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KRISLAI
Inžinierius apie SSRS.

Darbininkus.
Dirba ir Mokinasi.
Pagaliaus Laimės.
Pasigenda Seno Pasaulio

Išmatų.
Rašo Komunistas

Amerikonas inžinierius Fre
derick Pone, prezidentas Nit
rogen Engineering Company of 
New York, kaipo ekspertas, 
dirbo Sovietų Sąjungoje prie 
budavojimo milžiniško chemi- 
kahj fabriko mieste Beriznike, 
Uraluose. Pasikalbėjime su 
New York “Times” korespon-i 
dentu, Pope pasakė:

“Aš pasirašiau su rusais kon- I 
traktą labai nenorom—aš tada 
buvau persiėmęs i

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

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

Kubos Darbininkai prieš \ 
Japonijos Imperializmą

HAVANA, Kuba. — Bal. 
24 d. darbininkai surengė 
demonstraciją prieš Japoni- 

buvau persiėmęs paprastu ka-'Į9s konsulatą ir akmenimis 
pitalistiniu supratimu apie bol-, išdaužė konsulato langus, 
ševikus ir todėl nekenčiau jų ir į Kubos valdžia uždraudė 
nepasitikėjau jais. Bet aš per- darbininkams laikyti de- 
mainiati savo nuomonę apie mOnstracijas gegužės 1 d. 
juos. As dabar manau, kad jie 
yra puikūs žmonės, sąžiniški, Į 
nenugalimi ir drąsūs. .. Aš esu 
aplankęs keturis sykius Beriz- 
niką ir tėmijau, kaip ant tuš
čių laukij tėn kur nors Sibire 
augo gigantiškas fabrikas, ku
riame dirba 26,000 darbininkų, 
kurie gyvena naujame mieste 
už dviejų mylių nuo fabriko.

“...Aš nesu matęs žmonių, 
kurie taip sunkiąi stengtųsi ir 
taip pasiryžusiai bandytų.” • 

. o
Tiesa, nurodo, Pope, kad pa

čiame statybos darbe įvyksta 
daug trūkumų ir nesusiprati
mų. Nauji darbininkai, jauni 
technikai ir inžinieriai tuose 
darbuose! Ima laiko, kol staty- 

ei gamyba įeina į sistemą. 
'Težiūrint to”, sako Pope, 
neabejoju apie jįj darbo pa- 

ekimą. Berizniko fabrikas 
>—iš sykio prastai, paskui ge- 

-au, o galų gale kuopuikiausiai, 
es šitie žmonės turi pasiry- 

;imo, energijos ir kantrybės, 
Kame niekas negali juos pra
lenkti.”

Užbaigė Dniepro Prūdą 
Statyt Šešiais Mėnesiais 

Pirmiau Laiko
MASKVA. — Jau kelios 

savaitės, kaip Sovietų Są
jungos darbininkai užbaigė 
statyti tvenkinį- per Dniep
rą. Supilta 704,000 kubiš- 
kų metrų cemento. Dniep
ro upės vanduo pasikelia 44 
metrų virš jūrų paviršiaus.

Stebėtina tas, kad prū
do statymas^ pabaigta še
šiais mėnesiais anksčiau, ne
gu buvo numatyta plane. 
Gi su gegužės 1 d. bus pa
leistas darban pirmas tur- 
b o -generatorius Dniepro 
elektros stoties. Tai bus 
didžiausia elektros stotis 
pasaulyje.

Kantriai, pasiryžusiai ir at
sidavusiai dirba, mokinasi ir 
budavoja Sovietų Sąjungos 
proletariatas. į Jų, darbo .^pasi
sekimas užtikrintas. Pripažįs
ta tą visi—netgi mūsų klasi
niai priešai.

REIKALAUJA KATALO- 
NIJAI NEPRIKLAUSO

MYBĖS . i

lie-
carų

BARCELONA, ^Japonija. 
—Bal. 24 d. šiame mieste 
demonstravo 100,000 Kata-

r Bet štai kitas vaizdas, 
čiantis nesenos senovės 
Rusiją. 
“Times” 
liams rašo iš miesto Nice nuo 
upės Riviera, kur randasi gar
sioji pasaulio turčių orgijų kė-1 
limo ir gemblinimo sostinė Mon- Į Geneva. — Tautų Lygos 
te Carlo. Vien užlaikymas to “Darbo” Biuras apskait-

Tante pačiame? ;N. Y. I Jonijos gyventojų ir reikala- 
numeryje tūlas Wil-! v0 Savo kraštui nepriklau

somybės nuo Ispanijos.

turčių palociaus lėšuoja 50,000< liuoja, kad nacionalės įplau-1 
frankų į dieną! kos nuo $89,100,000,000 1929 I

Williams sako, kad Monte qllmaSpin ;]<; «R0 -
Oai’ln cnvininVni Inhoi nncic. meiaiS SUmaZCJO IKI $OU,Carlo savininkai labai nusis
kundžia, kad šis ekonominis 
krizis skaudžiai atsiliepė ir ant 
jų kišeniaus. Ne be tiek daug 
atvažiuoja turčių gembleriauti, 
Bet, sako, dar didesnį smūgį 
Monte Carlo sutvėrimams užda
vė rusų proletarinė revoliucija, 
skuri nušlavė visus rusus 
zitnsr

500,000,000 1931 mętais, ar
ba 32 nuoš.

i Nelaimėje Žuvo R
para Pace, Kotounistas

MASSACHUSETTS VALSTIJOS ALKA
NŲJŲ MARŠAVIMAS J BOSTONU 

PRASIDĖJO i
BOSTON, Mass. — Mas-iwoodą bal. 29 d., Worceste- 

sachusetts valstijos alkanų ■ rį bal. 30 d. ir Bostoną ge- 
bedarbių maršavimas į Bos
toną, kad priduoti valdžiai 
bedarbių reikalavimus, jau 
prasidėjo. Maršavimas ei
na trijomis kolumnomis.

Viena kolumna pasieks 
Hudsoną bal, 27 d., May- 
nardą bal. 28 d., Walthama 
bal. 29 d., Cambridgių bal. 
30 d. ir Bostoną gegužės 
i d.

Kita kolumna pasieks Nor- stracijja.

gūžės 1 d.
Trečia koĮumna pasieks 

Lynną bal. 29, Chelsea bal. 
30 ir Boston^ gegužės 1 d.

Visos trys kolumnos pa- 
sieeks Bostoną tą pačią ge
gužės 1 d. Čionai aikštėj 
Common tūkstančiai darbi
ninkų pasitiks maršuotojus. 
Tai būs Gegužinė demon-

KOMUNISTAI NAUJUOSE PASISEKI 
MUOSE CHIN1J0J; PARAZITAI 

IŠSIGANDĘ

Armija

Associated Press žinių 
agentūra praneša apie nau
jus Chinijos komunistų lai
mėjimus. Iš Hongkong Chi
nijos, praneša, kad komu
nistų Raudonoji
maršuoja pirmyn Kiangsi 
provincijoj, iš kur i Canto- 
no valdžia- ištraukus ■ dalį 
kariuomenės ir pasiuntusi 
kariauti prieš komunistus 
Fukieno 'provincijoj. Komu
nistai užėmė didelį miestą 
Maanho, ant salos Hainan. 
Can tono - valdžia sako, kad 
iš 70 distriktų Kiangsi pro
vincijoj komunistai pilnai 
kontroliuoja 34, 20 distrik-

Darbo Federacijos bokalai 
Už Bedarbių Apdraudą

SIOUX CITY, Miss. — 
Šiame mieste jau septyni 
Amer. D. Federacijos loka- 
lai pasisakė už Bedarbių 
Apdraudos B'ilių. Reakci
niai unijos vacįai priešingi, 
bet eiliniai nariai pradeda 
suprasti, kad kova prieš al
kį turi būti paaštrinta.

