkmingam organizavime 
pirmu sykiu istorijoj tokios 
sistemos, kuri būtų parem- 

* ta gerove dirbančiųjų ma
sių, o ‘ne praturtėjimu ke
lių, man teisią; nepaprastą

įkvėpimą. Jųjų atsiekimai 
svarbūs ytin dabar, kuomet 
kapitalistiniam 
viešpatauja baisus 
ir kuomet milionai 
ninku neturi darbo, 
kiuosi, kad Sovietų 
gos darbininkai ir valstie
čiai maršuos pirmyn su

pasaulyje 
vargas 
darbi- 
Aš ti- 
Sąjun-

Pasaulio«darbininkai turi 
sulaikyti bile kokį reakci
nių spėkų užpuolimą ant 
Sovietų Sąjungos.. Sovietų 
Sąjungos darbininkų ir vaL 
stiečių laimėjimas bus lai
mėjimas dirbančiųjų viso 
pasaulio. Jųjų nralaimėji- 
mas būtu baisi katastrofa 
visai darbininkų klasei.

Tom Mooney.

r Svarbus Pranešimas 
3“ Grand Rapidso Lie-

Nenužudė Pogromuose, 
Tai Nuteisė Kalėjiman

šaukt savo susirinkimus ir 
juose svarstyt klausimus, < 
kaip kovot prieš būtų bran-1 
gumą.

tuviam Darbininkam»

GRAND RAPIDS, Mich.
— Nedėlioj, bal. 24 d., .lie-: 
tuvių svetainėj, po num.
1057 Hamilton Ave., bus ro
domi labai įdomūs Sovietų 
judžiai “Fragment of an 
Empire.” Bus rodomi tris 
sykius: nuo 2Xiki 4 po pietų, 
nuo 6:30 iki 8:30 ir nuo 9 
iki 11 nakties. Įžanga iš 
kalno perkant tikietą, tik 
25 centai ypatai, prie lan
gelio—30 centų.

Gi šeštadienį, balandžio 
23 d., 7:30 vakare, toj pa
čioj lietuvių svetainėj, kal
bės draugė M. Undžienė, tik 
sugrįžus iš Sovietų Sąjun
gos. Apart prakalbos, drg. 
Undžienė rodys paveikslus 
(nekrutančius) apie Sovie- 

kriminalistą? 'bkndė « Sąjungos darbininkų gy-

Marijampolėj butų nuomi
ninkai nepajėgia butų nuo
mos mokėt. Butų nuominin
kai mano butų nuomininkų 
sąjungą tvert. Jokios butų 
nuomininkų sąjungos be ko
vos nepadės sumažint nuo
mos už butus. Del nuomos 
už butus mažinimo reikia 
kovot ir reikalaut, kad be
darbiai ir visai būtų paliuo- 
suoti nuo nuomos už butus.

(“Balsas”)

VILNIUS. — Pilsudskio' 
teismas nuteisė žydą stu
dentą Wulfin pustrečių me
tų kalėjiman. Dalykas bu
vo taip: Kelios savaitės at
gal krikščioniški studentai 

: surengė pogromus prieš žy
dus. Bet žydai taip gerai 
gynėsi plytomis ir akmeni
mis, jog vienas pogromšči- 
kas buvo užmuštas. Wulfin 
buvo kaltinamas, 
mesta plyta pataikius 
pogromščikui. ' į

Dar Bus 100 Traktorių 
Padaryta j Dieną

MASKVA.— Su bal. 11 d. 
Karkovo traktorių fabrikas 
išleido 5,000 traktorių, 
fabriko darbininkai nu
sprendė, kad su bal. 20 d. 
jie kasdien padarys po 100 
traktorių!

MUKDEN, Mandžurija.- 
Japonijos militarinis štabas 
skubiai siunčia naujus' ka
riuomenės būrius į šiaurius 
prie pat Sovietų rubežiaus, 
neva sukilėlių malšinimui, 
bet faktinai karui prieš So
vietų Sąjungą. “Sukilėliai” 
tik priekabė.

Bijodami karo, japonai iš į KASMET DEL STOKOS PATARNAVIMO Mandzunjos bėga į Sovietų *^*»-*- * ~
teritoriją daugelis jų jau 
pasiekė BlagovešČenską.

Chinų Rytinio geležinke
lio darbininkai šiandien iš
eina į visuotiną streiką 
prieš japonus militaristus, 
kad užprotestavus prieš su
areštavimą 40 darbininkų 
ryšyje su išsprogdinimu ja
ponų karinio traukinio. 
Kaip žinoma, traukinį iš-

10,000 VARGINGU MOTINU MIRŠTA

KALINIAI BANDĖ 
BĖGTI

PA-

» CAMDEN, N. J.— Bal. 
18 d. Camden pavieto kalė
jimo L__________
pabėgti, bet nepavyko. Su
žeista dvylika kalinių ir du 
kalėjimo sargai.

venima 
visiems I

ir darbus. Įžanga 
veltui.

Korespondentė.

būk jo
tam

Paminėjimas Darvino 
Mirties Sukaktuvių

mo-MASKVA.— Sovietų 
kslo įstaigose bal. 18 d. bu
vo minimos penkių dešimtų 
metų sukaktuvės nuo Char
les Darwino mirties. Buvo 
skaitomos prelekcijos apie 
darvinizmą ir evoliucijos 
mokslą. Prelekcijos duoda
mos darbininkų susirinki
muose fabrikuose bei kliu- 
buose.

Gi | sprogdino rusai baltagvar
diečiai,. bet militaristai su
areštavo ir kankina nekal
tus Rytinio geležinkelio 
darbininkus.

Scottsboro Jaunuolių
Nužudymą Atidėsiu

MONTGOMERY, Ala. — 
Alabama valstijos augš- 
čiausio teismo vyriausias 
teisėjas Anderson pareiškė, 
kad nužudymas Scottsboro 

j nekaltų negrų jaunuolių 
bus laikinai sulaikytas, > 
idant davus progą apsigy
nimui paduoti apeliaciją į 
Jungt. Valstijų Augščiausį 
Teismą. Jaunuolius buvo 
paskyrę nužudyti gegužės 
13 dieną.

Vadinasi, darbininkų ma
siniai protestai privertė 
buržuaziją atidėti nužudy
mą. Turi kilti galinga ko
va, idant nekaltus jaunuo
lius 
ties

Peršovė 3 Mainierius

visai išgelbėjus iš mir- 
nasrų.

MB

NEW YORK.— Dr. Louis 
I. Dublin tvirtina ,kad Ame
rikoje kasmet miršta 10,000 
motinų laike gimdymo tik 
todėl, kad neturi tinkamo 
daktariško patarnavimo. 
Septynios motinos miršta 
ant kiekvieno tūkstančio 
pagimdytų kūdikių.

D r. Dublin sako, kad du 
trečdaliai mirčių nuo gim-

dymo lengvai galima būtų 
panaikinti su atatinkama 
daktariška pagelba. Bet, ži
noma, tūkstančiai vargingų 
motinų neturi to patarnavi
mo. Vadinasi, kapitalizmas 
kasmet praryja po dešimts 
tūkstančių motinų, atimda
mas nuo jų būtina pagelbą 
laike gimdymo.

“Vilnies” ir 
Naudai Parengimas

“Į mylima dainininkė duos sa-
LiUluVCv no vi Flirtu rloin^Iiiv*vo parinktų dainelių; John 

! Hammerstrom “piano ac
cordion” ir William Patrick 

Koncertas Clevelande “tap-dąnce.”
Kalbės musų dienraščių 

. j atstovas. Po programos bus 
šokiai. Pradžia programos 
6 vai. Įsitėmykite gerai, 
kad programa prasidės pa
žymėtu liku.

LKF. Komisija.

CLEVELAND, O.— Ba
landžio 24 d., Lietuvių Darb. 
Svetainėje, 920 E. 79th SL, 
Lietuvių Komunistų Frak
cija, prigelbstint vietos A.L. 
D.L.D. kuopom, rengia mū- j 
sų komunistinei spaudai

Pro-

CADIZ, Ohio.— Good
year Tire kompanijos ka
sykla prie Somers paversta 
į ginkluotas tranšėjas. Ją 
saugo apsiginklavę mušei
kos ir kareiviai — apsigink
lavę šautuvais ir kulkašvai- koncertą su šokiais, 
džiais. Budeliai be atodai- į gramą išpildys vietos dailės 
ros šaudo į mainierius, 
idant apgynus skebus.

Bal. 18 d. virš keturi šim
tai mainierių numaršavo pi- 
kietuoti Somers kasyklą. 
Juos pasitiko tie ginkluoti 
razbaininkai. Per du sykiu 
mainieriai šturmavo mušei
kų apkasus, bet pagaliaus 
buvo nugalėti ir išsklaidyti, nette Jankauskaite piano 
Trys mainieriai tapo pašau- duetus; Mikalina Petraus- (Daugiau Pasaulinių žinių 
ti ir pavojingai sužeisti. — -1------ ’

spėkos, didžiuma čia augę 
jaunuolės-jaunuoliai: Anna 
želviutė, smuiko solo ir du
etus su A. Nemina, pianu 
akompanuojant; J. Pučevi- 
čius ant gitaros; Teofile 
Rauluševičiiitė su daine
lėmis; Ą. Šūsnis—piano; 
Frances čepliutė su Jua-

Pranešama, kad Changchow 
Apsupo ne Komunistai

Iš Peiping, Chinijos, bal. 
18 d. pranešta, jog tos spė
kos, kurios ketina paimti 
miestą Changchow, Fukien 
provincijoj, nieko bendro 
neturi su komunistų Rau
donąja Armija. Jas vado
vaująs generol. Lienchung.

kienė, visiems žinoma ir 5-tam puslapyj)

o i
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Pirmą Gegužės Turi Būt Galingas Darbi
ninką Protestas Prieš Imperialistą Kąrą

Kiek Jaiko atgal tūli Amerikos, kapitalistiniai laikraš
čiai pažymėjo, kad htšilus’ orui Japonija' pradės karą 
prieš Sovietų Sąjungą.- New York “World-Teįegram’* 
pareiškė, kad pavasarį neišvengiamai prasidės susikirti
mas tarp J’apb’nijos ir SovibVų Sąjuhgos;

Ką meš šidridien ma'tbhiė?1 Japonijos imperialistai 
koncentruoja šūvo kariuomenę prie Sovietų rubežiaus ir 
daro višokias provokacijas; kad tik išprovokuoti karą.

Patys Japonijos- imperialistų pasamdyti provokatoriai 
išsprogdino Japonijos traukinį netoli Harbino. Gi sąry
šy su tuo vienas Japonijos užsienio reikalų ijiini^teinjos 
žmogus Tokio mieste pareiškė:

“Gali būt labai blogos pasekmės, jeigu toliaus pasi
reikš tokie įvykiai, kaip Japonijos traukinio išsprogdi
nimas netoli Harbino.” Prie to jis dar pareiškė, jog Ja
ponijos konsulatas Harbine pranešęs, ;buk rusai‘bolševi-i 
kai išsprogdinę traukinį. ' ■ 11

) Tuo būdu Japonijos, imperialistai bando sudaryti sau 
sąlygas atakai ant Sovietų Sąjungos. Tuo būdu jie duo
da ženklą kitų šalių imperialistams, kad jie pasirengę 
kariauti, -
' Japonijos imperialistai nesisarmatina daryti bjaurias 
provokacijas. Juk dvidešimts keturioms valandoms pir
ma minėto užsienio reikalų; ministerijos atstovo pareiš
kimo generolas Araki, Japonijos karo' ininisteris, pareiš
kė, kad traukinio išsprogdinimą^ nieko,bepdro neturimu 
Sovietais. Bet vėliaus tos pačios ministerijos žmogus 
pradėjo kitaip kalbėti. ( ’ , ' ‘

Kita Japonijos imperialistų bjauri provokacija, tai ge
nerolo Ma “pabėgimas’’ į Sovietų Sąjungą. Gehėrolas 
Ma yra Japonijos'imperialistų įrankis'. Japohįjos impe
rialistai davė jam minįsterio yįetją thaujoj (Maųd^uiijos 
valdžioj. Bet pastaruoju, laiku Japonijos imperialistai 
pradėjo skleisti gandus, būk generolas M& pabėgęs į Blą- 
govęščenską, Sovietų Sąjungon,-ir iš ten siuntinėjęs atsi
šaukimus del militarinio veikimo ,prieš Japoniją. Bet, So
vietų Sąjunga tuoj aus tą bjaurų proyokacinį darbą iškė
lė į viršų: pasirodė, kad iš Bl'agoveščensko generolo Ma 
vardu telegramas siuntinėja Japonijos konsulas, kad ge
nerolo Ma ten nėra. Japonijos imperialistų tikslas aiš
kus: pradėti karą prieš Sovietą Sąjungą, kaltinant ją 
del teikimo paramos generolui Ma.

Apart tų provokacijų Japonijos imperialistai naudoja 
baltagvardiečius rusus Mandžurijoj. Gaujos baltagvar
diečių užpuldinėja Sovietų Sąjungos atstovus. Harbine, 
pavyzdžiui, jie buvo užpuolę nužudyti draugą Kuznecov, 
Sovietų atstovą prie Chinijos Rytinio Gelžkelio.

Gi tuo pačiu sykiu Genevoj po “nusiginklavimo” prie
danga imperialistinių šalių atstovai veda derybas, taria
si, planuoja ,kaip sudaryti bendrą frontą karui prieš So
vietų Sąjungą, kaip išlyginti priešingumus savo tarpe, 
kad galėjus bendrai kariauti prieš bendrą priešą—dar
bininkų respubliką. Ir Japonijos užsienio reikalų minis
terija neužginčina to fakto, kad Japonija laukia susita
rimo Genevoj. 7

WAOWWIEKARft ;
r ■■ ’>

JSSM^W^^

-—v
Trečiaęliei , Bal, 20^ ,1932

Nepaisant buržuazįjos no
ro paslėpti prisirengimą 
prie karo ir pirmoje vieto
je prie užpuolimo ant So- 
viėtų Sąjungos, jau kasdien 
vis daugiau ir daugiau pa
čių išnaudotojų spauda tą 
pripažįsta. Paimkime kad 
ir New Yorko, “Times” ir 
“N. York American” 17 d. 
bal. laidos. Ir ką mes ran
dame? Daugiausiai kalba 
apie karą.

veikė Mandž 
navo1 japdnį 
B a l t i kontr- 
riai, kurie1 negali padaryti 
■nei vieno žingsnio be japo
nų žinios, veikia ir jie ban-

revoliucionie
jungą keli; mėnesiai atgal, 
kad išprovokavus karą Ja
ponijos su Sovietų Sąjunga. 
Dabar tas patsai generolas 
vėl neva kafihūna prieš ja
ponus, o tai tęsiamos pir
mesnės provokacijos.

Karo Debesiai
I m p e rialistinė Japonija 

užgrobė jaii veik visą Man
džuriją, kuri yra įsi davus 
giliai į Sovietų Sąjungos japonų instrukcijomis, areš- Per 15 kovo Mėnesio dienų

, tuoja Sovietų Sąjungos 'pi- ‘Azneft’ versmės^davė 514,076 
llįęčius ir gelžkelio darbiniu- tonus naftos, j

■' kus. Charbine jie.bjauriau- mėnesio pusėje naftos išgavi- įyniį

ANGLIS
Per penktdieią (17—21 ko-

>dė išSinamituoti ant Sunga- ''o) Do"b*se
ri linpq Tilth tnd būdu iš tonl1 ang11es <84’^UOS’ pla“ 
šaukiant karą tarpe. Sovie
tų ir Japonijos. Jie aįjiki- 
hėja ir kitas provokacijas
ant Rytinio Chinijos Gelž- v°) visose SSRS metalurgijos J : J . gamyklose išminta 70

°* tonai špižo ir
“C h i h i j o s valdininkai plieno.