Lenkijos ir Rumunijos
Armijos Bus Pavesta

Pilsudskio Komandai
Paaiški, kad sugrįždamas 

iš Aigipto maršalas Pilsud
skis buvo užsukęs į Bucha- 
restą militariškais reikalais. 
Padaryta sutartis, kad pra
sidėjus karui prieš Sovietų 
Sąjungą, Lenkijos ir Rumu
nijos armijos bus suvieny
tos po viena komanda, o 
komandierium bus tas pats 
Pilsudskis. Šitą sutartį 
Lenkijai ir Rumunijai pa
diktavo Franci jos imperia
listai.

Nukapoja Algas 
Žemesniems Valdininkams

. WASHINGTON., rr Hoo- 
verio valdžia pradėjo “eko-

” - ■ K,o n g r e s e

tuose komunistai turi labai ■ 
daug įtakos, kituose aštuo- 
niuose distriktuose kontro
liuoja “kraštutinieji,” kurie 
simpatizuoja komunistams.

Iš Mukdeno kita žinia 
praneša, kad, komunistai 
paskelbė Sovietų valdžią 
Fukieno provincijoj, kad 
■komunistai rahka rahkon ei
na 'su generolu Sun Lien-
chung, kurio armija užgro- nomizuoti. 
be.Changchow ir randasi pasiūlytas sumanymas su- 
netoli Amoy. Toliau sako,, taupyti -263,277,000, .nuker- 
kad “gerai žinomas komu- tant federalės valdžios tar- 
nistų vadas pietinėj dalyj 
Chinijos Lin Pia-o tapo pa
skirtu visų . komunistinių 
armijų komandierium.”

KAUNE, LIETUVOJ, KLEBIKALAS-FASISTAS
DARBUOTOJAS NUŽUDĖ SAVO MEILUŽE 

IR JOS LAVONį MIETE Į SRUTŲ ŠULINĮ

naūtojams algas 11 nuoš. 
Bet pasirodo; kad kaip tie
sioginiai, tąip netiesioginiai, 
nukirtimas skaudžiausia pa
lies smulkius tarnautojus. 
Iš jų kišeniaus bus išlupta 
$146,627,000.

Klaipėdos Seimo Rinkimai 
Įvyks Gegužės 4 d.

UŽ KOMUNISTUS PRŪSIJOJE PADUOTA 
2,820,000 BALSU; MŪSŲ PARTIJA 

LAIMĖJO SEIME 8 NAUJAS VIETAS
BERLYN.—Prūsijos sei

mo rinkimai, kurie įvyko 
bal. 24 d., parodė nepapras
tus hitlerinių fašistų laimė
jimus. Už Hitlerio kandi
datus paduota 8,008,000 bal
sų. Vietoj aštuonių vietų 
senam seime, jie turės 162 
vietas naujam. Tačiaus jie 
nesudaro seimo absoliutės 
daugumos.

Komunistai turės nu
sprendžiamą balsą. Komu- metų 
nistai sename seime turėjo daug 
48 vietas, gi naujam turės • sijos

linkimuose gavo socialde
mokratai, kurių šunuode- 
giavimas kapitalistams pa
deda auklėti fašizmą Vokie
tijoj. Kuomet prezidento 
rinkimuose socialdemokra
tai nestatė savo kandidato, 
o rėmė Hindenburgą, tai ne
galima buvo žinoti, kaip jų 
įtaka stovi. Gi Prūsijoj jie 
statė 
tus.

savo locnus kandida- 
Ir palyginus su 1928 
rinkimais, jie baisiai 
prakišo. Senam Prū- 
seime turėjo 137 vie- 

56. Už jų kandidatus pa-1 tas, gi naujam beliko 93. Už 
duota 2,820,000 balsų. juos paduota 4,675,000 bal- 

Didžiausį smūgį šiuose su.

KOVA UŽ PAUU0SAV1MĄ SCOTTSBO
RO JAUNUOLIU IR MOONEY GEG. 1D

Kuomet Tarptautinis Dar-. tarptautinės kovos už pa- 
bininkų Apsigynimas lai-; liuosavimą Scottsboro jau-
mėjo atidėjimą nužudymo 
Scottsboro jaunuolių nuo 
geg. 13 d. iki birželio 24 d., 
tai buvo didelis laimėjįmas. 
Apeliacija dabar duodama į 
Jūngtinių Valstijų; z Augš- 
čiausį Teismą. Gi Tarptau
tinė Raudonoji Pagelba pa
skyrė gegužės 7 ' d., del

nuolių.
Gegužės 1 d. demonstraci

jos Amerikoj garsiai iškels ■ 
reikalavimus, kad Tom Moo
ney ir Scottsboro jaujiųo- • 
liai būtų paliuosuoti. Bus 
priimtos rezoliucijos ir pro
testai prieš nuteisimą amži
nam supuvimui kalėjime 
Tom Mooney.

BROOKLYNIEČIAI IR DIENRAŠTIS “VILNIS” Į

“Revoliucija uždavė 
smūgį Monte Carlo, nuo 
jis niekados neatsigriebs”, sa
ko Williams. Mat, “didieji ru
sų kunigaikščiai ir kunigaikš
tytės ir Sibiro aukso kasyklų 
savininkai ant gemblinimo sta
lo Monte Carlo sukraudavo 
stirtas auksinių dvidešimtrub- 
linių’ ’. Nebėra dapąr t^ų para
zitų. Nebeaplanko jie Monte 
Carlo. Stalas tankiai visai tuš
čias. Verkia/gembleriai, nete
kę rusų parazitų, ?kurie ašaro- 
romis, prakaitu ir krauju Ru
sijos liaudies gemblėriaudavo 
palociuje Monte Carlo.

tokį 
kurio

CONNENSBURG, Pa. — 
Automobiliu važiuojant į

Skaudu, žinoma, bet, visi su
tiks, ne darbininkams. Skau
du pasaulio parazitams. Ant 
vieno šeštadalio pasaulio, kur 
viešpataudavo kraugeriai ir pa
razitai, šiandien išdidžiai .ple
vėsuoja raudona vėliava!

Ne tik žodžiais, bet ir 
darbais brooklyniečiai ren
giasi pasveikinti komunistų; 
dienraščio “Vilnies” suva
žiavimą, kuris įvyks geg. 8 
d. Darbas tik pradėtas, o 
rezultatus turime gerus. 
Dar nė vienas prašytas 
draugas neatsisakė prisidė
ti su auka prie pasveikini
mo. Sekami draugai jau 
prisidėjo:

5.00
5.00
5.00
2.00 «
1.00
1.00
1.00
2.00
3.00
1.00
1.00

Vėliausi Kauno laikraš- liūdininkų sustatė aktą, o 
lavoną savivaldybės kur- 
guolė nugabeno miesto li
goninėn skrodimui daryti.’

. “Negalima praleisti nepa
minėjus ir tai, kad prie šu
linio buvo atgabentas ir 
šibs tragedijos-herojus Pra
nas Šileika. i«

“Traukiant jo auką iš šu
linio, ’ žmogžudys žiūrėjo į 
ryšulį stiklinėmis akimis, 
retai mirkčiodamas. ; ' ■ •

‘ “Tai vidutinio ūgio, stip
raus kūno sudėjimo, šiek 
tiek garbinuotais. plaukais 
vyras. Jo* / veido bruožai 
sunkūs ir gilūs. m .'

“Lavoną ištraukus iš šu
linio, Šileika tuojaus buvo 
nugabentas atgal į krimina
linės policijos valdybą.

Tragedijos < Užuomazga
“Veik prieš 10 metų Pra

nas Šileika pradėjo roman
są su dvidešimties • metų 
Šiaulių piliete Fele Bilevi- 
čiute. Nužilgo Felė susilau
kė sūnaus, kurį pakrikštijo 
tėvo vardu. Kūdikis augo 
labai gražiai; dabar eina 8 
metus amžiaus ir Šiauliuose 
lanko pradžios mokyklos II 
skyrių. <

čiai pamarginti tokiais ant
galiais:

“Baisi olšauskiada Kau
ne. Garsusis P. Šileika dar 
labiau pagarsėjo—nužudė 
suviliotą jo marginą ir įme-

KLAIPEDA. — Jau pra
sidėjo partijų kampanija 
del būsimų seimo rinkimų. 
Rinkimai įvyks gegužės 4 
d. Smetonos valdžia, mano 
laimėti smurto pagelba.

Nacionalės Mainierių Uni- tė srutų. šūjiijin.” ■ ,
jos susirinkimą . Pittsbur- 
ghe, čionai nelaimėje tapo; 
užmuštas draugas Robert 
Pace, Komunistų .Partijos 
Brownville sekcijos organi
zatorius. Su juo kartu va- 
žiavo ki|i' dg? m|yiieriai, bet 
jie-išliko gyvi, nors pusėti
nai sunkiai tapo sužeisti. 
Drg. Pace būvo 34 ’inetų 
amžiaus ir senas> Komunis
tų Partijos narys.

Turkijos Diplomatai 
Važiuoja j Sov. Sąjungą

ISTANBUL, Turkija. — 
Bal. 24 d. išsiruošė kelionėn 
Turkijos premjera^ Ismet 
Pasha ir užsienio reikalųMOTERYS GAVO BALSA- ' „ 7VIMO TEISES ministei is Bey. Su jais va-
žiuoja didelis skaičius Tur
kijos parlamento narių, žur
nalistų ir profesorių. Va-

SAN JUAN, Porto Rioo. 
—Piriųu sykiu šiemet rin
kimuose dalyvaus Porto Ri- žiuoja į Sovietų Sąjungą, 
co moterys. Iki šiol jos ne- kur jie išbus septynioliką 

dienų. į , . ' , . >turėjo teisių balsuoti,

Paskui eina, sekamas ap
rašymas’ "tos bjauiįos žmog
žudystės :
* Duonelaičio ‘ g-ve j 57 nr. 
daržo’ ’ 'karri jieyria ; 'srutų 

’šiilhyš,1! 3—4' metrų gilumo, 
apie 2r fhefirc srutų dygio. 
Šulini// ’iMritinyĄ apdengtas 
.fentgdįiai’s;1 'Pažiū/ėjUŠ *gi- 
lyii į' Šulinį—matcfef 'ęėmen- 
tinė plyta.

“Kiemo sargai 'plytą iš
traukia ir pakyla augštyn 
kažkoks mhišas. Kiemsar
giai atsineša kopėčias, mai
šą apsuka vielomis ir sun
kiai ištempia lauk. Tuojaus 
paaiškėja žmogaus figūra: 
sulenktas, apvyniotas storu 
audeklu ar maišu, stiprio
mis virvelėmis tampriai su
rištas. . ... i '

“Betraukiant maišas tru
putį atsismaukė ir pasirodė 
pamėlynavusios, pavande
niavusios moteriškos kojos.

“Teismo tardytojas prie

Klaipėdos Fašistai
Užpuolė Susirinkimą

KLAIPĖDĄ. —. Bal 24 d. 
vokiečiai laike susirinkimą. 
Jį, užpuolė gfrupe smetoninių 
fašistų .ir kilo kruvinąs, su
sikirtimas., , Septyni žmpnės 
tapp sunkiai sužeisti, o daug 
lengviau., Smetonos valdžia 
paskui suareštavo . dąug 
žmonių. ; , 
t Tas parodo, kad Smeto
nos gaujos pradeda siausti 
Klaipėdoje.

Siurba ................ .. $5.00
A. Bimba............ ... 5.00
S. Sasnauskienė . ... 5.00
Višniauskas .... ... 1.00
Byronas ........... .. ... 1.00
P. Baranauskas ... 1.00
J. Visockis ........ ... 2.00
Aldona Kairiutė,

šėras ............... .. 10.00
H. Jeskevičiutė .. ... 5.00

Valatka *..............
Buknys ..............
Mūras ............*.
A. Zablackiutė .. 
Taraškevičius ...
K. Balčiūnas ...
Marčiukas..........
S. J. Balčiūnas .
K. Debsas..........
J. Barkus ..........
P. Šolomskas ...
Viso susidaro $62.00. TU 

poros dienų darbas, 
suma tuojaus padidės, 
rėsime, kaip pasirodys Cle- 
velandas, Detroitas, Grand 
Rapidsas ir kiti didmiesčiai 
su savo pasveikinimais.

šita 
žifi-

=

IVAKIOS ŽINUTES
i

Policija

Canton, N. Y.— Trys bro
liai Helvie važiavo ketvirto 
brolio kunigo mašinoj pasi-Gilbert, Ariz, 

jie^ko Bobby .Merrill, 13 me- klausyti jojo pamokslo. V&
tų amžiaus, kurį motina 
kaltina nužudyme tėvo ir 
pašovime brolio, 11 metų 
amžiaus.

žiuojant skersai geležinke
lį, užbėgo traukinys ir vi
sus keturius ant vietos už
mušė.

’ “Šileika suviliotą merginą 
rėme ir mokėjo alimentus, 
bet - Felė: Šileikai įgrisusi. 
Ji, taip, kaip Ustijanauskie- 
nė pralotą Olšauską perse- 
kięjus nuolatos ir visur.
* “Pranas Šileika gimė 1899 
m. Šiaulių apskrity.

“Nuo 1924 metų veikliai 
dalyvauja * visuomeniniame 
ir politiniame gyvenime.”

Mexico City. — Praneša
ma iš miestų Rosalia ir Mu- 
lega, žemutinės Californi- 
jos, kad ten bal. 24 d. buvo 
smarkus žemės drebėjimas. 
Kai kur namai apardyta.

Trinidad, Col. — Audroje 
sušalo Snowden, mokytoja, 
58 metų amžiaus, kuomet 
iš mokyklos bandė nueiti 
pas savo pažįstamus*

Lisbon, Portugalija. — 
Valdžia uždraudė darbinin
kams laikyti bile kokius 
masinius susirinkimus. Tuo 
tarpu darbininkų organiza
cijos išleido manifestą, šau
kiantį darbininkus į visuo
tiną streiką geg. 1 d.

*

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam pušlapyj)
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Washingtonas Tvirtai Nusistatęs už Karą 
Prieš Sovietą Sąjungą

no pranešama, jog valsty
bės department© viršinin
kai pareiškė kad Hooverio 
administracija tuo klausi
mu laikosi savo pirmesnio 
nusistatyitio — nepripažinti 
Sovietų Sąjungos.

Aišku, kad pripažinus So
vietų Sąjungą Amerikos 
ekonominė padėtis šiek tiek 
pagerėtų. Bet Amerikos 
imperialistai noyi iš krizio gai. 
išeiti Sovietų Sąjungos iš-! 
kaščiu—sunaikinant darbi
ninkų respubliką.

Amerika siunčia ginklus

Matydami, kad ekonomi
nis krizis didėja ir Jungti
nių Valstijų prekyba su So
vietų Sąjunga ne tik neau
ga, bet smarkiai puola, o 
tūrių t normalius santikins 
Amerika galėtų vesti bilio- 
nų dolerių prekybą, tūli se
natoriai ir atstovų buto na
riai pradėjo kalbėti už So
vietų Sąjungos pripažinimą. 
Atstovas Sabath, iš Illinois

valstijos, atstovų bute pa
tiekė rezoliuciją pripažini
mui Sovietų Sąjungos.