Mandžūrijoje,; veikianti po

METALAS
Per penkdienį (15—19 ko-

gamyklose ištirpinta 79,683
82,261 tonas

NAFTA
Per 15 kovo mėnesio dienų

nės įmonės išdirbo 2,574 tuks. 
metrų vilhonią hūdinių. De
kados planas išpildytas 84 
nuoš* . < ■. t. ...

Tie fabrikai, kurie aprūpinti 
pastovia darbo jėga, planą iš
pildo i» perviršija. Pavyz
džiui, Kuncevo fabrikas išpil
dė planą 100 nuoš., fabrikas 
“Proletarij”- 100,7 nuoš. Ras- 
kazovo fabrikas —102,1 nuoš.

INDUSTRIJOS MILŽINŲ 
STATYBA KAZAN1UJE
Kazan iu j e pradėta statyti 

du nauji milžinai: mašinų sta
tymo kombinatas ir vagonų
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Pirmoje kovo statymo gamykla. Mašinų sta-
» kombinatas kainuos 

j apie 300 rriiln. rub. Gamyklo
je dirbs Apie 70į000 darbinin-

i šiai kankina So vie tu pilie- mo vPlanas išpild y tas 94. 
nuos. ■ 1 ! ■ '. __ ___ _ .... ....... ....... ......

Pirmoj e. kovomėne^io^pusė-. ; i9g2 m.’ pradžioj1 pirrhoji

Vagęnų statymo gamykla 
i pagamins p.er metus 5,000 va- 

i iŠlei- 
Jami standartinio 'dydžio 

—24 metrų ilgio. 1 •

. : ; čius ir Rytinio Chinijos 
. į Gelžkelio darbininkus., Gelžkelio darbininkus. ? ip'žvmiai natreršio “Grozneft” i i- •’ / Y ••I ■: J.•- 'C ;• le.zymiąi pagciffjp varuznerr jau (juos produkciją,

j “Sovietu Sąjungos' buvo j versmių* dalbas. Per 15 kovo |
|ir yra pozicija Mandžurijos sn)gše išgauta 349>59i ^Qnas iViiibds 
| įvykių reikalu—-taikos p.OZlą naftos. Puses' mėnesi# planas 
cija. Bet Jeigu Japonijos ..išpildytas ;99.6 nuoš. 
imperialistai tą mūsų taii- f TRAKTORIAI 
kos poziciją palaiko už mu-1 
su silnnvbe būk mes neeali- ‘ Per 20 kovo m^nes10 diem^ sų supnyoę, dūk mes negali 'Stalingrado traktorių gamyk- 
me apginti savo rubežius, išleido 1890 traktorių, 
tai tas to blogiau del jų pa- i Išleidimas mašinų Į parą 
Čių. Mes mušėme Užpuoli-' kovo mėnesį padidėjo iki 1351 
kus seniau, mes mušime i stukų vieton 130 vasario mė- 
juoš ir dabar, jeigu bus tas|nesi‘ 
reikalinga. Ir lai pamena

KODĖL VAISIAI. TURI PRI- 
NOKT ANT MEDŽIŲ

John X. Lough ran savo kny
goj “Gyvent ar Mirt” smer- 

kurie nuskina
GARVEŽIAI

Per 20 kovo mėnesio dienų biznierius 
apsivienijimo Lokomotiv” ga- neprinokusius vaisius, ski- 
myklos išleido 22 garvežius. , riamus pardavimui, o paskui

Gamykla Krasnoje Sormo- jUQS )jajgia nokinti sandėliuo- 
vo” išleido 4 garvežius (per se bei dėžėse. IV.....
20 vasario mėnesio dienų skintuose vaišiuose nėra būti-
3 garvežiai>•: lnaĮj reikalingo vitamino C; o

Kolomnos gamykla išleido tai saulinis vitaminas, reika-
9 garvežius (per 20 . vasario lingas SVeikatai kaulų, dantų 

ir akių.

reikalinga, 
tą “sportiški” Japonijos* mi- 
litaristai, kurie apsvaigo 
Mandžurijos įvykiais.”

Sovietų Sąjunga nori tai
kos, bet ji neleis imperialis
tams trypti Sovietų žemę ir 
mindžioti jos teises. Sovie
tų Sąjungos dirbančioji 
liaudis trokšta taikos ir bu- 
davoja ramiai, socializmą 
savo šalyje, 'bet tuo pačiu 
kartu reikalauja' :nuo ’ savo 
valdžios imtis aštresnių 
priemonių apsaugojimui So
vietų Sąjungos rubežių ir 
apgynimui SSSR, piliečių 
teisių. ' : ■

Vi^o. pasaulio < prbldtaria7 
tas turi žįųoŲ, ’kad pasauli
niai imperialistai pasiryžo

Peranksti nu-
Kirin provincijos, tai šiaurine Mandžuriją. Žiūrėkite, 

Čia imperialistai ruošia karą prieš SSSR. Heilungkiang 
kaip jos įsidavę į Sibirą. Amur upe yra S.S.S.R. ir 

Mftndžurijos rubežius
K. H. Von Weigand, ku- teritoriją ir sudaro strate- 

ris buvo liudininku musių ginę poziciją puolimui ant 
prie Shanghajaus, sako, kad SSSR. Japonai sulaužė 1905 
į 34 dienas vien tarpe Cha- metų sutartį tarpe Rusijos 
p^i ir Wousung fortų,' ant 
10 mylių tarpo? ‘ ' padaryta 
$300,000,000 nuostuolių. Iš
griauta, išardyta namai,, 
fabrikai' ir viskas nušluota. 
Taipgi ten žuvo ne mažiau1 
12,000 kareivių. ('Tas pat
sai autorius pripažįsta, kad 
Japonijos imperialistai sieks 
toliaus iki pavergimo Chi
nijos plotu ir s užpuolimo 
ant SSSR.

S h e r w ood Eddy rašo: 
“K o m u n istinėje Rusijoje 
yra diktatūra, tai faktas.... 
(Bet karo klausime Rusijos 
pozicija aiški. Ji reikalau
ja sumažinimo ginklavimo
si, arba visiško nusiginkla
vimo, jeigu tik tas galima 
atsiekti. Jos planas pasta
tytas ne ant imperialistinių 
užkariavimo pamatų, bet 
ant propagandos ir e'kono- 
minio nugalėjimo7 kitų ša
lių.” Pagalinus jis sako:

“Tai faktas, kad Japoni
jos karo veiksmai Tolimuo
se Rytuose jau sudaro ka
ro susirėmimų padėtį su So-

ir

Nors yra didelis priešingumas tarp Japonijos ir Jung- Sąjunga, kuri nenori 
tinių Valstijų, bet tą priešingumą kol kas nusveria Ame- karo, bet_ norėtų sudrutinti
rikos imperialistų troškimas karo prieš Sovietų Sąjungą, ’ 
ir del to Amerika visu smarkumu siunčia amuniciją ir 
ginklus Japonijai. Amerika nori, kad Japoniją pradėtų 
karą prieš Sovietų Sąjungą. G

ir Japonijos, kad Mandžuri
jos gelžkeliai neprivalo bū- 
'ti naudojami! karo veiks
mams. Japonai ne tiktai 
reikalavo, bet net užgrobda
mi traukinius, ant Rytinio 
Chinijos gelžkelio, kuris yrą 
pūsiau Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos, vežė kareivius, i neleisti SSSR, sėkmingai 
kur jiems reikėjo ir daro' baigti pirmąjį Penkių Me- 
visokias provokacijas. Ja
ponija pasiuntė didelę ka
ro jėgą, kuri perėjo iš Ko
rėjos į Mandžuriją visai ne
toli Vladivostoko. Japoni
jos žvejai nuolatos lenda 
į Sovietų Sąjungos jūras 
ir žvejoja ten žuvis, o jų 
apsaugojimui Japonija pa
siuntė linkui SSSR, terito
rijos, Kamčatkos apielinkė- 
je, savo karo laivus. Japo
nijos imperialistai vis dides
nes ir didesnes karo jėgas 
traukia linkui Sovietų Są
jungos teritorijos ir tuo pat 
kartu protestuoja prieš SS
SR, kam Sovietai sustipri
no savo karo jėgas Man
džurijos pasienyje. Man- 
džurijoje yrą desėtkai tūks
tančių rusų kontrrevoliu
cionierių. Jie laisvai veikia'

tų Planą o dar daugiau vy-, 
kinti Antrąjį penkmetinį 
planą, nes jie mato, kad 
pasaulinio proletariato akys 
vis daugiau atsukamos į So
vietų Sąjungą, o ypatingai

mėn. dienų —7 garvežius).
C Bykovo gam'yklh, VKomin-

tern” išleido 8 t garvežius, vie- “^MINTIS” CHINŲ GENE- 
ton 4 (per 20 .vasario mėn.Į ROLO 2,400 METŲ ATGAL
dienų).

. ' ■ , . ODA ' . '

Per ketvirtąjį ! kovo 
penkdienį Vitebsko odų

Anglų kalbon tapo išversta 
‘ f ikariška “išmintis” senovės 

mėn. iChinų generolo Sun Tzu. Ap
dirbi- art karo taisyklių, jis pasako

mo gamykla išleido produkci- Ja aPie tokį atsitikimą. Kara-

men

. Kara
lius norėjo, ka<j Sun’ Tzu iš- 

. !.muštravotųJ jo pačias bei, su
guloves; o jų turėjo karalius

Imperialistai trokšta karo. Imperialistus ^r^mia socia- 

tai veda bjauriausią propdgahdąl priešSąjūū- 
į gą,.kad tūo būdu darbo mdses prirengti kaiTii' prieš dūf-1 

bininkų respubliką. ’ \
'' ■ " z • ' • * ' ■ • *■ ’ % * •’ * I

Darbininkai turi visa tai suprasti.. Jie tūri mobiližuo-1

Imperialistai trokšta karo. Imperialistus *rėmia socia
listų Antras Internacionalas. Visose šalyse, socialfašis-i

savo padėtį vykinant antrą 
Penkių Metų Planą.”

Imperialistines Japonijos 
siekius jis apibudina seka
mai. 1) Japonijos planas už
grobti visą Mandžuriją, su
daryti ten'Japbnijaj prielan
kią' valdžią, kimi' būtų jos 
įrtfikig. 2),Toji valdžią pri
valo priimti , visas' Japoni- 
joMChinijos sutartis fir .3) 
Japonija paveldėja Mandžu- 
rijoje ekonominius ir.kari-LV±L8aVr T^t koY?i.pr1ieg impėr?^ rengiamą strateginius nktu; 

n®daleis? ’mpenahstams tolimesniamBgavo ,4^.
išproyokuoti karą prieš Sovietų Sąjungą.

r. i ® ' •»' b

Artinasi Pirmoji Gegužės—-viso pasaulio darbininkų

jos 101į420.rub. vbrtės;
, . AUTOMOĘILlAl 

i J : ’ •: i. ‘ i !.1 ■ , . .
Per 20 kovo, mėn. dienų 'nemaną pulką. Generolą? Sun 

Maskvos Stalino vardo aulo-; *1zu.. apsiėmė išmokinti jąsias 
mobilių gamykla ( b u v u S i ’ kareiviškai klausyt komandos, 

bet išreikalavo iš karaliaus 
pUnOs teisės bausti už nepa
klusnumą. Karaliaus mergos 
buvo .paskirstytos į būrelius, o 
jb‘ mylimiausios pačiame prie
kyje. Generolas paklausia, 
an jos žino, katra ranka yra 
dešinė, o katra kairė. Pas
kui liepia joms suktis į deši
nę,—mergos kvatoja, labiausia 
tos, kurias karalius geriausiai 
myli. Liepia generolas joms 
suktis į kairę, dar garsiau juo
kiasi ir nepaiso komandos. Ge
nerolas pasirenki dvi iš kara
liui artimiausių ir liepia nukirst 
joms galvas. Karalius raukosi, 
bet generolas primena, kad jis 
negali laužyt savo žodžio. Juk, 
sako, įgaliojai mane baust, 
kaip aš noriu, už nepaklusnu
mą. Pagalinus, karalius turė
jo sutikti. Dviem karaliaus 
kekšėm liko nukirsta galvos. 
Tada kitos pabijojo ir, sako, 
taip pavyzdingai lavinosi muš
tro, kaip<geriausi vyrai kar
eiviai.

Tūli patriotiški Amerikos 
rašytojai giria tokią išmintį

AMO) išleidn 750 automobi
lių. Sulyginus su tuo patipfer 
riodu vasario mėn^ gamykla 
padidino išleidimą 204 mašj- 

| nomis.
Mašinų išleidimas į parą'ko

vo mėn., žymiai padidėjo. Jei
gu vasario mėn. gamykla išlei-

desėtkai milionu bedarbiu do vidutiniai 36_ mašinas į pa-
*• *■' t»o • 4- oi ir/^xy/A mnnnoi lolmdain

jieško išėjimo iš-bado padė
ties, ir tą išėjimą pradeda 
suprasti tiktai per proleta
rinę revoliuciją ir įkūrimą 
Sovietų valdžios savo šaly
je.

Jugtinių Valstijų imperia
listai Stovi Japonijos užpa
kalyje, kaip ir 'kiti imperia
listai, ir remia visas Japo
nijos provokacijas. Darbi
ninku klasė turi smarkiau 
kovoti prieš imperialistų 
ruošiamą karą ir energin
giau mestis į prieškarines 
demonstracijas, šių metų

ir yra japonų globojami, minėjimas Pirmos Gegužės 
Tie gaivalai šiomis dieno- i yra tampriai surištas su ko

va prieš imperialistų ruo
šiamą karą ir už Sovietų 
Sąjungos apgynimą. Visi 
darbininkai ir darbininkės,

rą,‘tai kovo mėnesį išleidžia 
53 mašinas.

MEDVILNĖS AUDINIAI
Per pirma kovo: mėnesio 

dekadą išdirbta 64,487 tūks. 
metrų medvilnės audinių. De
kados planas išpildytas 82 
nuoš.

VILNONIAI IŠDIRBINIAI
Per pirmą kovo mėn. deka

dą vilnonių išdirbinių pramo-

visos mūsų organizacijos 
privalo energingai rengtis 
prie masinių demonstracijų. 
Smarkesniu ir* galingesnis 
pasaulinio proletariato vei-
-i • • • v « • ♦ i 1 do y IA/J UI gll 1(1 LUnlcl loIIllilLI
kimas n isstojimas bus pei- genero[o gun Tzu, kuris gyVe- 
kunsargis prieš impenalis- no, 2,400 metų atgal. Jiems pa
tų kesiniltlUS pulti ant SŠS- tinka žiaurumas prieš discip-

mis bandė ' išsprogdinti 
gelžkelio tiltą ant Sungari, 
upės ir daroma daugelis ki-> 
itų provokacijų prieš SSSR.

Sovietų Sąjungos Balsas j 
. 'f »

Sovietų Sąjungos politika 
—yra taikos "politika. Ji 
visada vengia karo, bet juk 
galų gale turės būti daromi' 
žingsniai, nes kitaip impe-įs 
rialistai vis giliau ir bjaū-i 
riau griausis į SSSR terito- J e i $ m o nuosprendį 

•’ • • • • IV* F '♦I j

i nužudyti septynis ne-

Pravda,” Centralinis Ko-įkaltus negrus jau-
' i 'Kalba ne-

liniiojamus kareivius; jie taip- 
(Tąša 3-čiam pusi.)

Taip toli, kaip Pieti- 

nej Afrikoj darbinin

kai protestuoja prieš
/ r b t *

c o 11 s b o ro, Ala.,

D’. M. šolomsk'as. '. j

0 tas Japonijos imperia
listų veikimas turi būti lin
kui pasmaugimo Sovietinės 
valdžios Mongolijoje,' linkui 
kriušinimo revoliucinio ju
dėjimo Chinijoje > ir prie 
prisiruošimo: puolimui ant 
Spvietų Sąjungos.

Jau skaitytojams yra ži
noma,' kokios provokacijos 
buvo atliktos su pagelba ge- 
4 ? M 1 -n r • N/ Vs. . • • .

kovofi diena. * , • ' j
Tą( dieną darbininkai svarbiausia turi pareikšti galin

gą protestą prieš imperialistinį karą. Tą dieną jie turi 
parodyti imperialistams savo jėgą, savo pasiryžimą ko-

'normos, prieš rengiamą skerdynę.. • '
Sustabdykime gabenimą amunicijos ir karinės medžia

gos Japonijai! i * . • ' '
Sustm'dyMtfie plėšikišką karą prieš Chinijos. mases L
Ginkimė- darbirtlnkų' tėvynę/ Sovietų Sąjiūig^! ? < i nerblo Ma prieš Sovietų Są-

voti prieš kapitalistų atakas aht darbininkų gyvenimo

riją ir mindžios jos reika- i
lūs'. . ■

U'

m.unistų Partijos organas, I
įdėjo straipshį su antalviu: nuoI|us

■ - , i, gras kalbętojas Go
Tame <’ straipsnyje p-,; '

. vienas įžymiau-.
■Pereita ; rudenį ir žiemą 't . ■ ‘e K £• y • šių vadų Pietinės Af-

“P e r s p ėjimas Pro voką to 
riams.° 
tątpe kitko sako: "

įvairūs “banditai” už japo-1
nų pinigus ir SŪ. jų ginklais rikos darbininkų

Ml



DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

pažnai šlapinasi, Silpnas 
ji Lytiškai

Gerb. gydytojau, prašau 
ūsų patarimo. Aš esu 36 
n. vyras. Mano priežastis 
itokia. Aš jaučiu jau me- 

;ai laiko, mane verčia daž
nai šlapintis, tai viena.

Antra, esu silpnas lytis- i 
kais dalykais ar organais, ! 
Kaip prie moteriškos, grei
tai susierzinu ir į 
nervuotas, ir, kaip sukietė
ja, tai tūojaus viskas išbė
ga. Malonėkite patarti per 
mūsų dienraštį “Laisvę”, ką 
aš turiu daryti. Esu be
darbis ir neturiu progos ei-

* ti pas gydytoją. Tariu -iš i 
skalno ačiū.
Atsakymai.—

Jūsų, Drauge, aprašymas 
visai trumpučiukas, ir iš jo

dens, bent po 6-8 stiklus 
per dieną. 

(
Kai del lytinio apsilpimo, 

tai kaip minėta, gal kartais 
šitoks apsilpimas rišasi su 
kokiuo šlapinamojo kanalo 
ar pūsles negerumu. Jūs 
gyvenate dideliame mieste, 
tai nueikite ligoninėn arba 

iį jos kliniką, pasisakykite, 
palieku KaiP Jums Yra> tegul gy

dytojas, su tam tikrais prie
taisais, ištyrinėja, 
Jums pūslės 
šlapinamojo 
(“Cystoscopy,

PHILADELPHIA. PA.
“Daily Workerio” Parengimas

Lietuvių ir rusų darbinin- 
I kiškos organizacijos rengia di
delį koncertą ir balių “Daily 
Workerio” naudai ateinančioj

išžiūri 
vidų, taipgi 
kanalo vidų 

urethrosco-;
py”). Toks patyrimas pa- 

i dėtų nustatyti dijagnozę, 
jligos išpažinimą.

Bet lytinis apsilpimas ga
li būti pasėka ir daugelio

negalima daug ko nuspręs- kitų aplinkumų. Nuo sun- j 
ti. Nenurodyta galimos k e snės ligos—influenzos,
priežastys, ligos bei nega-1 plaučių įdegimo, katarų tū
lės eiga, gyvenimo apysto-; lą laiką lytiniai gabumai 
vos, darbas, vedęs ar ne' ir Į esti menkesni, dėl vidaus 
t. t. . | liaukų išsėmimo. Nuo sun-

Jus jau metai verčia daž- į ^aus darbo, nuo rūpesčių 
*nai šlapintis, šitas apsi-;nuo st°kos poilsio, 
{reiškimas gali turėti ryšių

> 
gero 

maisto irgi menkesni esti 
su kitu Jūsų apsireiškimu— lytiniai pajėgumai. Jau ne- 
lytiniu apsilpimu, bet gali mjn^n^v iva^r}^ paties gyve- 
ir neturėti. Tai priklauso nimo iškrypimų.
nuo priežasties. Jeigu Jums] Atitaisyti lytinis nusilpi- 
yra kokių įdegimų pašakni- 
nėj, pačioj jautriojoj, pi’os- 
tatinėj šlapinamojo kanalo, 
tai nuo tokio įdegimo' gali 
varyti dažnai šlapintis ir 
gali pergreifai sėklos nu
bėgti. O tokių įdegimų pa
sidaro nuo netikusių lytinių 
susinešimų, nenormaliai

•>baigiamų, taipgi nuo bergž- i 
džių dažnai pasikartoj amų [ 
lytinių susinešimų.

Žinoma, kanalo

Pittsburgh® ir Apielinkes Žinios
Turėjome Geras Prakalbas i 

Northsaidėje

PITTSBURGH, Pa. — 8 d. 
balandžio drg. J. Gasiūnas 

subątoj, 23 d. balandžio, Lie- kalbėjo northsaidėje Lietuvos 
^28 Sūnų svetainėje. 
Pra- 
Dai- I

tuvių Tautiškoje salėje, 
E. Moyamensing Avė. 
džia lygiai 7 :30 vai. vak.
nuos geri solistai: J. L. Kava
liauskaitė iš Brooklyn©, W.

J J. L. Kavaliauskaitė
I Sapčenko ir Nusia 

smuikininkas 
John Reed Kliubo 
šoks; grajys rusų balalaikų or
kestrą ; 
rys ir 
chorai, 
parengimą, 
šokiai.

mas netaip jau lengva. 
Daug priklauso nuo pamati
nių to apsireiškimo priežas
čių, nuo amžiaus, abelnos 
sveikatos, maisto, poilsio, 
darbo ir tt.

Pačiam, be gydytojo prie
žiūros, vargu bus kas tikres
nio nuveikti. Jeigu, saky- 

| sim, Jums būtų visa kas 
tvarkoje lyties organuose 
nebūtų ten jokių įdegimų

SI omą; 
Popoff; I 
baletas

šoks dvynukės sese- 
dainuos Lyros ir rusų 

Lietuviai, eikime į šį 
Po koncertui bus 

Įžanga tik 35 centai.
Komisija.

ĮDOMUMAI
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

sužiniai ar nesužiniai, pri-gi, 
taria tai pasakai, būk moteris 
tai esą “palaidas sutvėrimas,” 
ir tik per prievartą galima 
kas nors gero iš moteries pa
daryt. Trečias dalykas, tai tie 
doleriniai patriotai supranta, 
jog ateinančiam imperialis
tiniame kare bus plačiau nau
dojamos moterys. Jie tad 
gėrisi senovės chinų generolo 
pasielgimu; jų suprasimu, ma-

Žmonių su
sirinko gal daugiau, kaip.šim
tas, kas yra northsaidėje la
bai senai atsitikta. <. Draugas 
Gasiūnas kalbėjo apie naujo 
karo rengimą, kad “panaki- 
nus bedarbę” ir nurodinėjo, 
kad vien tik per karą kapita
listai tesvajoja išeiti iš šios 
baisios bedarbės ii’ kapitalisti
nio krizio. Jisai nurodė, kaip 
karas yra ruošiamas prieš dar
bininkų tėvynę—Sovietų 
jungą. Sovietai parodo 
šaulio darbininkam, kaip 
panaikino bedarbes, kada 
nuvertė kapitalistinę tvarką, o 
kapitalistai viso pasaulio bijo
si, kad darbininkai jų šalyse 

[nepagalvotų, kad 
rai rusai padarė,”

: kui neužsimanytų 
1 patį padaryti.

Gasiūnas irgi nurodė, kaip 
Father Coxas apgaudinėja 
darbininkus. Būtų labai ge
rai, kad kalbėtojas truputį 
daugiaus laiko būtų pašventęs, 

j numaskuojant tą demagogiją. 
Prakalbos buvo labai gyvos, ir 
ant galo nekurie draugai bei 
draugės statė rimtus klausi
mus. Kaip kurie net ir papa
sakojo apie jų patyrimus “lab
darybės” įstaigose. (‘Mat, veik 
visa publika susidėjo iš be
darbių).

Northsaidiečiai nori dau
giaus tokių prakalbų! Prakal
bos buvo rengiamos bendrai 
L.D.S.A. 60-tos kp. ir A.L.D.L. 
D. 87 kp. Gauta du nariai į 
A.L.D.L.D. 87-tą kp.

čia reikia truputį pastebėti 
Lietuvos Sūnų Draugijos Na- 
riams. Draugai, šios ir kitos 
prakalbos yra rengiamos jūsų 
naudai, jūšų apšvietimui. Už 
svetainę prakalboms reikėjo 
mokėti tris dolerius, už plaka
tus $1.00. Viso išlaidų, be 
kalbėtojo pasidarė $4.00. Au
kų surinkta mažai, nes bedar
biai negali aukoti. Draugi
joms, kurios rengia prakalbas, 
pasidaro nuostolių? Draugai.

Są- 
pa- 
jie 
jie

“gal ir ge- 
ir kad pąs- 
ir kitur tą

Reikalinga siųsti savo delega
tus visur, kur tik yra darbi
ninkų dar nesusipratusių.

Kiti darbininkai dar stato
Unijos^ streikuose — Kentuc- sau klausimą, kodėl dauguma 

ir Western moksius ėjusių palieka darbi- 
Tennessee^ — nįnkų išdavikais ir negali būti 

‘ tikrais .darbininkų vadais, 
ko eigą, terorą, kuris yra var-ikaip kad Leninas buvo. Leni- 
tojamas prieš kovojančius mai-i ' - -
nieriųs. Šie paveikslai buvo

ky, Tennessee ir 
Pennsylvania. “r" 
Kentucky” parodo visą strei-

nas, tiesa, irgi ėjo mokslus. 
Bet Leninas, buvo atsidavęs

, Leni-slaptai išgabenti iš Kentucky, darbininkų reikalams. < Leni- 
• Kita filvną bus rodoma apie nas pamiršdavo < ^ave,-bet ne- 
Baduolių Maršavimą ų Wash- pamiršdavo darbininkų reika-
ingtoną pereitą gruodžio mė
nesį. Įžanga 35 centai išank- 
sto perkant tikietus. Prie du
rų bus 50 centų. Vietos, kur 
galima gauti tikietus išanksto, 
yra visame Pittsburgh e garsi
namos šiokartėsė. Įsitėmyki- 
te! Bus rodoma pėtnyčioj, 
bal. 29 d., 8-tą vai. vakare, 
Moose Temple svetainėje, 628 
Penn. Ave., Pittsburgh Down
town. Rengia Film ir Photo 
League of Pittsburgh, skyrius 
Workers International Relief.

Jonas Urmonas, 
Komiteto Narys.

lūs. Dauguma šių išdavikų, tai 
tik savo reikalais tesirūpina.

Bet darbininkai turi pasiti
kėti patys Į save. Leninas mo
kino , kad darbiiiinkai negali 
pasiduoti save valiai individu
alių vadų. Darbininkai turi 
eiti po vadovybe Komunistų 
Partijos. Jisai paliko geriau
sius pavyzdžius mums, darbi
ninkams, ir pamokas. Mes 
turime jo keliais eiti ir veikti, 
kol nugalėsime šią netikusią 
tvarką.

Aldietis.

Atsišaukimas į Visus 
Pittsburgho ir Apielinkės 
Lietuvius Darbininkus

“Nuga-Toiie padarė 
mano skilvį sveiką”

P-nia J. Lukošienė. Boston, Mhss., sako: 
"Per daugeli metų ak turėjau susreduaj skll- 
vj. AS ėmiau kelių rūkių vaistus, bet ne
gavau pajrelbos. Man pasakyta apie Nutra- 
Tone ir nusipirkau bonką. Nuga-Tone iš
darė mano skilvi sveiką. Mano irera svei
kata paeina nuc Nujra-Tone. Tai pastebėti
ni vaistai."

Milio'nai žmonių visuose pasaulio krantuose 
rado. Kad’ Nusta-TOne yrti užtikirrti veiktai ir 
jie atsideda ant jp, kad jis išlaikytu juos 
stiprius 'ir‘ s’VeikusA JiA' yra puikus del se
nesnių ’žifi^hių fr tų 'jaunesnių metais, kurie 
jauėiasi silpni ar liguisti. Aptiekinihkai j>ar- 
davinėj^ Nuga-,7V>nK J^igu aptiekininkas nę»' 
turi • jo? paprašykite ji užsakyti ' ik savo 
urmininko. Pėt'sfrtkrinkite kati jūs gaunate 
Nuga-Tone. Kas kitas gali būti be vertės.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ (STAIGA
Salės dąl Balių, Koncertų, Ban
ketų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios ho 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

Amerikoj beto dar galima 
Išsiraiyt per “LAISVĘ”

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Btagg 1841

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Ihostrannich 
Rabočich” 

Red. “PRIEKALAS”

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

DAR TURIME
350 KOPIJŲ

Tikra Kaina 25 Centai
Draugai ir draugės, lietuviai 

darbininkai! šiandieną visiem 
susipratusiem darbininkam ge
rai žinoma, kas yra fašizmas ir 
kokius bjaurius darbus jis at
lieka. Kaip lietuviai, taip ir 
Amerikonai fašistai terorizuo
ja susipratusius darbininkus be 
pasigailėjimo. Taigi mes, susi
pratę lietuviai darbininkai, tu
rime vesti griežtą kovą prieš 
tą juodą šmėklą, kuri ant kiek 
vieno žingsnio persekioja su
sipratusius darbininkus. Mes 
matome, kaip elgiasi su nekal
tais badaujančiais darbinin
kais, kuomet išeina į demons- 

jtracijas, prašydami duonos ar
ba darbo. Niekas kitas ne
puola tuos nekaltus baduolius, 
kaip tik juodieji fašistai reak
cionieriai. šimtai sužeistų dar
bininkų streikuose ir demons
tracijose.

Jaunas darbininkų organi
zatorius drg. Harry Simms ta- 

1 po nužudytas, kaipo streiko 
[vadas, o tai vis fašistų darbai. 
Mes, susipratę darbininkai, tu-

| !lors .$1;00 s,veta'n« ai- i užkirsti kelia tiem darbinin- 
!ba veltui duot, del nedirbau-. kų priešam. '

ada galėsi- ( pittsburghe ir apielinkėj gy- 
'vuoja Priešfašistinio Susivieni
jimo Komitetas, kuris šaukia 
konferenciją 24 , balandžio, 
1932 m., L.M.D. svetainėje, 
142 Orr St., Pittsburgh, Pa., 
pradžia 1 vai. dieną. Visos 
draugijos, kurios buvote už- 

Arsenalas”' kviestos laiškais ir per spaudą,

NUPIGINTA KAINA 15 CENTŲ
Dar Turime 350 Egzempliorvų mų metų.

DARBININKŲ 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 tuo jaus reikalauti.

X O f J 4, r' , w

jtyt, tai geras pavyzdys, kaip | jūs turėtumėt nupiginti kainą; 
, sudisciplinuot moteris darbi-! 

ninkes delei karo pareigų, pa-1 
vartojant tam žiauriausias čių darbininkų. __

priemones. Už tai ir New me daugiau turėt ir prakalbų! 
Yorko American’© rašytojas ir diskusijų, kas mums visiems' 
Harold Lamb sako, kad ta. eitų ant naudos, 
knyga, chiniečio budelio para-!