Jau nuo senai už Sovietų 
Sąjungos pripažinimą stoja ir amuniciją Japonijai, 
senatorius Borah.

Senatorius Robinson iš 
Arkansas valstijos, demo
kratų vadas senate, padarė 
pareiškimą už Sovietų Są
jungos pripažinimą. Sena
torius Johnson iš Californi- 
jos pereitą šeštadienį pada
rė pareiškimą “už norma
lius santikius su Sovietų i 
Sąjunga.” Jis savo pareiš
kime tarp kitko sako:

“Biliohų dolerių vertės 
yra užsakymų Rusijoj Hu- ' 
riuos Amerikos darbininkąi ' 
turėtų išpildyti, ir šiuo Ihi- 
ku yra paprastas ekdnomi- 
nis idiotizmas Amerikai, sa
vo tokia politika, sulaikyti 
amerikiečius nuo prekybos, 
kurią tuojaus galima gauti.

“Antra, Japonija jau už
grobė Mandžuriją ir dalį vi
dujinės Mongolijos. Japo
nijos ir Rusijos pusėse jau 
per savaites eina karinome-, 
nių gabenimas. Bile laiku 
kibirkštis gali uždegti pa
rako bačka.
Japonija mano, kad Rusijos
žlugimą užgirtu visas svie- ... ,. . , . m
tas. Tokiu būdu Jungtiniu ! Pakirtas direktorius. Tas 
Valstijų gestas -galėtų iš-1 ParelSas <els‘d' J' Slurba' 
sklaidyti panašią jos nuo-1 
monę.”

Nuriji j prieš ’Sovietų; Sąjun
gą. Tas 1 atsišaukimas pla
čiai paskleistas ir Jungtinė
se Valstijose; baltagvardie
čių organizacijos renka pi
nigus. Atvirai pinigai ren
kami karui prieš Sovietų 
Sąjungą. Baltagvardiečiai 
yra susirišę su žymiais ka
pitalistais ir šalies valdi
ninkais. ' : <

Amerikos imperialistams 
rūpi ne taika, bet karJs 
prieš Sovietų Sąjungą.

Kuomet Jau ir senatoriai 
pasako, kad karas gali iš
kilti bile momentu, tai kiek
vienas gali žinoti, jog impe
rialistinio karo- pavojus di
delis. i

.•■i.i ■• - i

Darbininkai privalo su
jungtomis savo spėkomis 
kovoti prieš gręsiantį karą. 
Juo bus didesnės darbinin
kų masės prieš karą, tuo 
labiau imperialistai bijos 
skelbti karą Sovietų Sąjun-

MASINIS ŽUDYMAS CIVILIU L 
GYVENTOJU PASAULINIAME KARE

■ ' /

Įsiutusis imperialistinių siautė baisi choleros epide- 
valstybių rengimasis prie 
naujos intervencijos ir nau
jo pasaulinio .karo, kurio 
pirmos liepsnos jau mato
mos Tolimuose Rytuose, prį 
verčia visų šalių darbininkų 
mases pažvelgti į tuos pa
laiminimus, kuriuos pereir 
tas pasaulinis karas atnešę 
žmonijai. Pasę^mes perei
to karo galimą; matyti mįrr 
tlngumo padidėjime,’ gimi
mų sumažėjuje ir siautime 
ligų. Vien ]tik Vokietijoj 
mirtingumo skaitlines .padi
dėjo i ant 750,000,, gi Italijoj 
mirimų skaičius viršijo nor- .įvairiose šalyse 1918 metais

mija. Ta* baisioji influenza 
buvo tiesioginė epidemija iš 
pasaulinio karo. Laike ka
ro nuo ihfluenzos žuvo 15 
milionu žmonių, iš jų’10 mi
lionu Azijoj, pustrečio mi- 
lionoi Europoj. 1 ir. pusantro 
milio'no Amerikoj. ( - ,

Laikę,,, pasaulinio karo 
L,__ ___ __ _ r__ ______
stokos tinkamo maisto, del 
p! e r s i d i rbimo1 ^dirbtuvėse 
daug moterų ' darbininkių 
susirgo džiova. Palyginus 
.su 1913 'metaiš, tai nuo 
įdžipvos mirimų, skaięiijs

——-ft ‘ rr---- 'I.
600,000 asmenų daugiau' 

v į “neutrališkose” šalyse mirė
į laike karo, negu laikotarpy 
pirm karo. Švedijoj, pa
vyzdžiui, nuo 150 metų at
gal didžiausias mirimų 
skaičius buvo užrekorduo- 
tas 1918 metais.

Sulig apskaitliavimo. švei
caro statistiko profesoriaus 
L. Hersch, pasaulinis karas 
kainavo 28,379,000 gyvasčių 
civilių žmonių. Jeigu pridė
sime 13,050,000 užmuštų ka
reivių, tai matysime, kad

ĮDOMUMAI

Atrodo, jog

.markiai pfei diiova. Del J?S" “"fc

Kanarkos yra naudojamos 
pojūriniuose laivuose, arba 
submarinuose, kaipo persergė- 
tojos prieš nuodingas dujas.

žibinamasai gazas turi ir 
ethyleno dujų, kurios labai 
nuodingos. Kada submarine 
susidaro tam tikras daugis šių 
dujų, kanarka apleipsta arba 
miršta. Tai perspėjimas sub
marine žmonėms padaryti rei
kalingus apsisaugojimo žings
nius.

Dabar Dr. William Crocker 
surado, kad vietoj kanąrkų 
galima submarinuose naudoti 
tomeitės augalą. Kada ant 
milioho dalių oro pasidaro 
pentj viena, dalelė nuodingo 
ethylęno, tomeitės lapeliai pra
deda greitai augti, bet jie ne 
ąugštyn kyla, o žemyn riečia
si.. Tai ir'yra ženklas ethy
leno.

r

ta žmonių 41,435,000. Vien 
tik Europoj žuvo 25 milio- 
nai' žmonių.

Bet 'kas bus laike sekamo 
impėtialiStinio 1 karo, kuo
met iš orlaivių į kaimus, 
miestus ir miestelius bus 
metamos bombos ir leidžia-mališką mirimų .skaičių virš 

milionu. z • •

t Apart kareivių frontuose, 
iš kurių 13 milionu buvo už
mušta pereitam, kare, iš ka
ro priežasties žymiai padi
dėjo mirtingumas tarp civi
lių gyventojų. Francijoj 
mirtingumas padidėjo nuo1 
17.6 ant tūkstančio gyven
tojų 1913 m. iki 22 ant tųk- 

m.;
15- 
ant 
nuo 
nuo

Karo paskelbimas daug 
priklauso nuo darbo masių. 
Todėl svarbu darbininkams 
kelti savo galingą balsą 
prieš karą.

Pirmą Gegužės bus prieš-Į stančio gyveMojų 1918 
militarinės organizacijos, iš- karinė darbininkų demons- 
leido atsišaukimą sukėlimui tracija. Kiekvienas darbi- 
kelių milionu dolerių, kad ninkas privalo joj dalyvau- 
pagelbėti finansuoti jų da- ti.
romas provokacijas Mand- J. S.

Dietrichs, vadas pasauli
nes caristų baltagvardiečių

Vokietijoj padidėjo nuo 
7 iki 18.9 gyventojų 
tūkstančio; Anglijoj 
13.6 iki 17.6, o Italijoj 
18.3 iki 33. Tuo pačiu

POLITINES PASTABOS
• - I » I »

Amerikos komunistų Par
tija jau pradėjo prėZideritL 
jųių riįkiijiių kampaini j į. Na- 
:(įopąle kąhdidątų j npįniną-'j 
virbo kohVencija įvyks Chi
cago je gegužės 28 d.

Labai svarbu, kad komu
nistų rinkimų kampanija 
šiemet būtų plačiai praves-’ 
ta tarpe lietuvių darbinin
kų. Ton kainpanijon turi
me įtraukti visas mūsų or-

Komuništų Partijos Lie
tuvių - frakcijos Centro 
Biuras apsvarstė šį klausi
mą ir, nutarė tuojaus pra
dėti darbą. Vedimui kam
panijos lietuviškoj dirvoj

Franci-
Angli- mi nuodingi gazai?

turi kovoti

padidėjo sekamai:
joj 25 nuošimčiais
joj, Dan’ijoj ir Ispanijoj 24 į Darbininkai

Čekoslovakijoj ; 44] prieš imperialistų rengia- w A « « ~ V • • Inuos.; <
nuo.; Italijoj 50 nuoš.; Vo
kietijoj ir. Austrijoj 60 nuoš.

Ne tik tai kariaujančios 
šalys, bet taipgi ir “neutra- 
liškos” i 
džiai karo paliestos. Arti są prieš imperialistinį karą.

mą naują 'karą.
Gegužės Pirmą demon

stracijose, masiniuose mi
tinguose i

Net kiečiausias, stangiausias 
medis turi savyje 20 iki 40 
procentų oro. ir kitokių gązų, 
kurie laikosi mažytėse medžio 
dūdelėse bei celėse, kaip kad

darbininkai turi irodė tyrimai, padaryti Car-
šaalys buvo skau- pareikšti savo galingą bal-,negic Illstitute Washingtone.

ĮVAIRŪS DALYKAI
, Jungtinių Valstijų Natų ra
tes Istorijos Muzęjaus .viršinin
kas Dh. .Walter Hough daro 
spėjimus, kad ateis laikas, jog 
žmonėms nereikės naudot ug
nies nei valgiams virti bei 
kepti, nei namams šildyti. Sa
ko, jau dabar yra padaryta 
pradžia sėkmingų bandymų, 
kurie ateityje pakeis 
mOksliškesnėmis priemone

Associated Press praneša kapitalistinėj sistemoj dar 
iš Washingtono, kad perei- labiau didėja.

sy-1 to ketvirtadienio vakare 
kiu gimimų skaičius suma- „rezidentas Hooveris peij , .u____ _ ,

dvi valandas laike konfe- aWIartos P.TlureJ™°;„^: 
renciją su apie 35 kapitalis
tinių ' laikraščių 'redakto
riais ir diskusavo apie da
bartinę šalies padėtį.'Ką jie 
ten kalbėjo i ir .hiįtąiįė,/ šle-f 
piama. Bet galima spėti, 
kad svarbiausias tos konfe
rencijos tikslas buvo, tai 
k^ip p(er, kapitalistinę ppaų- 
dą m ui kin ti ’mases/, kaip 
masių’ ftomę1 Hulęreipti nuo 
imperialistų rengiąmo karo, 
kaip miliorius bedąr,bių' indi-’ 
kinti; visokiais blofais, 'kaip- 
blofinti apie “gerų laikų” 
sugrįžimą.

žejo sekamai: Francijoj 
nuo 18.4 iki 12.2 ant tuks- 

■tančio "gyventojų; Vokieti
joj nuo 27.2 iki 14.3; Angli
joj nuo 23.9 .iki 17.7, Itali-buotojo draugo Fosterio. Iš
JWJ JLAKJL O. « • a

“New Leaderjo”. pranešimo - joj nuo 31 Jjgd 18$. 
paaiški, kad Socialistų Par- 
tijos Ceptro; pųmįtete; lįž- į 1 1 _ tT«l1 • a . • • Tdraudė Thomasui stoti į de
batus. . socialistas
Charles Sunachy > išvadino 
bailiais savo Vadus. Girdi, 
jeigu komitetas nepasitikė
jo. Thomasuį tai’ tegul į de
batus su Fosteriu būtų lei
dę patį Hillquita.

Suplyšo Japonijos Socia
listų Partija. Dešinysis 
sparnas su partijos sekre
torium atskilo ir susiorga- 
ganizavo grynai ^fašistinė 
partija.

Dabar “New Leaderis”

Taigi, mesįmatdipe, kad 
iš karo i prfežastieš I daug 
žmonių gyvasčių žuvo. Ka
ras palietė visus: "vyrus, 
moteris, vaikus, senus ir 
jaunus.

Kaip visi karai istorijoj, 
taip ir pereitas pasaulinis 
karas atnešė baisias epide
mijas, kurių žymės dar ir 
šiandien yra užsilikusios. 
1914-1915 metais žiemos 
metu iš rytinio fronto atė
jusios visokios limpančios 
ligos, cholera, škarletina, 
kraujaligė, siautė plačiuose 
plotuose Rusijoj, ' Lenkijoj, 
Austrijoj ir taipgi Balkanų 
šalyse. Indo-Chinijo j/Se
negal distrikte ir Indijoj,Po nacionalės nominavi- pranęša, kad toks pat “vel- 

Toliaus jis bando įpasako- mo konvencijos įvairiuose
ti, būk Amerikos imperialis- miestuose šauksime lietuvių | Socialistų Partiją. Įvyku- 

darbininkų organizacijų sios konvencijos 40(h deler 
konferencijas rinkimų kam
panijos reikalais. Prie tų 
konferencijų tuojaus reikė
tų pradėt ruoštis.

Bus išversta»ir lietuvių 
kalboj išleista Komunistų 
Partijos rinkimų platfor

mai., Ją reikės kuoplačiau- 
sią paskleisti.

Maryland valstijoj jau 
užtikrintas Komunistų Par
tijos' kandidatų. ‘ uždėjimas 
ant baloto. Partijos drau-

Reiškia, senatorius John- gai surinko reikalingą skai- 
son atvirai pasako, kad bile čių piliečių parašų. ‘ 
dieną gali prasidėti karas j" —:—■■■■.--■  v
prie dabar susidėjusių ap-j Vienas socialistinis pus- 
Įinkybių. _

Bet jis bando apgauti | organe “New Leaderyj” 
Amerikos, mases, sakyda-; (bal. 23 d.) prisimygęs 
mas, būk Amerikos imperia
listai nori karo. Juk iki 
šiol faktinai Amerika rėme' 
ir remia Japonijos imperia
listų ruošiamą ataką ant So
vietų Sąjungos. Imperia
listinė Amerika trokšta ka
ro prieš Sovietų Sąjungą, ir 
ji dedas pastangas, kad ka-1 
rą pradėtų Japonija.

IrA štai, kuomet

tai nenori karo. Girdi:
“Jungtinės Valstijos ne

nori kito pasaulinio karo. 
Japonija neturėtų šios ša
lies moralės paramos ban
dyme užkariauti Rusiją, ir 
tą mes turime parodyti aiš
kiai. Šiuo laiku nekurie 
žingsniai linkui atsteigimo 
normališkų santikių su Ru
sija daugiau pagelbėtų pra- 
šalinimui pavojų Tolimuose 
Rytuose, ir taipgi pasauly 
abelnai, negu bile kokis ki
tas žingsnis.”

nias” parinko ir Olandijęs

gatų atsiskyrė ir įkūrė šą- 
vo’ Nepriklausomą Socialis
tų Partiją. O 1,599 delega
tai pasiliko su senąja par-

Nesenai skilo Vokietijos 
S o c ialdemokratų Partija. ' 

i Taip vadinami' “kairiaspąr- 
| niai” suorganizavo ; Socia
listų Darbininkų Partiją. , ;!