- o---------- ---- z -- ,‘šyta 24 šimtai metų atgal, es- . Matysime Gerą Krutamą .
j ant vietos galėtu nustatyti, ianti “tobuliausia iki šiol kny- 

Apkrečiamų venerinių li-’.Be to> neretai esti naudos, iga „apie tinkam^ karo vedi- 
gų eigoje, ypač per tripe-ijg pradžių, keletą savaičių i

viduje suerzinimų, tai kartais ge- 
gali ir kas kitas atsirasti. ru paseku duoda vartojimas 
Kartais ten atsiranda savo liaukų preparato.
rūšies karpų,_ ir kanale ir preparatas geriau tiktų, gy- 
šlapinamoj pūslėje. Nuo to Jytojas geriausia ten pat 
varo dažnai šlapintis. . . . . . .

rūšies karpų, ir
Kokis

—o---

rį, dažnai pasireiškia noras vartoti kokio bromo, bromi-i 
dažnai šlapintis, tai yrą jų preparato, nervų siste-1 
mm iriocrimn mm niiliovirnA __ • ____ v __________ • •

NUŠOVĖ 284 LEVUS
y nuo įdegimo, nuo pūliavimū 

‘ ’! jautriosios kanalo dalies.
' O vėl neretai pasitaiko, 
kad kanalui nieko netrūks
ta, šlapimas esti persunkus, 
perdaug rūkštus, nuo neti
kusio maisto, vartojant per
daug angliavandžių ir smar
kių, erzinančių prievalgių, 
o permažai daržovių ir vai
sių.

Patarčiau i 
daugiau vartoti vaisių ir 
daržovių, kame yra šarmų, 
mineralų, o mažiau vartoti 

k baltos duonos, pyragų, ra- 
| gaišių, taipgi mėsiškų, nes 

nuo to šlapumas esti per- 
daug rūkštus; Be to, būtų blogumą padaro psichi- _
visai ne prošalj imti da ii’jn®s intakos: baimė, nepasi- šekelis buvo 
po truputį sodes miltelių,' tikėjimas savimi, neapykan- gas 60 centų, skaitant 

. “bicarbonate of soda”, “ba- ta, susipykimas su moteria i koniškais pinigais. !
7 1 :t. 4-4- •1IZ nnslcnlns tais mkjng soda , sakysim, po pu- iu 

sę šaukštelio po valgio, su! --------------
r ! “r*

et nebetoks rūkštus, daugiau Vėl SllIIldzejO 7 NlIOS. 
jame bus šarmų, ir tuomet j 
netaip jis erzins šlapinamo- ■

\ f jo kanalo plėves.
Jeigu kokio, tai gal būtų 1 bilių pramonė. Pereitą sa- 

Jums naudos keletą dienų,vaite, pasibaigus su bal. 16
j vartoti ir atropino (“Atro-, d., matė dar sumažėjimą 

pine sulphate, gr. 1-150 ta- visais septyniais nuošim- 
blets, No. 25”), po vieną ^čiais. ' Tai ištikrųjų nepa-

l žirnelį prieš valgį. Tai su-, prastas gamybos sumažėji-
1 mažina jautrumą pūslės irimas. Šiandien automobilių 

šlapinamojo kanalo plėks-! pramonė iš viso tedirba 32.- 
nių. Gerkite dažniau van- 6 nuos. savo galios.

mai apraminti, jos erzini
mui sumažinti.

Kadangi prostatinė liau
ka tokiais atvejais dažnai 
esti pabrinkusi, tai jos ma- 
sažavimas daro naudos. Pa- bet Wm. Burnhamienė, Pitts- 
tartina tuo tarpu keletą sa-jfielde, Mass., turi katę 24 me

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 skaitytojiams dovanų knygelės 
“Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje”. Kuo 
greičiau išleisime kalendorių, tuo greičiau iš- 
siuntinėsime skaitytojams dovaną.

Reikalaudami Kalendoriaus rašykite:
“LAISVE”

■, Brooklyn, N. Y.427 Lorimer. St.

Paveikslą “Arsenai”

Sovietų Sąjungoje pagamin-
I t/Hs pHveikslcis
bus rodomas Moose Temple, malonėkite prisiųsti delegatus 

..į, balandžio (Ap- 1 minėtą konferenciją.
, po num. 628 Penn. i»ri- draugai delegatai, malonė- 
sburgh, Pa. (Tarpe kite visi Pribūti Į laiką, ši

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!
Taip-penktadienį,

Calfornietis levų medžioto-j ril) 29 d., 
Jay Bruce yra savo amžiuj ; Ave., Pittsburgh, Pa. .

'Stanley ir Loew’s Teatrų, ant 
[Penn. Avė.) Veikale vaidina- 
,ma Ukrainos revoliucija. So
vietų Sąjungos judžiai yra pa
garsėję, kaipo geriausi artis
tiškumu ir turiniu. Net bur
žuazija tatai pripažįsta. Ta
me veikale perstatoma scenos 
iš karo tikroje realybėje, be 
jokių užslėpimų, kaip kad yra 
daroma Hollywoode;

Ateikite ir pamatykite, kaip 
buvo žudomi Ukrainos darbi-

Literatūros. politikos ir visuomenės mokslų darbininkų žurnalas
jas 
nušovęs 284 levus.

24 METŲ KATĖ

Katės amžius yra trumpas;

konferencija turėtų būti skait
linga, nes daug naujų dalykų 
stovi prieš mūsų akis, kurie tu
rės būti apsvarstyti.

Priešfašist. Susivienijimo
Sekr. A. K. Sliekienė.

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

vaičių -duoti lyties orga- [tlJ senumo- 
nams pasilsėti, o šiaip higi- _____
jeniškai užsilaikyti.

Paskiau , lyties pajėgu- i

yra turėti lytinių susineši-1 
mų.

, , i rasKiau , lyties
savaitę-kitą Į mams atsigaunant,

PORTLAND, OREGON

, Palaidas, beprotiškas Persi- (ninkai, kada jie pasipriešino 
jos valdžios šeimininkavimas; prieš kapitalistinius tironus 

t A s s y r o-Babylonijoj 450-tais Ukrainoje. Ukrainos darbi-
Reikia čia patėmyti, kad, pirm krikščioniškos gadynės ninkai vedė heroinę kovą prieš

ipmii fizinio Damato imno- padarė tokia ten suirutę, kad savo priešus ir jie laimėjo.
J * 1 1 per vienus metus kviečiai pa-. Dabar jie turi valdžią savo

brango nuo ketvirtos dalies rankose ir jų kasdieninis bū- 
'“šekelio” iki pusės

i sidabrinis- pini- resnis.

Balandžio 8-tą dieną A.L.D. 
L.D. 4 -ta kuopa laikė savo ’su
sirinkimą, kuriame kalbėta, 
kaip galima pagerinti darbi- ' 
ninku veikimą. Pasirodė, kad 
dar yra knygų neparduotų. 
Nutarta, kad reikalinga eiti į 
darbininkų stubas su tomis 
knygomis ir pardavinėti tiems

1 draugams darbininkams, ku
rie nepriklauso kuopoje.

Mūsų kolonijoj darbininkai 
yra labai pasipiktinę Prūsei- 
kos prakalbomis, kuris demo
ralizuoja mūsų judėjimą. Ji
sai savo prakalbose niekina 
Komunistų Partiją ir jos vei
kimą. O tas gali pasitarnau-

tencijai ir nebūtų, tai nere-
šekelio. į vis vis darosi geresnis ir ge- 

Ateikite ir matykite, 
ameri-.kaip kova buvo vedama Ukrai-

Palūkos
Įuž paskolas tais metais pakilo 
nuo 20 iki 40 procentų.

Tokias žinias išskaitė Chi-
cagos Universiteto profeso-

trius W. H. Dubbersteinas iš
assyro-babyloniškų raštų, rašy-;
tų ant molinių lentelių. Šias'

N e s ui a i k o m a i žemyn 'pedicija, kuri kasinėjo senovės 
įsmunką Amerikos automo- miestų vietas tarp Tigro ir Eu- 

_ ’ • . nln u n n r/m M t A rr t i i

“Priekalo” perėjimas iŠ dvimėnesinio į mėnesini, o taipogi pla
tesnis bendradarbių susisnietimas, pačio redakcijos aparato su
stiprinimas duoda galimybės 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
ni 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 darbininku ir darbo valstiečių gyve
nimą it 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, sovchozų ir kolchozų gyvenimas 
ir augimas.

“Priekalas” dau? 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 eoc. 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 išėjimaę ir visų uždavinių išpildymas pir
miausia priklauso nuo aktingos. mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradaroių ir rėmėjų paramos. Todėl reikalinga iš anksto 
užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu
siai remti jį.

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

no j e.
Taipgi bus rodoma ir iš ka

pitalistinės Amerikos klasių 
kovos. Bus rodoma “News
Reels (naujienos), pagamin- kapitalistams ir jų klap- 
X- ---- darbinmkų, kaip čiukams

! Mat> Prūseikai dabar 
' darbininkai nereikalingi.
sai j ieško sau pasekėjų 
mūsų judėjimo priešus, 
darbininkai ir mūsų organiza
cijos. pasiliko su Komunistų 
Partija. Jisai dabar rūpinasi, 
kad surasti, kąip galima gauti 
keletą į “barzdą.” Paskiaus, 
mat, geriau sekasi plūstis ant 
darbininkų judėjimo.

Darbininkai, mes turime 
kreipti daugiau domės į su
klaidintus darbininkus ne tik 
tokių Prūseikų, bet ir į tuos, 
kurie dar eina į bažnytėlę.

tos pačių <
tai: “Kentucky - Tennessee.” i 

_........ . .............. Paveikslas rodo Frank Borich, i
i lenteles atrado mokslinė eks-1 ^k ką paleistą iš imigracijos

| department©, kur laikė drg.
i Borich del deportavimo į fa
šistinę Jugoslaviją už jo dar
buotę * Nacionalčs ^taimeriųfrato upių, Mažojoj Azijoj.

Iš tų “molinių raštų” taip
gi matoma, kad, imant pasko
lą, ten reikėdavo už jį užsta- 
tyt.-vergus arba naudotiną nuo 
savybę, kaipo • užtikrinimą. 
Kol skolininkas neatmokėda
vo, tol davęs jam paskolą nau
dodavo jo užstatytus vergus 
bei kitą nuosavybę.

LITTLE THEATRE Newark, N. J.
Rytoj rodys paveikslą, kurį kiekvienus 

komunistas privalo matyti
“KELIAS J GYVENIMĄ

Tai vaizdas id sulaukėjusių 
badmečiui Sovietų Sąjungoj.

ti

• valkų po 
u.u.uov.u. _______ Tai yra
rusų kalbinis paveikslas, kuris, bus iaaiš- 

kipamas anglų kalboje.
Scenerija iš dabartinio gyvenimo 

Sovietų Sąjungoj
Prasidės kiekvieną dieną 1 vai. po piet.

jau
Ji- 

pas 
nes “PRIEKALO” Kaina:

Amerikoj: metams — 2 doler. 
, v 6 mėn. — 1 doler. 

atsk. egz. — 20 cent.

Argentinoj ir Brazilijoj 
metams — 1 doleris 
6 men. — 50 cent, 
atsk. egz. — 10 cent.



Trečia

NUO DNIEPRO IKI VISLOS
D M šolomskas

kapitalistinių šalių imperializ 
mą, kuris ruošiasi pulti Sovie'

sakoma, susipyko su feavd mb 
fere, ’pasiėmė jauną merginž 
iš raštinės ir išvažiavo “jau

atstovybes rūmą ir nužudyti d. Kociubins-(Tąsa)
Kontr-revoli ucionierius ten suradęs drg. M, bet jam nepavyko apgauti sargus, fa- 

Ulianovo pagelbininka d. Šlecera griežtai da Jis pradeda sekioti lauko pusėje priva- 
Šlecer žiuojančius ir atsitolinančius nuo atstovy- 

’ i bes automobilius. Pagaliaus jis ant gatvių 
Vilčia ir Maršalkovska užpuola ant Sovie
tų atstovybės automobilio, kuriame važia
vo prekybos reikalų vedėjai (j. Lazarevas, 
ir jo padėjėjas. Voicekovskis paleidžia į 
juos du revolverio šūvius, bet nepataiko, o 
trečia kulka užkuliuvo revolveryje. Nepa
vyko jam nužudyti SSSR.’ atstovus, jis pa- 

. ., . . Įsileidžia bėgti ir slepiasi rusu baltagvar-Tuom kartu koridonuje pasirodė sargas die.či kliub bet atsekg Sovietu atsto 
Gusiev ir jis paspaude elektros guziką. Vi-1 
sos durys užsidarė ir užpuolikas pateko 1 
tarpe dviejų durų. Užpuolikas išsitraukia; 
revolverį, bet tą viską mato 1 
Gušiev ir jis paleidžia vieną po kitam šū
vius į užpuoliką. Tas krinta ir revolverį ■ 
išleidžia. Sargybinis, laikydamas duris 
uždaras ir nieko neprileisdamas prie už
puoliko, per telefoną pašaukia lenkų poli- j 
ciją. Pribuvo policija, užsienio reikalų mi-j' 
nisteris, ligoninės vežimas, daktaras ir tt. • 
ir surado jį tokioje padėtyje, kokioje jis j 
parpuolė. Nebuvo išleista laukan ir nei i 
vienas iš skaitlinėj atsilankiusių su rei-' 
kalais pas konsulą. Daktaras paliudija, 
kad nušautas ant vietos. Lenkų užsienių 
reikalų ministeris dalyvauja ir pagal doku
mentus atrandama, kad užpuolikas buvo 
gimęs Viliuje ir yra Traikovič, vienas iš 
Kavedros šalininkų, teroristas ir žulikas.

Štai ir vėl, jeigu d. Šlecer nebūtų supra
tęs, kame dalykas, tai į du mėnesius vei
kiausiai jau būtų buvęs nužudytas ir ant
ras atstovas Sovietų Sąjungos, tai yra d. 
Ulianovas, nes užpuolikas buvo ginkluotas 
revolveriu ir peiliu.

reikalauja įleisti jį pas atstovą, 
supratęs su kuo turi reikalą, griežtai rei
kalauja to elemento, kad jis apleistų kam
barį. Tada užpuolikas išsitraukia peilį ir 
taiko juo į kriutinę Šlecerui, bet pastara
sis ginasi ir gauna peiliu smūgį į žandą. 
Užpuolikas pasileidžia bėgti: šlecer, visas 
kruvinas, vejasi jį ir šaukia:

—Laikykit užpuoliką!

bes automobilio valdytojas, ir, supranta- 
... - - - - Į ma, išjudinta policija jį areštavo.

, . . i Pasirodo, kad pirm užpuolimo.su Voice- 
kovskiu kalbėjosi du jauni vyrai. Jiems 

us jis padarė pasikėsinimą. Po 
matome, Voicekovskis gerai žino, 

kia slėptis. Tai jau aišku, kad 
■ ' ' buvę organizuoti ir tų orga- 
i eiž ' . ’ad gerai žinomos len-

tų Sąjungą. Visi darbininkai 
turi būti pasirengę ginti So
vietų Sąjungą ne tik iš tos ša
lies, kurią užpuls, bet ir čia 
gyvendami turi mokėti ginti 
darbininkų tėvynę.

L. K. Biuras.

Klaidos Pataisymas. — Ba
landžio 12-tos dienos “Lais
vės” laidoje įvyko klaida apra
šyme aukotojų vardų. Vieton, 
kur pasakyta K. Stupauskas, 
turi būti K. Staponavičius. 
Kur pasakyta A. Butėnienė, 
turėjo būti O. Butėnienė. 
(Draugai, turėtumėt kreipti 
daugiau domės, kuomet rašo
te vardus, pavardes žmonių, 
įstaigų, dirbtuvių. Šios klai? 
dos pasidarė tik todėl, kad 
.negerai buvo parašyta. Tan
kiai draugai parašo taip ne
aiškiai, kad redakcija turi tik 
spėlioti. Kiekviena raidė tu
ri būt aiški, kad ne dvejopai 
būtų

jauną merginą 
ir išvažiavo “jau

nų dienų” jieškoti. žinoma, 
pasiimdamas kelis šimtus tūk
stančių dolerių. Dabar jo biz
nį veda sūnus. Na, o darbi
ninkams algas kapoja.