Socialdemokratija senai 
virto kapitalizmo tvirtove. 
Braška kapitalizmas, lūžta 
sienos ir tQ§ tvirtovės, J 

? Komunistąš
---------------------------------------------------------------- W‘.;f

; galvis Socialistų Partijos Subankrutavo 45 Bankai

tvirtina, kad Sovietų Są
jungos darbininkai pametą 
fabrikus ir miestus ir bėgą 
atgal į sodžius. Tuogi tar
pu šalti faktai parodo, kad 
Sovietų Sąjungos pramonės 
darbininkų skaičius kasmet 
paauga keliais niilionais.

per Kovo Mėnesį iffn
WASHINGTON,-^ ! Vai-

V ‘ ' V ' ' ' \ -Lt ' 'k " ' i

dzia džiaugiasi, kaH paskir
dama bankieriamsi du .įbilio- 
nu dolerių, ji sulaikė;didelį
bankų bankrutavimą. , Per J 
kovo mėnesį Amerikoje ;be-’ 
subankrutavo 45 bankai.
Tuo tarpu per vasarį su- 
bankrutavo 122, o per sausį

Imperialistinė A n g 1 i j a, 
gelbėdama , savo kailį, ant 
įgabenamų fabrikinių gami
nių muitus pakėlė nuo 20 
iki suvirs 30 nuošimčių. Tas 
smarkiai palies Amerikos 
eksportus. Del to krizis dar 
labiau padidės. Anarchija

-i----------
• Senato bankų ir pinigų 

mitetas ■ dabar tyrinėja 
“skandalą” sąryšy su gemb-! 
leryste Wall Streeto biržoj.’ 
Iškeliama j viršų, , kad stąm- 
bleljiį ^mblęiĮiap derėję i vi- 
sdš .fegališkdšJ feetnblerystės 
ribas ir daro visokias žuli- 
kystes,' kąd tik menkesniuo- 
feius, taip vadinamą' publiką, 
apgauti,..apiplėšti, j ’’i - : * 

i Pašaukta i ; klausinėjimui 
Stock Exchange5 preziden
tas Richard Whitney. Pasi-, 
•rodo, kld pono Whitney 
spekuliavimo firma , veikė, 
kaipo agentas J. P. Morgan 
kompanijai, supi r k d a m ą 

t1930 metaig. $9,200,000 ver
tės Vokietijos bonų, kad tuo 
būdu palaikyti bonų kainą 
ant $90 už bona laike dvi- 
dešimties dienų periodo, klausyti jojo pamokslo. Va
kariame Morgano kompani- žiuojaiit skersai gelezinke- 
ja pardavinėjo apie $90,- U, užbėgo traukinys ir vi- 
000,000 vertės tų bonų. Da- sus keturius ant vietos už- 

(Tąsa 3-čiam pusi.) mušė.

Rome Valstybinėje M oi 
joj silpnapročiams yra vie 
43 metų vyras “Barney,” » 
ris teturi protą tik 6 metų v 
ko; nemoka nei rašyti nei ska 
tyt, kalba neaiškiai ir naudo
ją tik labai mažai žodžių. Bet 
pasakyk jam bile kurią dieną 
kokio Ąot’ 
pernai1,. d 
ba kiek nori metų ateitin 
.jis tepjaus atspės,

d mėnesio, pernai, už- 
l ėsi m t tai etų atgal ar

iu 
, kokia tai 

bus savaitės cįiena: sekmadie
nis, pirmadienis ar kt. Mo
kyklos superintendentas Dr. 
Charles Bernstein ir kiti tėmy- 
tqjai dyvijasi, kaip tokis silp
naprotis gali tatai padaryti.

Canton, N. Y.—Trys bro
liai Helvie važiavo ketvirto 
brolio kunigo mašinoj pasi-
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PacifistiĮ tikšlas—laikyti darbininkams užrišus akis, kad jie nematytų 'imperialistus Vengiantis pi’ie kai'o ir 
nekovotų. Kuomet karas iškyla, pacifistai su kitais kapitalistų agentais “patriotais” šaukia už karą.

Kažin kas buvo pasiūlęs, kad 
dabar būtų surengti debatai tarpe 

kongrese iškelta klausimas Socialistų partijos vado ku- 
apic Sovietų Sąjungos pri- riigo Norm&n Thomas ir 
pažinimą, tai iš ?Washingto- Komunistų Partijos .dar

11-
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Puslapis Trečias

Kokiam Tikslui Tas Šmeižimas

Mes, žemiau pasirašę U.M.W. Į tų Partijos vedamą liniją.
of A. 2439 lokalo nariai griež
tai protestuojam, kad A. Bimba 
atšauktų per “Laisvę” savo pa
rašytus šmeižtus ant J. Vilke
lio ir Naujalio .

“Laisvė^? No. 37 A. Bimba 
rašo: “Pruseikos vyriausias ge- 
narolas šioje apielinkėje Vilke- lokalai ir tada dirbo, kuomet pa
lis netik nepadeda Komunistų

* Partijai kovą plėsti, ne tik ne-j d.) išėjo į streiką? Ar gi ne? Jei- 
*sidarbuoja del Eilinių T
Komiteto, bet stačiai 
ja.”

Toliaus A. Bimba vėl rašo:
“Du draugai laukė Vilkelio 

išeinant į darbą. Ir neapsiriko 
Jis išėjo į darbą.” “Su. juo 1 
tu įspruko į gatvekarį kitas 
Pruseikos pasekėjas tūlas Nau
jalis.”

Kaip galima apkaltinti du 
žmones už dirbimą, kuomet tos 
kasyklos iš apie 2,500 žmonių 
neiššauktų į streiką dirba.

į Apart minėtų mainų dar dirbo 
ir sekanti kiti lokalai 2444, 900,

* 1407, 1432, 623, 699, 1851.

| A C»A V.JVU . 11*

J šiandien jis per “Klampynę”
j tebeniekina Komunistu Partiją, 

o teisina mainierių suvedžioto
jas ii- apgavikus, kaip Maloney, 

j Shuster ir Vratarič.
Sakote, kad visa eilė lokalų 

dirbo. Tas tiesa. Bet juk tie

galiaus ir Vilkelis (apie kovo 24

I pasirodė veidmainiu, dr - mainie- 
I rių apgaudinėtoju, žodžiais jis 
, kalba neva už Komunistų Par- 
i tiją, o darbais, o kovos lau
ke, kuomet partiją priešai puo
la iš visų pusių, ne tik nepade
da jai, bet dar kiša‘jai koją, 
padeda jos neprieteliams, žod
žiais neva stoja už mainierius, 
bet darbais kovoja prieš mai
nierių interesus, bjauriai šmeiž
damas eilinių narių komitetus.

Jūs, draugai, sakote, kad jūs.
esate lokalo 2439 nariai. Kai I pasiryžimas, kaip tūkstan- 
kurie iš jūsų esate “Laisvės” į čiai moterų darbininkių sto- 
skaitytojai. Tas gerai. Bet) ja po Kompartijos vėliava.

Bet kalbant apie Vokieti- Streeto spekuliantų, , kurie, ipas,- .-gaus likusius pini- 'rengiasi skaitlingai joj daly- 
jos moterų padėtį negalima darė panašią meklerystę. gus. 
apsirubežiuoti vien kapita- Daugiausia tie vardai fik- i ’ 
listų išnaudojimo baiseny- tyviški. 
bėm ir to pasekmėm, nega
lima nematyti ir to, kad ne 
visi pagauti nusivylimo ir 
žudymosi manijos, negalima 
nematyti kaip smarkiai au
ga moterų darbininkių kla
sinis susipratimas, kovos

Apgaudinėjimas, mekle- j 
rystė, vagystė eina perdėmj 
kapitalistinėj sistemoj.

vauti.
i Tokio milžiniško ‘trusto!; Nedalioj, gegužės 1, rengia- 
susmukimas parodo, kad j ™si prie ™™mo * vJenos 

i ekonominis kuzis smarkiai ivje£a j.je^ vėliaus bus praneš- 
! purto kapitalizmą iš pat pa-|ta.
Į matu.
I • v

Narių gu, taip, tai kodėl kovo 24 ar 251
skebau’- buvo geras daiktas eiti į strei-' kodėl jūs nesistengėte susisiek-1 jį j k t Vokietijos

ką, o 
ištikrųjų buvo svarbu sukelti 
ūpą ir išvesti kuodaugiausia 

į mainierių į streiką, Vilkelis, 
jūsų supratimu, būtų 
blogai padaręs, jeigu būtų išė
jęs į streiką? Matote, draugai, 
išeidamas pabaigoje streiko į 
streiką Vilkelis pats pasmer
kė savo dirbimą streiko prad- j 
žioje ir streiko pačioje eigoj, 
pačiame įkaitime. Jeigu jau 
buvo reikalas eiti į streiką pa
baigoj streiko, tai dar didesnis 
Buvo reikalas stoti į kovą pra- 

Kokiu tikslu A. Bimba iš de- džioje streiko. Jis to nepa- 
sėtkų tūkstančių dirbančiųjų i darė. Tai Kam tas jūsų protes- 
išsirinkai tik du žmones apkal-Įtas? Kam sakyti, kad aš Vilke-*1 
tint? (IĮ apšmeižiau, kuomet jis pats

Mums yra žinoma, kad J. savo darbais save apsišmeižė?
Vilkelis yra jau praradęs dar
bą delei tų streikų, nes jis, 
Naujalis ir keletas kitų nėjo į 
darbą, 
sustabdyti ši kasykla.

pradžioj streiko, kuomet I ti su Komunistų Partijos vado-

[ 1KO. i III 

kar- j jū

Dar kartą pabrėžiu: Vilkelio 
ir jo draugų buvo didelis nusi
žengimas prieš darbininkų kla- 

kuomet buvo bandoma J sę, prieš komunistinį judėjimą, 
Tačiaus' vyriausia tada, kad jie, kad ir 

kasykla nesustabdyta, o Vilke- dirbdami, nepadėjo Komunistų 
lis joj darbo neteko.

Nuo bosų mes kito ko ir ne- eilinių narių komitetams išves- 
* sitikim, bet kuomet A. Bimba į 
, morališkai skriaudžia žmones, 

šmeiždamas per “Laisvę," 
mes ir protestuojame:

♦ Kazys Yonynas, 
Ignatz Beržanskas, 
Petras Stebulis, 
J. Šiužąs, 
Sim. KupineviČius, 
V. Juscellis, 
L. J. Joneikis, 
P. Jenčunas, 
J. Klimas.

moterys parode, kad jos su
geba greta su vyrais hero- 
iškai stoti kovon už darbi
ninkų klases reikalus prieš 
barbarišką kapitalizmą. Už
tenka prisiminti Rūro kraš
to, Hamburgo, Berlyno ir 
kitų vietų masinius darbi
ninkų streikus, kur darbi-

vybe ir su eilinių narių komite
tu laike šio streiko? Kodėl jūs 
nesistengėte sutverti eilinių 
narių komitetą jūsų lokale ir 
kovoti organizuotai prieš bosus 
ir prieš reakcinius lokalo va
dus? ,

šis streikas tapo pralaimėtas. 
Mainieriai tapo sumušti. O 
mainieriai pralaimėjo todėl, 
kad jie didžiumoje dar nebuvo ninkės moters parodė tikrą 
atsikratę nuo Boylanų- ir Malo- savo karžygiškumą netiktai 

visu kuom remdamos strei
kus, bet ir aktingai juose 
dalyvaudamos, būtent: sto
vėdamos streiko sargyboje, 
ryžtai kovodamos su streik
laužiais ir socialfašistine 
policija.

(Tąsa bus)

Lietuviai darbininkai, kurie 
paprastai labai neskaitlingai ..•* 

■dalyvauja tarptautinėse de- ■* 
' monstracijose, turėtų dabar

Šve-i p. . v .5 v • v* • p • • pasirodyti, jogei jie nėra nuo.^
ku-Į Plttsburgjlieciai Rengia- darbininkų atsilikę. Ypa- 

rio galva buvo Ivar Kreti-: • n • D* f v- bngai sarmata tiems, kurie 
ger. Del trusto susmukimoIS! Prie FimiOS GegUZeS IP"** 
Kreuger nusižudė. ' ' MiMmO '

Tasai trustas išskolino ■ ____
šimtus milionu doleriu įvai-• TZ i TZ,j . . , . , . .i , , - t • 7 1 Komunistu Partijos Penkto i Kitų tautų darbininkų orga-rioms valstybėms Lietuvos I Distvikto Lietuvių Riuras> I i r? n r»i •> na vnvwriaci an a o VA 15— 

fašistai, , atiduodami tam D.L.D. Ketvirtas Apskritys ir 
trustui degtukų monopolį A.P.L.Ą. Pirmas Apskritys 

bendrai išleido lapelius ir šau-

. Subyrėjo pagarsėjęs 
dijos degtukų trustas,

i priguli prie darbininkų orga- 
~ nizacijų, o demonstracijose;ne- 

dalyvauja. Apsileidimas rei
škia naikinti. Visi skaitlingai 
I demonstracijose dalyvaukime.

nizacijos rengiasi su savo iš
kabomis demonstracijose daly
vauti. Kodėl mes taip pat ne
galime pasirodyti su savo *iš- 

kia'masini mitiiigą Pi’rmos-’G e-į kabomis ?
gūžės minėjimui. : Mitingas su j Pittsburghietis. j
gražia programa ir prakalbo- ------ <----- ■ .
mis įvyks balandžio 28 d., Lie

tuvos Sūnų Draugijos svetai-
Kvie-

fašistai, , atiduodami 1 
trustui degtukų. monopoli 
Lietuvoj, gavo iš jo $6,000,'- 
000 paskolą. Fašistai' iš tos 
sumos jau gavo $4,000,000. 
Dabar pripuola gauti dar 
$2,000,000. Bet kadangi 
trustas susmuko, tai klausi-1 nėj, 7:30 vai. vakare.

... ■ ■ __ ______ j_______ čiami skaitlingiausia tame ma-
r____ —_____ siniame mitinge dalyvauti.

'• _  • ' j Subatoj, 30 balandžio, West
j Parke, Nothsidėj, bus tarptau- 

M___ _______I'tinę demonstracija. Prasidės
11 n H a * g,lygiai 2-rą vai. po pietų. Vi

sos Pittsburgh o ir a pi el in k ės 
organizacijos rengiasi su savo 
iškabomis dalyvauti. Būkime 
visur agitatoriais, išaiškinki
me visiems reikalingumą toj 
demonstracijoj dalyvauti.

Subatos vakare McKees 
Rockse bus taipgi demonstra- 

1 cija. Tai bus ant Olivia ir 
iĘlla gatvių. Mckeesrockiečiai

Imi m

Aut Šią Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin & Vin*

nių. Pralaimęjo todėl, kad jie 
patys neėmė streiko vadelių į 
savo rankas, nesusiorganizavo 
j skaitlingus streiko komitetus. 
Jie klausė apgaviko Maloney, 
kuris jau pirmiau buvo du 
streiku .sulaužęs. Jūs, draugai, 
neatlikote savo pareigų. Bū
damas Wilkes-Barrej ir Scran- 
tone aš smarkiai kritikavau vi
sus mūsų draugus, kurie neat- j 
liko savo revoliucinių pareigų 
šiame streike.

Šis streikas ne paskutinis. 
Mainieriai vėl turės stoti į ko
vą prieš bosus ir prieš reakci
nius vadus. Reikia rengtis jau 
dabar. Reikia visuose unijos 
lokaluose organizuoti eilinių 
progresyvių narių grupes, ko
mitetus. Ar jūs tą darote? (Ar 
jūs esate susirišę su savo kla
sės politine partija?