Vabalas.

KUBOS RAŠYTOJAI 
PROTESTUOJA

Trisdešimts šeši Kubos 
rašytojai prisiuntė protestą 
Alabama valstijos guberna
toriui prieš nuteisimą mir- 
tin Scottsboro jaunuolių. 
Rašytojai reikalauja jau
nuolių paliuosavimo.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Skaitlingai dalyvaukite šiame ban- gos susitiks kelios aronijos bedarbi' 
kiete ir tuomi padėkite sukelti, ata- iš visų miesto dalių. Tft pačią dienr 
tinkamą . fondą’ pasiuntimui delega- 8 vai. vakarė, įvyks visų Philade' 
ei jos. Jie turės būt aprūpinti mais- phijos pažangesnių organizacijų de' 
tu, drabužiais ir medikale pagelba. į ' ’ » ------ >—•
Įžanga 25 centai y patai.

------------f—--------------- -

DETROIT, MICH.
ALPMS. 4 kuopos susirinkimas at

sibus šeštadieni, 23 dieną balandžio, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 
25th St. ir Vemor Highway. Drau
gai ir draugės, visi dalyvaukite šia
me susirinkime, nes yra daug svar
bių reikahj aptarti kas link centro 
leidžiamų veikalų, reikės apkalbėti. 
Antras dalykas, tai “Vilnies” šėrinin- ’ 
kų suvažiavimas, turime visus daly
kus gerai apsvarstyti, todėl visi da
lyvaukite susirinkime.

Sekr. N. Astrauskienė. 
---- L----- _<_y----,--------------

PHILADELPHIA, PA.
Ketvirtadienį, 21 d. balandžio, bus 

visuotinas bedarbių maršavįmas prie 
Lloyd Committee. Bedarbiai susi
rinks 10-tą valandą iš ryto, ant 13- 
tos ir Thompson St., ir 4-tos ir Fe
deral St. ir atlaikę susirinkimus 
trauks linkui pašelpos komiteto cen- 
tralinės įstaigos. Prie minėtos įstai-

(94-95)
gatų konferencija, prisirengimui p 
Pirmosios Gegužės demonstracij, 
Konferencijos vieta: Girard Mar. 
Hall, 911 W. Girard Ave. Del v, 
minėtų priežaščių, Bedarbių Taryh 
1-mos kuopos susirinkimas nejvy 
ši ketvirtadienį.

Komisija.
(94-9;

•O, 
kur k1.- 

į pasi kc' •’ 
! nizacJ 
i ku VL

Lenk 
! 10 met
I sumažino i 
smė padaryta tik del svieto akių apdūmi- 
mo.

Rengiantis prie Intervencijos
1930 metais vėl prasideda juodų melų 

kampanija prieš Sovietų Sąjungą, nes im
perialistų padaryta planai tais metais pulti 
ant Sovietų Sąjungos, kad neleidus sėk
mingai vykinti Penkių Metų Planą. Fran- 
cijoje patys kontr-revoliucionieriai padaro 
fikciją su generolu Kutiepovu ir verčia bė
dą ant SSSR., būk jos slapti agentai tą 
kontr-revoliucionierių pavogė.

Romos popiežius paskelbė prakeikimą 
bolševizmui ir išleido atsišaukimą kovoti 
prieš komunistuš, o pirmoje vietoje prieš 
Sovietų .Sąjungą, kad “išgelbėjus tikėji
mą.” Reiškia, jis paskelbė Sovietų Sąjun
gai “kryžiaus karą.”

Francijos reakcionierių vadas Poincare 
rašo straipsnį, įrodinėdamas, kodėl buržu
azinės valdžios turi sunaikinti Sovietus.
II Internacionalo vadai socialfašistai pučia 
į buržuazijos dūdą, kad “Penkių Metų Pla
nas grūmoja pasaulinei taikai ir demokra
tijai.” Buržuazijos spauda pilna užpildyta 
melų apie “Sovietų dumpingą.” Valstybės

1

• - ; va nuteisė Voicekovskį
'■ ', bot greitai tą “bausmę” 

penkių metų. Ir tai visa bau-

Jurij Voicekovski
Po pasikėsinimo Traikovičiaus dar la

biau paaštrėjo Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos reikalai. Lenkija pradėjo generalį 
puolimą ant darbininkų ir valstiečių orga
nizacijų. Užsimojo sunaikinti 100,000 na
rų organizaciją baltarusių “Gromadą.” 
Areštavo streikų vadus ir bėdą vertė ant 
Sovietų Sąjungos. Lenkija ruošiasi prie 
Karo, o tam reikalinga nauja provokacija.

Gegužės 4 d., 1928 metais, iš Milianov- 
kos išvažiuoja į Varšavą Jurij Voicekovski, 
gerai pažįstamas lenkų rytinių reikalų mi- viena po kitai daro planus,^ kaip paskelbti 
nisterio asmuo. Tas asmuo veikė, kaipo j blokadą del Sovietų Sąjungos prekių. Len- 
narys tam tikros organizacijos rusų bal-į Rijos diplomatas Roman Dmovski, kuris 
tagvardiečių ir lenkų miiltaristų. nwimjuo awiwao v

Tą pačią dieną jis pribuvo į Varšavą ir ! sutartį, iškelia į aikštę Pilsudskio 
pradėjo medžioklę ant Sovietų Sąjungos planus. Dmovski rašė: 
atstovų. Pirmiausiai jis bandė įsigauti įl . (Bus daugiau)

| pasirašė, kaipo Lenkijos'atstovas Versalio
i karo

NUO STREIKO Į BEDARBĘ
Apieimelį. Tas yra laikinai ir ne-SCRANTON, Pa. 

porą savaičių pastreikavę; 
mainieriai Pirmo Distrikto 
Jungtinės Mainierių Unijos 
atsidūrė bedarbes ir skurdo 
padėtyje. Glen Alden Coal 
Kompanija uždarė net penkias 
kasyklas, išmesdama suvirs 
5,000 darbininkų iš darbo,'ne
apribotam laikui. Daugiausia skurdą ir badą, 
tatai palietė Scrantono apie- kenčia? 
linkę. Mat, čia buvome mal- j ganizuoti, kaipo darbo 
dingiausi, tai ir išmaldavome ■ nesupranta vienybės roi! 
sau gerus laikus. . . * (jos galios.

Laike streiko daugelis dar-| šalis turtinga viskuo, 
bininkų rodė narsaus kovin-tu, drabužiais, nama s, 
gumo. Teks matyt, kiek jie , &ajs» kalnai _ visokių 
bus narsūs kovoj su bedarbe, (pridirbta mūsų rankom 
į ką Scrantono bedarbiai iki godūs kapitalistai' sus 
šiol žiūrėjo per pirštus. Tie- laikosi; I 1 
sa>‘ jie bėdavodavo, bet taip ir dalis kapitalistų daro sau lo

bius iš mūsų skurdo ir mirties;
ban_ 1 iš dirbančiųjų gi buržuazija 
pra_(tebetraukia sau didelius pel- 
Ta. nūs, įkinkydama juos į dar 
pa_ sunkesnį, skubotesnį darbą ir 
kal-! begailestingai kapodama jiems

Nekurie mūsų draugai per
daug nuliūdo, taip kad net 
veiduose persimainė delei 
sklokfašistinių elementų pasi
traukimo iš Am. L. Darbinin-

užtikrinta kapitalistinėj tvar-jkų Literatūros Draugijos 39- 
koj. Užtenka to, kad esi be:tos kuopos; o reikėtų tik lin-
darbo. Bet pamislyk, kad esi 
be darbo ne vienas, o šimtai 
tūkstančių, milionai. Tai kur 
mes visi gausime tuos darbus? 
Milionai bedarbių su ištisomis 
šeimynomis kenčia didžiausią

kėt pabėgėliams laimingos ke
lionės į buržuazines pelkes, 
nes senai ten jų vieta dar ne
keptų blyųų valgyt, nes jau 
komunistiniais užspringo.

Bedarbis.

Todėl, kad net LAWRENCE, MASS.
l!O

badu stipdo, o kitajSeStį

galima suprasti.—Red.).

EASTON, PA.

atžvilgiais
■taip organi-

Iš Pasekmingo Parengimo
Subatoje, 9 d. balandžio, 

naujai susitvėru^ Eastono Be
darbių Taryba buvo surengus 
vakarėlį su šokiais, laimėji
mais ir kitais pamarginimais. 
Pramoga visais 
kaip finansiniai,
zaciniai, galima skaityti, pil
nai pasekminga.
ing Co. svetainė buvo užsigrū- 
dus įvairių tautų darbininkais, 
kurie prie geros muzikos ir 
draugiškų p a s i šnekučiavimų 
linksmai laiką praleido. James 
Marsch, vietinis Tarybos na
rys, savo trumpoj prakalbėlėj, 
paaiškino tikslą Bedarbių Ta
rybos, jos kovą už bedarbių 
reikalus ir t. t., ragindamas 
bedarbius stoti į ją ir organi
zuotai kovoti prieš skurdą, ba
dą ir alkį. Ant vietos susira
šė 11 naujų narių. Eastono 
Pionierių grupė sudainavo In
ternacionalą, bedarbių dainą ir 
dar vieną dainelę.

Muziką šokiams suteikė 
“The Syncopators” (dalis Wil
son Boro High School Band). 
Tie šeši jaunuoliai griežė vis-j 
są vakarą veltui, už ką Be
darbių Taryba yra labai dė
kinga. Taipgi reikia, .padėkos 
.žodį tarti yįsiems, kurie auko
jo valgius, daiktus laimėji
mams, davė svetainę ir t. t. 
Aukojo šios krautuvės ir as
menys : Wonder Meat Market, 
Carlwill Meat Market, Lushis 
Bros., Easton Baking Co., 
John Katinis, Eagle Fur Shop, 
William Baluk, B. E. 
vich ir.Mrs. J. Marsch. 
liko apie $30.00.

Easton Bak-

Senke- 
Pelno

PATERSON, N. J

bins iš mūsų skurdo ir mirties;pasilikdavo.
Nors kelis kartus buvo 

doma surinkti vardų, kad 
dėt. organizuot Bedarbių 
rybą, bet vis buvo veltui, 
klausk bedarbio vardo, __  , ,
bink jį organizuotis 4 Bedar-; uždarbius, 
bių Tarybą, tai gauni štai ko-: Todėl, draugai bedarbiai, 
kį atsakyma : “Ka, ar ta jūsų i organizuokimės į Bedarbių 
Taryba duos darbą? Prieš, Tarybas; o susiorganizavę su 
vėją nepapūsi.” O kuomet to- ’ tvirtesniu balsu mes nueisime j 
liaus aiškini, tai būdavo dar ir 
“kvailių” gauni.

Broliai ir draugai darbinin
kai, liaukimės tyčiojęsi vienas 
iš kito. Mes esame visi tos 
pačios klasės skurdžiai, jeigu 
esame išmesti iš darbo ant 
gatvių; o gal toliaus ir ant 
“dumpų” būsime išmesti.

Taipgi nesididžiuok, darbi
ninke, kad dar šiandie turi 
kąsnį duonos arba nuosavą na-

pas ponus ir versime juos 
pildyt mūsų reikalavimus.

—0---
Mūsų miesto bolševikai 

^rėtų parodyt daugiau veiklu
mo, o mažiau tuščiai puoštis 
raudonomis* plunksnomis; ma
žiau grajyti ant revoliucinės 
dūdelės, o darbuotis su dides
ne revoliucine energija, negu 
dabar. •

Balandžio 5-tą dieną drau- 
i lenkai surengė prakalbas, 
.•’kalbos įvyko unijos svetai- 
s Reikia pasakyti, kad 

tiku prisirinko pilna 
i—net nebuvo kur su- 
Kalbėjo draugas Mar-

chiewka.
Draugas kalbėtojas labai 

geras kalbėtojas. Jam turėtų 
rengti prakalbas ir kitos ko-^ 
lonijos. Jisai gerai aiškino 
padėtį šios šalies ir apie Pil
sudskio valdomą Lenkiją, ku
rioj taip pat darbininkai kan
kinami, kaip ir mūsų “tėvynė
je,” kurią valdo budelis Sme
tona.

Kalbėtojas ragino darbinin- 
iš- kus stoti į Komunistų Partiją, 

kuri tik vjena gina darbininkų 
reikalus. Visos kitos partijos 
tarnauja kapitalistų klasei. 
Komunistų Partija yra darbi
ninkų partija, jinai veda dar
bininkus į kovas ir vadovauja 
toms kovoms.

Po prakalbų buvo renka
mos aukos. Taip pat platinta 
literatūra, kuri šaukia darbi
ninkus lenkus ir ukrainiečius

tu-

WORCESTER, MASS
Komunistų Partijos sekcija rengia 

didelį bankietą, 24 d. balandžio, 6 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St., Worcester, Mass. Pel
nas nuo šio parengimo yra skiriamas 
kovai už paramą bedarbiams; Visos 
Mass, valstijos bedarbiai, iš miestų 
ir miestelių siųs savo delegacijas j 
Bostoną, kaipo į valstijos sostinę, rei
kalauti bedarbiam apdraudos ir grei
tos pagelbos. Iš Worcester bus pa
siųsta 30 bedarbių atstovų. Tat

Visi Būkite Prisirengę 
Dalyvauti Dienraščio

Rengiamame Didžiajame

IIISIIISIUSHISIIIGII iitonisiiisuisiiis!

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu
PAIN-EXPELLER

ISIII

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienj, 23 ir Sekmadienį, 

dienas balandžio (April), bus visu- 
tinas aukų rinkimas visame Phil; 
mieste. Tikslas sukėlimui pinigų pa 
dengimui lėšų Pirmosios Geguži 
demonstracijų išlaidų. Dėžutės bu; 
išduodamos iš Rusų namo, 995 N 
5th St., šeštadienį, nuo 2 vai. iki t 
vai. po pietų; sekmadienį nuo 10 ia. 
12 vai iš ryto. Kiekvieno kovingo 
darbininko bei darbininkės užduotis, 
būtinai dalyvauti šiose aukų rinki
muose.

L.K.P. Frakcija.
(94-95)

CLEVELAND, OHIO
“Sunkių Laikų’ ’šokis įvyks suba- 

toje, balandžio 23 d. Pradžia 8 vai. 
vakare. Rengia L.D.S. jaunuolių 113 
kuopa, Liet. Darb. svetainėje, 920 
E. 79th St. Visi dalyvaukite ir pra
leiskite linksniai laiką prie geros or
kestras. Įžanga bus tik 25c. Lietu
viai darbininkai! Duokite jaunuo
liams paramą. Apsirengkite pras
tais drabužiais.

Rengimo Komisija.
• (94-95)

Visų Mūsįį Skaitytoju ir Platintoje Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistų Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietų Valdžia S

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

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.

Kapitalistiniai 1 a i k r aščiai 
pranešė, kad valdžia būk ver
čianti dirbtuvių savininkus 
įvesti 8 vai. darbo dieną, tai 
jau tada būsią darbo visiems 
pakankamai. Bet, pagaliaus, 
pasirodė, kad tai tik didelis 
blofas išėjo iš to skelbimo. 
Dabar pasirodė, kad kai ku
riose dirbtuvėse darbininkai 
dirba po 3-5-8 valandas į die
ną, o kiti darbininkai dirba 
net po 13 ir 16 valandų. O 
kas link daugiau darbininkų 
priėmimo į darbą, tai dar ne
simato nieko geresnio.

Amerikoj nėra kitos tokios 
dirbtuvės, kaip kad Victory 
dirbtuvė. Čia viename de- 
partmente dirbama net 24 
vai. Ir dirbama taip, kad 
darbininkas negali gauti laiko 
nė pavalginti. O jei darbinin
kas ką nors pasako, tai tuoj 
gauna atsakymą, jei nenori 
dirbti, tai “get out.”

Algos begaliniai nukapotos 
jau po kelis kartus.
vėl prikabino notą, kad darbi
ninkams su 18-ta d. balan
džio numuša algų 5%. Kom
panija mato, kad'darbipinkai 
nėra organizuoti, tai jinai su 
jais daro taip, kaip jai patin- 
ka. Kaip atrodo, tai tikrą 
baudžiavą įveda kompanija 
darbininkams.

Gi patys bosai kelia puotas 
iir1 uliavoja su darbininkų už
dirbtais centais. Tai padarė 
ir šios dirbtuves bosas. Jisai,

Dabar

1 žemiau seka surašąs kažkurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba?
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas.
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė.

Į Aprašoma arterijų veržtumas.
į Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.

Apsideginimai ir apsišutinimai.
Kas daryti su apsideginimais?
Pavojus įkandimų ir jgilimų.
Tekėjimas kraujo iš nosies.
Kas daryti kai ausį diegia.

'■ Kai dantis skauda, kaip sustabdyti.
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį.
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis.
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai.
Įsireižimai, persitempimai ir t.t.
Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai.
Išnaianimai, išnirimai—jų pavojus.
Apalpimai del skirtingų priežaščių.
Ką reiškia nervų užgayimas.
Saulės ir šilumos užgavimas.
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kąip pasidaro dirbtinas kvėpavimas.
Gazų ir garų pavojingumas.
Pagalba gazu pritroškusiems.
Elektros užgavimas žmogaus.
Pagalba Elektros pritrenktam.
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

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

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

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVE/ 427 ,Sį Broolęjyp, N.

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-
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sėjo Eioyane bet nubaudė ir v6' 
j3. TaypStslr su Kitais. i'j- Aižias 

• ^kruyinų^žu- dar darbipibkai galy^^šjaip
m t • .■ . i - <taip varytis pirmyn.Bei suTą p.a-.las toks: mamų savininkai no-!I55d< Balandžio tuos darbus 
-Vo, ri nardyti Mme Workers Tai reiškia, kad mie^

on of Canada;, palikti mainie- sį-as paleido apie 3,500 darbi- 
, .... t Vadinasi, ne-

gesmems darbininkams rar]- ‘tenka nė tos menkutės ubagiš
kas, uždedant augštas kauci- , kos almužnos. 
jas laike dviejų metų; praves- '______________

apsiginklavus šautuvais, revol- ti gyvenimai! teisėjo Uzli opi-i ; 1
veriais ir keturiais kulkosvai- niją, ktariį paskelbė, kad M. i A pi
džiais brutaliai puolė šaudyt W.U. yra nelegalė organizaci- į rll 1
ramiai demonstruojančius mai
nierius, jų žmonas ii’ vaikus. ...
Tris mainierius nušovė, daug tai viskas, khd žemifiti gyve-: 
sužeidė (užmuštųjų tarpe ve- nimo standardą, kuris ir taip per organą “Laisvę 
nas darbininkas lietuvis P. pasibaisėtinas mainų 
Morkūnas).

'Nepasitenkinę užmuštaisiais 
ir sužeistais, areštavo 25 mai
nierius, jų tarpo Annie Buler, 
Izidor Minster, Sam Scarlet ir 
kiti streiko vadai, kaltinami 
“kurstyme darbininkų prieš 
mainų savininkus.” 

i Teismas areštuotų mainie- 
. rių ir jų vadų pasibaigė šio
* mėnesio pradžioje, kuris tęsė

si £6 dienas.
Teisėjų rūmas Estovane pa

sirodė einantis su Kanados po
licija ir mainų savininkais.

Prisiekusieji teisėjai negalė
jo išnešti kitą sprendimą, .kaip 
tik tokį, kokio reikalavo mai
nų savininkai ir reakcinė 
nados premiero Beneto 
džją.

Iš 25 kaltinamų mainų 
bininkų, išskiriant dviejų,

# si nubausti (nubaustųjų tar
pe du lietuviai—K. Grigalius

^ir J. Bernotas). Teismo spren- 
’ dimas yra žvėriškiausio cha

rakterio. J. Minsterį nubaudė

Estovano, Bienfaito ir Toi- i 
ortono apielinkės fhainų dar-1 ją 
)ininkai, del nepakeliamų 
larbo sąlygų, 29 rugsėjo, po dynių, areštų ir bausmių ? Tiks 
)ietų, išėjo į streiką.
:ią dieną mainų darbininkai ir 
ių šeimos demonstravo į Es- 
.ovano miestą ] 
kad įteikt reikalavimą pageri
nimui darbo sąlygų. Bet Kara
liška Kanados Raitoji Policija,

pas valdybą, rius be vadų;’ surišti kovin- njnkų į gatves.-

ja ir kad užrekorduoti bfuta- 
lę naują ataką į įstatymus. O

val-

dar-
vi-

Dėl nedarbo čia dąrtiinin- 
.!,•’kuyie buvo apsipirkę na~ 
aįius, :<iabąr jau rturi apleis

ti,'nes negali išsimokėti. Taip 
i" bon t1 i r skursta, 'k o i dar gali. liet 
"ę, tai1 dA'fl)Ininkdi turėtų ofganizuo-

tis- kovai, reikia rėikalauti "bė- 
| darbiams apdraudos? MieS- 
•tas skundžiasi, kad jau baigia 
{pinigus, tai lai taksuoja bago- 
čius, lai paveda tūos pinigus be- j 
darbiams, kuriuos naudoja di
dinimui militarizmo.

' * Proletaras.

. t

Nauji ^mai bus pastatyti | pines savo kovotoju. Pro- 
įr2 įtaisytu pūgai ”valiausius dėsi j a tęsėsi devynias my

lias!syeffat^ sn^ įsrąąimus. 
Gi.Veto's palei juodysiąs 
jūras, kur tos sanatorijos
UUd a. vJL+ J IOC, 

yra nepąprasįaį5 puikios, 
sveikos ir gražios.

10,000 Mainierių fa- 
lyvavo Laidotuvėse

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK. 
TERU DRAUGIJA

v DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra-
X JI liūliui, *11, LUlijvuUu| VuuO W

Avenue, Detroit, Mich.
Vjce-pimi. Vincas Palkauckas, 4925

I Ogden Ave.
Nutąrim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 

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

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton' Ave.

I Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

Daug kuopų A.P.L.A. kalba 
i” už vie- 

distrik- nybę. Taip pat abudu cen- 
į tuose. 'trai tam darbuojasi, ir nuro-

Kova už paliuosavimą nu-'do reikalingumą vienytis. Bet 
teistųjų mainierių ir jų vadų iš eilinių narių tai tik vienas 
Estovane negalima atskirt nuo> Gataveckas atsiliepė, kad vie- 
klasių teroro visoj Kanadoj, nybė tai galybė. O daugiau 
Taip pat kova panaikinimui tai tik išgarbino • keleivinius, 
par 98, krim. įstatymo Kana- naujieninius ir kitus jam ne- 
doj, kuris yra bosų rankose, patinkamus.
kaipo bazė jėgos prieš Kana-1 O ką draugai laimės, suvie- 
dos darbininkus ir bedarbius, | niję abi organizacijas, nepa- 
—turi eiti visu frontu.

Reikia protestuoti prieš Es- i

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1932 METAM:

Iždo Globojai: A. Kopas, 
1108 Elizabeth Ave.,

T. Griušiutė, 
1307 Davis Ave, 

Ligonių lankytojai:
O. - Vilkunięnė, 

'• v 718 Richmond St. 
■_ J. Andriuška, •

1351 Broadway Ave.
Trustisąi: A, Kajutis, J. Urbonas, T. _

• Rasikas’,'J. Kdršika's, J. Ruseckas:.
Revizijos Komisija: A. Senkus, M. 

žįuris, K, Jakimavičius.
Svetainės r’epdavbtojas, Ą. Garba- • 

nauf&aš* '‘''1108 Elizabeth Ave.
Draugijos Susirinkimai įvyksta 

kiekvieno rppnesįo antrą utarninką 
savam name 1057-63 Hamilton Ave.

CADIZ, Obįo — Bąl 18 d. 
tapo palaidotas kovingas, 

tai atsakė, kad susivienijus mainierys William Kimbell, 
i ’ ' - ■; \ _ ......... - ' L-
Įima dvigubai mokėti duokles 
ir tąsyk narys gaus tokią pa
šalpą ir 
gaunama pirmiau 
O jeigu tam nebus galima iš 
“inšurins” departmento leidi
mas gauti, tai turės tiem drau
gam atmokėti jų įmokėtus pi
nigus.

2. Jeigu jūs, centro valdy-i 
bos, manot atmokėti pinigus,

nas iš L.D.S. centro valdybos

Ijėgia pasakyti.
xvciiMa, uvloluvu j Centrų valdybos gaišino, .g kokio skyriaus jūs juos

tovanp teismo nusprendi. Ka-1 kad suvienijus abi draugijas, į k-? y .. . ’ • -

jados DarbįninM Apsigynimo, bus džiaus ; išlaidu už jve- Tkyri^ jūs ne-
galite mokėti, o lėšų
tušti.
pitalo tam padengti?

3 Kas link politinio atžvil
gio, tai ir jūs iš dviejų narių 
padarote vieną. Ir man ta ga-

Lyga (C.L.D.L.) apeliuoja šį taines ir viršininkų algoms, ir 
neteisingą sprendimą į augs- tada galės įsteigti bedarbiams 
tesnį teismą. L .

Visos Kanados darbininkai Čiau sužinoti, kokiu būdu. Aš 
šią apeliaciją turi palaikyti ir ’ sutinku vienytis, bet, norėčiau, 
remti masiniais mitingais, pri
imant griežtas rezoliucijas rei- 
laujant paliuosuot Estovano 
mainierius ir jų vadus. Rezo
liucijos reikia siųsti Saskache-

pašalpos skyrių, bet aš norė-

bandys jieškoti, kad būtų ga- kur; ' nuguf]e' Nacįonalės 
limo rlvirvnhai m n Ir ori rliinlrlnc* ■. . . ' a • <,•*(•■'* <7' ..- . Gvardijos kareiviai laike • 

r pomirtinę, kaip buvo | pjhm.to. Virs dešimts tuks- 
iš dviejų, tančių mainierių — vyrų, j 

moterų ir vaikų, lydėjo į ka-

Draugijų Kurios ;
Turi “Laisvę” už Organą1

APLA CĘNTRO KOMITETO 
ANTRASAI

fondai
Tai kur jūs matote ka-

kad centrai atsakytų šiuos 
kalusimus:

1. Katrie nariai priklauso i lybė Gatavecko visai pasirodo 
A.P.L.A. antram skyriui pa-'silpna, nes dabar, kada pri- 
šalpos ir ketvirtam pomirtinės, j klauso į abi, tai priėjus prie 

wano provincijos valdžiai ir ir jeigu tie patys nariai pri-1 kokių, nors balsavimų, ar tai 
Ottawe. klauso L.D.S. antram arba tre-Į ateivių teisių gynime, ar politi- 

reikia čiam skyriui pašalpos ir tre-!nių kalinių reikalais, arba net 
remti Č.L.D.L., nes fondai gy- čiam arba ketvirtam skyriui | ir prieš kurvinąjį Smetoną, tai

premierui Benetui 
Taipgi, sulig išgalės

X aniui iv. D . Ari uiolvi Į UUOclUUv . ’ ------ _

dviems metams sunkiųjų dar-jnimui mainierių laike praeito- pomirtinės, 
ii—** • i • i t /m r, v'w> zs • X ė* i Vxi ! Iv I/- 1 Q 1 I D Cl*bu kalėjimai! su priedu vie- jo teismo išsibaigė, 

nais metais, arba kaucija $1,- -— ---------
000. .

" Lai nebūna nei vienos dar-
__  A. Buler rado kaitą ir bininkiškos organizacijos Ka- 
nubaudė vieniems metams ka- nadoje, ypač lietuvių, kuri ne

padėtų ginti nekaltus mainie
rius ir jų vadus—J. Minsterį, 
A. Buler ir S. Scerletą.

Tas turi būti svarbiausiu 
dienos kalusimu visų Kanados 
darbininkų. Neleiskim mainų 
savininkams sunaikinti mainie
rių judėjimą! Ginkime klasių jf Piešia Traukinius 
kovos teroro aukas Estovane! i 

Winnipeg© Lietuvių Darb. 
Organizacijų Delegatai.

lėjimo, su priedu šešiais mė
nesiais arba kaucija $600. S. 
Scerlet nubaudė taip, kaip A. 
Buler—‘su kaucija $100.

Policija, mainu savininkų 
agentai, lankėsi po darbininkų 
butus gąsdindami įvairiais bū
dais, kad liudytų teisme prieš 
teisiamuosius. Pavyzdžiui, A.

■ Buler visai nedalyvavo- deihon- l 
stracijoj ir net nebuvo 29 rug-'

skyriui j ir prieš kurvinąjį Smetoną, tai 
> du sykiu 

> daugiau 
balsų ir daugiau protestų, o 
susivienijus sumažės išlaidos, 
sumažės sykiu ir nauda.

J. W. Brazauskas.
47 K p. Narys, Detroit.

, tai susivienijus, i visgi vienas narys 
kokią jie gaus pomirtinę ir pa-j balsuoja, ir padaro 
šalpą ligoje? Juk viršaus try
likos dolerių pašalpos skyriaus 
neturit ir viršaus tūkstančio 
pomirtinės skyriaus neturite. 
Ir kada buvo užklaustas vie-

Alkani ir Sušalę Lenkai 
Valstiečiai Užpuldinėja

Fašistų ‘Nepolitine Kultūrą
WINNIPEG, Canada.—Ga

lop winnipegiskiu lietuvių fa
šistinė draugija, pasivadinusi 
gražiu ’ vard u “K u 11 ū r a,” 
pasirodė aikštėj koks jos tiks
las ir koks darbas joje glū
di.

Kada mums Winnipege lie
tuvių pažangiosios draugijos 

j ir prijaučiantieji asmenys pa
skelbė, kad .Lietuvos kruvinųjų 
fašistų valdžia su Smetona 
priešakyje, užsimojo atimti 
gyvybę darbininkų ir vargin
gųjų valstiečių vadui draugui 
Kasperaičiui,—tuo tikslu šau
kiamas masinis lietuvių dar
bininkų suširinkimas, kad iš
nešti protesto rezoliuciją ir pa-i 
smerkti Smetonos sudarytą 
kariuomenės teismo sprendi
mą nužudyti draugą Kasperai- 
tį ir kad pareikšti, kad ati
trauktų budeliai kruvinas ran-| 
kas nuo gyvybės Kasperaičio! 
ir sugrąžintų jam laisvę.

Tai winnipegiskiu 
“Kultūros” draugijos 
staugė, kaip vilkas, 
kraujo auką: “Kam 
kalinga? Kaip galima taip 
šmeižti savo tautą ir savo tau
tos ‘garbingą’ vadą Smetonos 
asmenyj ?”

Tai taip staugė lietuviška į 
“Kultūros” draugija, kuri sa-1 
kosi ne ] 
“apšvietus reikalais rūpinasi. * fc>et įr- kasdieninį jų gyvenimą. 
Bet tautinį . ..ašizmą ir baltąjį Lafoaj malonu klausytis jos

Tad meskite fašistinę “Kul
tūros” draugiją, kuri temdo 
jūsų protą, o stokite į kovin
gas darbininkiškas organizaci
jas, kurios veda griežtą kovą 
prieš mūsų išnaudotojus ir pa
rodo aiškiai, kas jūsų priešas 
ir kas draugas, ir ką turime 
daryti, kad neliktume bado ar
ba kanuolių aukomis, ir kaip 
galutinai nutraukti nuo darbo 
klasės kapitalistinės sistemos 
retežius, ir pereiti į šviesesnę 
ateitį Sovietų Sąjungos pavyz
džiu. Juk amžius trumpas, o 
darbo daug, tad negaišinkite 
laiko.

Internacionalistas.

ROCHESTER, N. Y

ANTRAŠAI

Rodgers, 
Pittsbugh.
Stašinskas, 

Pa.

A. P. L. A.

Pirmininkas F.
Corliaa Sta., 

j Vice pirm. K. 
j Kensington ~
! Sekretorius J. Gasiunas, 626 
l McKees Rocks, Pa 
i Iždininko* .1. Yesndavičius, 

Now Kenbi-jgtont J*a.
j Iždo trlobėja: *• -

G. Uįbonas. 434 Library St., 
J. TT«-En,as, 1925 Harcums 

Pittsbur>rii, Pa.
J. Miliauskas. 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.

mą, Californijos gubernato
rius Ralph ketina paskelbti 
savo nuosprendį del Tom 
Mooney šį ketvirtadienį, ba
landžio 21 d.

1032 M.

212 Florien
Pa.
Box 655,

Woodwarad

538 3rd Ave.,

st.,
New

Ave.

Braddock,
Way, S.

Ave.,

Pa.
S„

AUŠROS DRAUGIJOS 
EL1ŽABETH. N. j. ’
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
'Pinkevičius,

v! Paulauskas,

Barkauskas,

S.

VARŠAVA.— Valdžia bu
vo paskelbus, kad “bandi
tai” užpuolė anglies pilną 
tavorinį traukinį ties mies
teliu Baby ir “apiplėšė.” 
Juokinga, kad banditai

Nukapo ja Algas Del 
115,000 Darbininky

NEW YORK. — Namu

L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI.

Sekretorius ir nntrnšas.
P. Frnnckevicb, 3409 W. Carson St. Corliss

Pitsburgb, Pa.' 
3—P. Saduliene, " 

Pa. 
4—St. Kuzrmickaa, 
doah.' Pa.

5— M. Paulavičienč, 
McAdoo. Pa.

6— S. Tejksnis. 
Cleveland, Ohio. ,

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

8— W. Stačlnskas, 2310 Sarah St., S. S 
Pittsburgh, Pa.

9— J. Yasadavlče, 538—3rd Ave., New 
Kensington, Pa.

10— J.' Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 
Heights. III.

11— Anna Adomaitis, 
gahela, Pa.

12— John KinderU, 
Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. F.
Pa.

14— Geo. Urbonas, 434 
dock. Pa.

15— P. Kavaliauskas. 300 
Pa.

16— 'J. Šileika. 142 Fino St., Nanticoc, Pa.
17— K. Levinė, 242 Penn Ave. Extension, 

Turtle Creek, Pa.
10—J. Preikšą, P. O. 

W. "
20—L.
22—P.

N. 
24—P.

A. P.

Kp.

Sta
108 Cress St., Carnegiq

197 Ohio Ave. Shenan-

123 E. Monroe St.,

7709 Aberden Ave.

grobtų anglį. Dabar paaiš- statymo Savininkų Susivie-
ki, jog tai bu,vo sušalę ir 
alkani valstiečiai, kurie su-; 
sistabdė traukinį ir pasiė
mė anglį. Kiti valstiečiai 
padarė tą Jiatį su kitu ang
lies traukiniu ties Gorkovi- 
teher.

Komunistai Laimėjo 
Miestelio Rinkimus

VIENYBES DRAUGYSTE 
MQNTKLLO, M«m.

V*la>Ba 1931 metam:
Pirm. \V. Gęlusevičia, 5J Glendale St.
Pirm, paeglbi A. Sauka,

256 Amea St.
' Nutarimų rašt. J. Strlpinia.
. 49 Snwtelle Ave.’ ’

Turto rafit. K. Venalauaki*.
' 12 Andover St. ■ ' *
1 Ligonių ražt. M. Jazukevlčla.

< >153' Ames St.
i Iždininkas M. Miikinis,
J 9 Burton St.
' Iždo globėjai: P. Kru&as, 141 Sawtelle Ave.,
I B. ZdanaviČia, 11 Glendale St., J". Bale- 

vičia, 86 l^ekstcr St.
Maršalka A. Barkauskas.
102 Hantlrigton St. " I '

I Visi Montell. Mam.

Pirm. pag.
Clark PI.

Iždininkas
Clark PI. 

į Nut. Sekr.
Pin6 St.

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

Duoklių Rinkėjas D. Griguti 
Dayton St.

I Iždo Globėjas P. Kalnietienė 
144 So. Park St., II Iždo ' 
J. Krakauskas, 300 First St, I Fin." Rašt" k. “ėėreški«^," 87 Battle St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 ; Ižd. M. Klimavičienė. 31,Clarence St. • 
So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros ' Draugijos

no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare

228

B. 255
Moterų 

Pašelpinė Draugystė Birutė
30 ; MONTELLO. MASS.

I VALDYBOS ADRESAI:
Pirm. E. Beniulienč. 16 Bunker Ave.

Gir bnins Vice-plrm. O. Tursklcnė. 7fl Vine St. 
J L į Prot. rašt. T. Zizen. 673 N. Main St.

Fin. Rašt. K. ČereškienC. 87 Battle St.
’•ve «rti_______t x»___ ■_ 04 *1

Kaaos Globėjoe: 
V. Baronienė, 9 Broad St.

, M, Duobienė. 221 Ames St.susirinkimai V. Bartkienė, 29 Intervale St.
įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie-į ligoniu r«u. M. Po^s, 184 Ame* st.
* J f ’ T oro Maršalka J. .Šimanskiene, 88 Vine at.

Visos gyvena Montello, Mass.

PITTSBURGHO IR
PRIEŠFAŠISTINIS

APIELINKfiS 
K-TAS, 1931:
354 Marguerite 
Pa.

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

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

P rot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

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

Ūkėsų Neprigulmingas

Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD,” N. J.

Pirmininkas — Herman Anson, R. 
414 j F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinįn- 

| kas—A. Jasiukevičius, No. 3, Free- 
El-1 hold, N. J.; protokolų raštininkas— 

I John Urbelis, 40 Bowne Ave., Free
st., : hold, N. J.; finansų raštininkas — 

1 Antony Glovicvus, Box 288 B. Jer-

----------    -------------------------------------------------------------------------- ------——---------------- -  i";-"    I""1 

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

10'39—4th St., Monon-
439 Maplewood Ave..

42, Rices Landing, 

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

I). Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c—
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos* vantos išsipėrimui veltui! f]
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARWINKAIS, nuo * /
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai l
kambariai dęlei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- /
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui I
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.

Box 201, Minden, I 
' ’’ I

Mansis, P. O. Box 65, Slovan, Pa. • 
Cibulskis, 70-42 •
Y. 
Sodeikis. 1324 

Youngstown, Ohio.
25— J. Dielitiinkaitis, 41 

lo, N. Y.
26— J. Šeria, 224 E. Mahanoy Ave., Girard

ville, Pa-
27— Motiejus Batutls, Box 24, Wilsonville, III.
29— Antanas Kybilskis/ Box 236, Coal Cen

ter, Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton. Ill,
32— L. Tilvik.
33— A. B. Shntkus, 1256 

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis; P. O. Box H3 

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

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

burg, III.
37— L. Aimanas, 

Shannon, Pa.
38— M. Tamulienė, 

Frankfort, Ill.
39— Tony Zedolek, 

linsville. III.
40— Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. <____ ,_____

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

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

Saginaw, Mich.
44— M. Ažųkjenė, P. O. Box 426, Zeigler, III.

• OX OlOVRTlf X j
Link Ct., Maetfeth,

Powersdale Ave.,
Eckert St., Buffa- 1

nijimas visur išlipino pra- 
j nešimą, kad visiems namų 
statymo darbininkams šia
me -mieste algos nukerta
mos nuo 20 iki 35 nuošimč. 
Nukapojimas įeis galion su 
gegužės 1 d. Šis užsimoji
mas ant algų palies šimtą 
penkiolika tūkstančių (115,- 

; 000) darbininkų.
Reakcinės unijos neketi- 

i na priešintis algų nukapoji- 
mui. Ištikrųjų, unijų va
dai sutiko, kad algos būtų j 
nukapotos 15 nuoš.
kaip atrodo, darbdaviai ker-' 

. ta algas savotiškai. Tai jau 
ir; ne pirmas namų statyto

jams algų kapojimas.

į 40 NAUJŲ SANATOBJJŲ 
DARBININIUMS

38 N. 7th St., Easton, Pa. 
Scribner Ave.,

Royal-
Shamo-

Harris-

Castle 

St., West 

Ave., Col- 

St., Akron, 

400, Benld,

P. O. Box 568,

102 E. 4th

514 Autumn

1388 Andrut

Guziaviičienė, P. O. Box

Vo-LAMPERTSHEIM, 
kietiją.— Šiame miestelyje 
pasidarė tuščia vieta tary
boj; Rinkimuose buvo du 
kandidatai — buržujų

_ TT , _ ,, I komunistu. Komunistų kan-i
i bos gerai pavyko. žmonių ■ dldatas gavo 3,278 balsus, 
buvo gana daug. Kiti darbi- buržujų tik 2,535. 
ninkai, kurie buvo prakalbose, 
tai dar gal tik pirmą kartą 
girdėjo teisingą žodį apie So
vietų Sąjungą. Mat, šie blogi 
laikai verčia darbininkus dau
giau susidomėti prakalbomis 
ir į jas lankytis.

į Draugė Undžienė išgyveno 
i Sovietų Sąjungoj apie penkis 

.... s . ... įmetus, tai jinai gerai žino ne
.Vldtik abelnas darbininkų kovas, 

-- . 7~ u’’..ibet ir kasdieninį jų gyvenimą.
Bet tautinį _ašizmą ir baltąjį Lap>aį malonu klausytis jos 

vietoj stato prakalbos, kuomet jinai aiški
na darbininkų gyvenimą ir 

eiliniai padėtį tos šalies, kur darbi
ninkai valdo.

Be to, draugė Undžienė sa
vo kalbą papuošia paveikslais, 
bet tik ^ant nelaimės čia su
gedo viena filmą ir negalėjo 
tą viską parodyti. Jinai taip 
pat atsakinėjo į klausimus la
bai rimtai ir aiškiai.

Darbininkai p r a k a 1 bomis 
Aukų pa-

lietuvių 
tūzai su- 

pajutęs 
tas rei-

savo “apšvietoj.”
Laikas būtų jums, 

“Kultūros” draugijos nariai, 
suprasti, kur veda jus tie jūsų 
“tūzai,” ir pažinti, kas jūsų 
reikalų drauga^, o kas priešas. 
Nelikite toliaus fašistų “kul- 

.tūrininkų” aukomis. Nerem- 
kite savo sunkiai uždirbtais 
centais priešdarbininkiškai nu
sistačiusią “Kultūros” draugi
ją, nes tuomi stiprinate savo buvo patenkinti. 
vergijos pančius ir tarnaujate dengimui lėšų surinkta $16 
saVo klasės mirtinam priešui. 60. ’Tai galima pasakyti, kad

O

Bet, ■ 45—Savukaitienė, P. O. Box 262, Čuddy,
1 46—J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

Ind. i
47— J, K. Alvinaa, 2322 

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

eravlllc. Pa.
49— A., Matulevičius, 279 

Brooklyn, N. Y.
t: v, . ’ ‘.

PlttsbuirįĮh. " Pa.

WllkethBarre. Pa.

Scptten Ave., De-

O. Box 246, Um-

So. 5th Street Į
50— Ch. Adomaitis, 420 Prfissly St., N. S. l” 

Pittsburgh. ' Pa.
51— Pi Mdslaveckas, 69 S. Empire St., (

Wiikes-Barre. Pa. 1
52— Antonian Mikužienė, 2545 W. 43rd St. I

LAUKIA NUOSPREN
DŽIO DEL MOONEY MASKVA. —Šiemet palei 

Juodąsias jūras Sovietų val
džia atidarys 40 naujų šaSAN FRANCISCO, Cal.

—Pagal pirmesni paskelbi- natorijų delei darbininkų.

ChlcRRO. »n.
53— .T. Gudlšaųskas, 437 Elm St., Tamaqua, 

Pa.
54— Geo. Braknis, 

Pontiac, Mich.
55— V. Blonskts, 970 

ington, Pa.
.56—V. Glaubicus, 316

-i WHke8-Batrė. Pa.
57— John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran

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

Brighton. Masi-" "T, *

222 Crystal Lake Dr.,

Alson Ave., Wash-

George Ave., N. End,

JUOZAS KAVALIAUSKAS

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania' ir New Jer

sey valstijose

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

■i#.

Gaminame lietuviško ir amęriKbnįšl<.QA stiliaus viso
kius valgius iš šviežios mėsos ir daržovių, Puikus 
pasirinkimas vaisių ir pieniškų yąlgiy,

Atdara nup 5 vai. ryto 

176 BROADWAY, t '
Prieš Williamsburg Savings Banką

| ^oriętįcjį
ij riąusio patar
ti '

į žemą kainą,

K r '1« t sowm-.Hoas3in. mass,
... Ręshlencij^; 13

TeL? ŠoĮ Boston 0304-

■

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHS

69 S. PARK ŠT„
lutVina

KAMPAS FRONT STREET 
TeL Trinity TO

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve- 

į stuvėms, sporto pa- 
rengirtiams lt t. t., 
tik ’ 8 blokai nuo 
Staėn ' Island F«r-

IjbL* •

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

, ELIZABETH, N, J.



. t
Puslapis šeštas . Trečiadienis, B ai. 20, 1932

VIETINES ŽINIOS
prieš griežtėjantį bedarbių ju
dėjimą, kuris tegali* prispirti 
kapitalistus' ir ^valdžią aprū
pinti bedarbius.

Ketvirtadienį Masiniai Demonstruokite Didžiosios Maspetho 
už Piniginę Visiem Bedarbiam Pašalpą Prakalbos Šiandie

__ i KitaiMąspethe .
J£iauKetvirtadienį, balandžio 21 

d., lygiai 1 v. po pietų bus di
delė demonstracija prieš City 
Hali. Kuomet delegatai nuo 
įvairių bedarbių ir dirbančiųjų 
organizacijų eis į miesto val-

rio, kuris organizuoja “alaus 
šalininkų parodą;” jis, mat, 
nori nukreipt bedarbių domę 
nuo reikalavimo reguliarės pi
niginės pašalpos. Walkeris 

„o............^.c „ _____ stengiasi sumulkinti bedari-
dybą su reikalavimais .tai dar-Ibius ir dirbančiuosius, būk be- 
bininkų minios demonstruos, i darbe pranyktų, kaip tik būtų 
paremdamos tuos delegacijos ' viešai dirbamas ir pardavinė- 

Tam mulkinimui 
Amerikos Darbo 
vadai Green i

reikalavimus: Tuojaus duot!jamas alus, 
piniginę pašalpą visiems be- j pritaria ir 
darbiams; nemažint ligšiolinės | Fęderacjjos 
pašalpos; nedaryt skirtumo Woll. 
tarp amerikonų ir ateivių, ne
grų ir baltųjų, 
kokią paramą 
įvest valstijinį 
draudos įstatymą, i 
bedarbiai būtų šelpiami kaš-'versite išpildyt savo 
tais valstijčs ir kapitalistų. |vimus.

Demonstracija iškels aikš-( 
ten, kaip miesto politikieriai 
prigaudinėja bedarbius ir dir
bančiuosius su savo vadina
mais blokų šelpimo komitetais 
ir kaip tuos komitetus naudo
ja šnipinėjimui prieš kovingus 
darbininkus. Delegatai ir de
monstrantai numaskuos politi- num. f 
ką ‘Jdžekiško” majoro Walke-1 Yorke.

Bedarbiai

šiandie vakare ' 
įvyksta tokios svarbios ir įdo
mios prakalbos, kokių maspe- 
thiečiai jau senai neturėjo. 
Kalbės drg. A. Bimba—išaiš
kins, ar galės dabartinė be
darbė kada baigtis, prie ko ji
nai veda ir kaip darbininkai 
galėtų apsiginti nuo vis juo
desni© skurdo ir nuo gręsian
čio milionams bado. Drg. 
Bimba parodys, kaip kapita- 

pistai rengias darbininkų krau- 
įju ir jų lavonais išeiti iš šio 

ir dirbantieji, ži-!krizio’ kaip jie ruošiasi už-

nimas arba nauja mašina reiš
kia ir nuobodesnį, skubesnį 
darbą ir daugelio darbininkų 
išmetimą iš dirbtuvės. Sovie
tų Sąjungoj darbininkai žiūri 
į mašiną, kaip į darbo valandų 
trumpintoją, darbo lengvinto
ją ir jų gyvenimo gerintoją; 
dirba jie su liuosu įdomumu ir 
jaučia, kad visa tai jiems pa- 

■ tiems priklauso, net vieni su 
kitais lenktyniuoja, katrie dau-

i padarys. Socializuotoj 
Sovietų pramonėj darbininkai’ 
mato, kad jie dirba patys sau, 
o ne savo išnaudotojams ir pa
vergėjams; jie .asmeniškai su
interesuoti ir žino, ką daro; 
tai jau vien tas atima nuobo
dumą ir pavergimo jausmą. 
Be to, sovietinė tvarka abelnai 
stengiasi sudaryti darbavietėse 
kuo sveikiausias sąlygas.

Prakalba buvo turininga. Po 
buvo klausimai ir diskusi-

Rep.

Sorokina ir V. Mankova, ita
las solistas A. Gasparello, len
kų šokikų grupė, italas komi
kas Ventura ir teatrinė grupė, 
kuri vadovybėj Ninos Vasilev- 
nos suvaidins “Čigonų Naktį.” 
Po koncertinei-teatrinei pro
gramai bus balius ir bendri šo
kiai.

Visas pelnas eis kovai už 
politinių kalinių paliuosavimą. 
įžanga tik 50 centų.

Komisija.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Džianitorius

REIKALINGAS džianitorius nusi
manantis apie darbą taipgi nors kiek 
žinantis karpenterio darbą. Kas del 
algos, susitaikysime. Gera ir nuola
tinė vieta. Kreipkitės po šiuo ad
resu 19 E. 19th St. Tol. 3256 Bay
onne, N. J.

(94-96)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKR1NS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

duodant bent į nokite, kad iš jūsų kančių tik- i* kaip lie
bedarbiamstai šaipysis kapitalistiniai po- 

bedarbės ap-; liti k ieriai, kol juos per di- 
sulig kurio j džiausią masinį spaudimą pri- 

> reikala-

Visos darbininkų organizaci
jos privalo išrinkti bent po du 
delegatu, kad sykiu su ben
drąja delegacija eit ir persta- 
tyt miesto valdybai bedarbių 
reikalavimus. Delegatai, suei
kite rytoj, 10 vai. dieną j Dar
bo Unijų Vienybės Tarybą, po 
----- 5 East 19th St., New

Pirmoji Gegužės Yra Darbininkų Vienybės 
Diena Kovai prieš Badą, Karą ir Kapitalizmą

Demonstruokite 12:30 Union 
Square ir Maršuokite j 

Rutgers Square

Darbininkai.’ Pirmoji Gegu
žės yra mūsų vienybės ir ko
vos diena už bedarbių apdrau
dę, prieš uždarymą miestinių 
šelpimo biurų, už piniginę pa
šalpą kiekvienam bedarbiui be 
skirtumo.

Miesto valdžia pasmerkia 
šimtus tūkstančių šeimynų, mi- 
lioną bedarbių badavimui ir 
mirčiai. Tammany Hall val
džios kaulijarrios aukos iš dir-

džionkšinus, lyneiavimus neg
rų. nuodingas bombas, revol
verius, kulkosvaidžius.

Kuomet .tokie pogromai va
romi prieš darbininkų klasę, 
ypač prieš vadovaujančią jos 
dalį, komunistus, tad Ameri
kos imperialistai kaskart veik
liau rengiasi į skerdynę prieš 
Sovietų Respubliką, kur panai
kinta bedarbė, kur viešpatau
ja darbininkai ir nuolatiniai 
gerina sau būvį. Japonija jau | 
pasidarė apkasus prieš Sovie
tinį Sibirą ir jieško tik prie
kabių pradėti karą prieš dar-

tuviškieji"' oportunistai yra tų 
piktadarių talkininkai prieš 
revoliucinius darbininkus.

Apart drg. Bimbos, kalbės 
'Daktaras J. J. Kaškiaučius; 
pasakys naudingiausių dalykų 
apie sveikatos užlaikymą,' kad 
ir tokiose sunkiose dabartinė
se aplinkybėse, ir atsakinės į 
klausimus; o klausimų būna 
daugybė po kiekvienai Dr. J. 
J. Kaškiaučiaus prakalbai. Jis 
kiekvienam atsako su širdin
gais patarimais.

Šias prakalbas rengia Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 138-ta k p. 
išvien su vietinėmis kuopomis 
Lietuyių. Darbininkų Susivieni
jimo ir Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo Amerikoje.

Prakalbų vieta — Natiqnal 
Hall, Willow Ave. ir Clinton 
St., Maspethe;. 
yal. vakare.

Ne’tik patys 
susikvieskite ir 
sus savo draugus ir pažįsta
mus. Sužinokite, kas yra svar
biausia jums patiems ir visam 
darbininkų judėjimui šiais kri
tiškais laikais. Komisija.

pradžia 7:30

sueikite, bet 
susiveskite vi-

Iš Inž. J. Degučio 
Prakalbos.

jos 
jos.

ntiuujamus čiukus is un- Kaoių praueu k 
bančiųjų darbo žmonių; demo-1bininkų tėvynę, 
kratų grafteriai tuomi stengia- ~ 
si tik sau 'kišenius prisipilti.

Ne kuom skiriasi ir centra- 
linė Hooverio valdžia. Bi
liūnus dolerių ji eikvoja ban
kininkams, trustams ir ginklą-i Amerikos j Japoniją! 
vimuisi, bet neduoda nei penk
tuko paramos dvylikai milio- 
nų badaujančių bedarbių.

Šimtams tūkstančių darbi
ninkų, tegalinančių dirbti tik 
porą trejetą dienų per savaitę, 
uždarbiai taip kapojami, kad 
ir dirbantiems vis daugiau ten- • truodami maršuosim į Rutgers 
ka badauti. O Amerikos Dar-1 Square,’o 7:30 vai. vakare 
bo Federacijos vadai ir sočia-, Bronx Coliseume, 177th St., 
listai laužo streikus, kurie ky-i iškilmingai užbaigsime Gegu- 
Ja prieš algų kapojimus. j žinę.

Prieš kovojančius darbinin-i 
kus kapitalistai težino tik in-

Darbininkai, kovokite prieš 
imperialistini karą! Apginki
te Sovietų Sąjungą ir Chinijos 
Sovietus! Sustabdykite gink
lų bei amunicijos gabenimą iš 

Reika
laukit paskirt bedarbiam tuos 
bilionus dolerių, kuriuos Hoo- 
verio valdžia skiria karui! 
Visi j Union Square demons
traciją Pirmojoj Gegužės prieš 
badą, karą ir kapitalizmą!

Iš Union Square demons-

Pirmadienio vakare inž. De
gutis pasakė prakalbą i 
technikos vystymąsi ir galimą 
darbo džiaugsmą kitokioje 
tvarkoje, negu dabar. Išaiš
kindamas prasmę darbo ritmo, 
parodė, kaip verstini, neat
sakanti ritmui judėjimai i

Bendro Fronto Komitetas,
5 East 19th St., N. Y.

Streikuojanti Laivakroviai ; Vergiškas Nuolankumas 
Supliekė Gengsterius NEW YORK. — Išbadėjęs 

bedarbis orlaivių mechanikas 
NEW YORK. — Nuo perei-jJohn McDonough, 46 metų 

to penktadienio tęsiasi streikas 1 amžiaus, apalpo ant gatvės; 
... : i bet nesutiko, kad ji vežtų į h-laivakrovių, kunemš vadovam I . ’ fpn rpikia vie-
ja Jūrinių Darbininkų Indus-!įos kitiems žmonėms, esan- 

Lnija. 1,900 ^ems dar blogesnėje padėtyje, 
dokininkų streikuoja prieš 10 .Kapitalistiškiems laikraščiams 
procentų uždarbio nukirtimą, i patiko tas -aviniškas bedarbio 
Streikas apima šias laivų prie-fnuo]aidumas. 
plaukas: Clyde, Mallory, Mor- ’
vXahS°ukeern Pacific ir Sa |Prelekciją Tiktai Moterim.

Joseph P. Ryan, pirminin
kas senosiosunijos, priklausan
čios prie Amerikos Darbo Fe
deracijos, šeštadienį atvyko su 
150 gengsterių; su jais laikė 
būk tai'“masinius” mitingus; 
kalbėjo prieš masinį pikietavi- 
mą; paskui gi paleido tuos 
gengsterius darban, kaipo ap
gynėjus atvežamų streiklau
žių. Ryano gengsteriai bandė 
nuvyti kairiosios unijos orga
nizatorius. Bet streikieriai 
smarkiai iškaršė kailį tiems ne
naudėliams, ir vos spėjo pa
sprukti pats Ryanas su dviem 
kitais viršininkais savo kom- 
paniČnos unijos. Tas Ryanas 
1919 metais pardavė laivakro- 
vių streiką New Yorke, o da
bar paskutiniais laikais Bos
tone. I 1 ‘ 1 ''

Dr. J. J. Kaškiaučius duos 
’labai žingeidžią prelekciją vien 
moterims pirmadienį, 25 d. ba
landžio, “Laisvės” svetainėje. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Ateidamos daug ko naudin
go išgirsite.

Komisija.

Bijo Beduonių Riaušių
ko- 

kad 
be-

New Yorko labdarybės 
misionierius Taylor sako, 
gali kilti mieste didelės 
darbių riaušės, jeigu valdžia 
nesuras bent po $10,000,000 pi 
nigų per mėnesį sušelpt ba
daujančius. Jis pripažįsta, kad 
750,000 bedarbių jau dabar 
visiškai neturi iŠ ko gyventi. 
Ponai valdininkai krūpčioja

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

PARDAVIMAI
Išparduoda Už Visai Pigiai

Einu prie uždarymo pintinių ra
kandų (Porch Stes) krautuvės ir veik 
už dyką noriu išleisti parankius ir 
puošnius gyvenamų kambarių rakan
dus. Noriu greit išleisti, tad ati
duosiu už stebėtinai žemą kainą.

1 Tuojaus kreipkitės sekamu antrašu: 
Į126-06 Liberty Ave., Richmond Hill,

(92-94)
EXTRAI

Skubiai parsiduoda grosernė ir bu- 
čemė, lietuviais, lenkais ir rusais 
apgyventoje vietoje, krautuvė didelė 
ir visi įrengimai. Pardavimui yra 

? sužinosite 
ant vietos. Kreipkitės į “Laisvės” 
ofisą.

SMULKMENOS
BROOKLYN. — Nubausta 

užsimokėt po $100 iki $150 
dvidešimt du vyrai daktarai ir i N. Y. J. Nalivaika. 
dvi moterys gydytojos už šin-1__________________
kavimą alkoholio savo vadina- EXTRA!
miems ligoniams.

BROOKLYN. — 
tuščias keturių lubų 
num. 151 33rd St. 
dusieji vaikai laimingai pabė
go.

Sugriuvo n viru j i mieli. jl tut
namas po | svarbi priežastis, . kurią 
Jame žai-

NEW YORK. — Salaveišių 
Armija iš savo bedarbių prie
glaudos Gold Dust Lodge pa
siuntė 176 kaipo skebus prieš 
streikuojančius 1 a i vakrovius, 

I nesakydama jiems, kad doki
ninkai streikuoja.

NEW YORK. — šimtas fe- 
deralių blaivybės agentų pa
darė kratas 35-se smuklėse ir 
areštavo 36 alkoholio biznie
rius bei jų tarnautojus. Bet 
tai niekis, palyginus su desėt- 
kais tūkstančių dar biznieriau- 
jančių butlegerių.'

NEW YORK. -— Bedarbių 
Taryba sukraustė atgal į kam
barius ex-kareivio L. Vassola- 
rido rakandus, kuriuos bosas 
buvo išmetęs į gatvę, kad šis i 
bedarbis negalėjo užsimokėti 
Irendos. Jis gyvena po num. 

aPie 1606 E. 13th St.

Lietuvių ir Keturių Kitų 
Tautij Darbiu. Koncertas, 

ir | Balius ir Teatras
triukšmai darbavietėse vargina ; ‘ 
darbininkus. Vejamas skubė- lenkų 
ti, dirbdamas tik dirbinio dale- Darbininkų

Lietuvių, rusų, ukrainų
i kuopos Tarptautinio 

Apsigynimo ir 
... . Italų Proletarinis Kliubas ren-

darbininkas negali turėti susi-|gia išvien koncertą ir balių 
domėjimą produktu ; tokios są- ! ateinantį sekmadienį, balan- 
lygoš sudaro slėgiantį nuobo-|džio 24 d., 3 vai., Ukrainų na- 
dumą; nustelbia bent kokį ku-,me 101 Grand St., Brooklyne. 
rybinį darbininko pasitenkini-■ Programą išpildys Aido 
mą; Nedyvaį, kad darbiniu-1 Choras, Aido Merginų Okte- 
kai kapitalistinėse šalyse į tas, Balalaikų Orkestrą, smui- 
mašiną žiūri, kaipo į savo prie-ūkininkai duetistai Voronov ir 
šą. Nes čia mašinos patobuli- Smolinski, dainų duetieVės N.

lę,_ dažnai nežinodamas ką

ir

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

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

(89-94)

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

IŠRANDAVOJIMAI
PA SI RANDAVO J A f orn i.ši uotas 

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)

— .......■ r. ..11

Telefonas: Stagg 2-9108

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas F 
Garankščiuotos krau-

jagyslės, niežinti ek-
žyma, kojų skauduliai K/iJJ/
ir skausmingi kojų su-
tinimai, paeinanti nuo J
gyslų įdegimo, yra gy- K/’M

' ' operacijų JĮ U
MEYER

208 West 5.4th St., 
New York City

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

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatoinis
Apart Nedeldienių

—į»——----•---------- ------ ------ -- ---------- ------■----•—««F

1 Laikrodžiai, Deimantai ir;
i Auksiniai Dalykai į
i Dovanom ar patys sau norėda- į 
Imi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką iš auksinių 
i nokite, kad pas mane

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

LAIK-
NAU-

Į nokite, kad 
į sipirksite.- 
I
| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
I

| JAUSTOS MADOS 
luž PRIEINAMĄ 
į KAINĄ

I Taipgi taisau visokius laikrod-! 
ižius ir kitus papuošalų daiktus. J 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
i Williamsburgiečiams, kuriems i 
npertoli pas mane atvežti pataisy-I 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius | 
į daiktus, palikite “Laisves” ofise. ■ 
• Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs! 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- * 
į kėsite “Laisvėje.” i

H 
I 

w

H

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Ave ■

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

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

MATHEW P. BALLAS
( B I E L A US K AS) 
GRABORIUS 

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

MŪSŲ, (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš Čia 
PASIUNČ1AM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ. 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DJENĄ^ IR NAKT). MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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
Nedčlioni nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
<£ydau 6mi«a ir chroniikaa vyry ir 

moterų liga* kraujo ir odoa.
Padarau iityrim, kraujo ir ilapuao.

DR.MEER
156 W. 44th St., Room 192 

New York, N. Y.
Valandai Priimimot

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

Seknaadleniaia nuo 11 ryto iki 1 pa pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
♦

Graborius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pabh'ažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

(NC

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

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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