1 A. Bimba:

& 
& 
& 
& 
&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

Įvairūs DalykaiPartijai ir jos vadovaujamiems

LAISVES
Rengiamame Didžiajame

MOTERŲ PADĖTIS VOKIETIJOJ
Mano Pastaba ir Atsakymas krizis ypač aštriose formo-įto badas

Vilke-

kad jiems “burna

Nuo vasario

kt

t ~ r* ** * | v • •
šmeižė ir niekino eilinių narių ziausią

matyt sąžine vis- 
Neužtenka to, kad 
atveju per “Klam-

& South 
South 3rd
& Catharine
South 3rd

Pasaulinis i kapitalizmo darbo jėga. Ją verčia prie

! DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APT1EK0S 
j čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
1 tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
i A. Mt, KISHON, Aptiekorius Savininkas
| 8701 JOS. CAMPAV AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

I

i tuos mainierius j kovą, ne
padėjo partijai užmegsti ryšius 
su tais mainieriais, nė piršto 
nepajudino, kad lokale suorga
nizuoti eilinių narių komitetą.

i Priešingai. Jie dar šmeižė ir 
i dergė partiją ir jau gyvuojan
čius komitetus. Štai kur jų nu
sidėjimas. štai kur Vilkelis!

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
bar, kaip pats Whitney pa
sakoja, tie bonai parsiduo
da po 35 dolerius.

Senato komitetas paskel
bė vardus apie 350 Wall

AR

Visi Bukite Prisirengę 
Dalyvauti Dienraščio

se siaučia Vokietijoj. Be? 
darbių skaičius jau netoli 
7 milionų. O tas baisus 
skaičius vis' didėja.

Nedarbas paliečia visą 
darbininkų klasę, bet mote
ris su dvigubu sunkumu. 
Krizis apskritai pirmoj ei
lėj užgriebė tekstilės indus
triją, kur dirba daugiausia 
moters.

Visame kapitalistiniame 
pasaulyje viešpatauja prin
cipas, paveldėtas iš feodo- 
lizmo laikų, kad moterų 
darbas yra mažiau vertas 
negu vyrų. Už tą patį dar
bą, tuo pat laiku ir taip pat

Talpiname “Laisvėj 
lio draugų “protestą”, tačiaus, 
paregėsite, vis tiek visam svie
tui skųsis, 
uždaryta”.

Vilkeliui, 
gi nerami, 
jau kelintu
pynę” jis purvina Komunistų 
Partiją ir jos darbuotojus Wil
kes-Barre apielinkėj, bet dar 
suagitavo grupelę suvedžiotų 
mainierių, kad jie jį bandytų 
apginti. Bet faktų nesumuši, 
teisybės nenugalėsi.

žodis del paties “protesto”. 
Pasirašiusieji visų pirma iš
kraipo mano rašinio mintį. Jie 
cituoja tik pusę sakinio. Prad
žią sakinio apleidžia. O ta prad
žia skamba: “Well, pribuvus . - -
man čionai, draugai sakė”, kad ■ atliktą kapitalistai moka 
Pruseikos vyriausias generolas moteriai mažiau negu vy- 
ir tt. F 
Bimbai taip sakė.

Bet, tiek to, eikime prie fak
tų, kurių protestuotojai nė ne
bando užginčyti. ....
jie patys netiesioginiai ir nesu-1 malS nustatyta. . ___  _
žiniai patvirtina juos. Faktas ' ekonominės darbininkių ver- rįų šeimyna

Pasibaisėtina padėtis ir 
lauko darbininkių. Laisvų 
dienų beveik nėra, o javų 
valymo laiku moters dirba 
po 16—17 valandų, gauda
mos už valandą 16—18 pf. 
(5—9 kap.) Harce moterys 
dirba prievartos darbą kai
po malkų pjovėjos. Netoli 
nuo Hamburgo moters be
darbės turėjo dirbti staty
boj, taigi sunkų vyrų dar
bą už 27 pf. (13-14 kap.) į 
valanda.

Nusivylimas, nusižengi
mai, elgetavimas, prostitu
cija, ligos ir savižudybės 
šiuo laiku Vokietijoj baisiai

Visus ‘ Berlyno 
darbininkes 
šiurpas kai 
kad darbi- 

Elzė Knorr 
Nuo 1929

padidėjo, 
darbininkus ir 
sukrėtė baisus 
pasklydo 1 žinia, 
ninko moteris 

.jai ne ne-■ sl}P.r?n^amu dalyku. Darbi- mirė iš bado.
Priešingai^) Rinkės verguvė yra įstaty- m< 12 d. ligi 1931 m. gruod- 

Ant šios' žį0 5 j. Knorr keturių na- 
, , T,.n . .... • -1—- gavo 147,25

yra, kad V Ūkelis nebuvo įsejęs guves statoma . apskritai mar. “ypatingos” pašalpos 
(apie 74 rub). Tai neišeina 
kas mėnesis nei po šešias 
markes (3 rub.). Elzė 
Kndrr fašistinės taupybos 
diktatūros auka. Ir ne vie
nintelė auką.
16 d. ligi 22 d. Berlyne mi- 
,re |š bado 8 žmonės. Bruno 
Wischė.4 narių šeimyna nu
sižudė; negalėdama pakęsti 
bado,: Pirkly^ Deutsch su 
žmona nusinuodijo, nes ba
das per daug kankino. Na
mo pogrindyje Aker gatvė
je rastas negyvas rentinin
kas (pensionierius) Kryger. 
Jis mirė, kad neturėjo ko 
valgyt, neturėjo kuo apsi
rengt, neturėjo sveiko bu
to.

" Iš šių keleto faktų galima 
įsivaizdinti kokioj padėtyj 
yra darbininkai ir darbinin
kės fašistų valdomoj ir so- 
cialfašistų remiamoj Vokie-

Reiškia, vietos draugai! rui. . Kapitalistiniuos kraš7 
tuos tai skaitoma savaime

į streiką kartu su kitais mai- moterų verguvė: nelygybė 
nieriais. Faktas yra, kad bol- U-
ševikai buvo nuėję ir pikieta-' . .
vo jo stubą. Faktas yra, kad tt.
jis tą dieną nepaisė pikieto,- Kapitalistai pasinaudoda- 
nepaisė draugų prašymo neiti mi vergiška moterų padėtim 
dirbti, bet nuėjo. Tik, matyt, įraukia jas į pramonę kai-; 

po pigią darbo jėgą. Nuo 
11924 ligi 1931 m. Vokietijoj 
| optikos ir elektrotechnikos 
industrijoj moterų (Jarbi- 
ninkių skaičius padidėjo 
495,7 nuoš., mašinų statyboj 
477,4 nuoš.

Išnaudojimo formos taip 
rafinuotos ir pasiekė tokio 
laipsnio, kad daugybė mote
rų dirbančių baisiose sąly
gose neišlaiko: nervų suiri
mai, mirtinos nelaimės yra 
nuolatiniai reiškiniai. Iš 
dąrbo metama laulč pir
miausiai vyrai. Labai daž
nai vyras bedarbis sėdi na
mie, kuomet moteris už ma- 

atlyginimą turi 
komitetus ir per juos Komunis- dirbti įmonėj kaipo pigesnė tijoj.

dirbti, bet nuėjo, 
paskui, pabijojęs, kad didesnis 
pikietas neateitų ir nępagru- 
motų, jau pabaigoj streiko iš
ėjo streikuot.

Vadinasi, kaip mainieriai sa
ko, Vilkelis tapo “išpikiuotas”. 
Tokiu būd|i, nebuvo joks nusi
dėjimas pasakyti, kad jis dir- 
ba, kuomet jis ištikrųjų dirbo.

Aš Vilkelį užtai, kritikavau, 
kad jis, statydamasis visos sklo- 
kos vadu toj apielinkėj ir nuo
latos veidmainingai prisiegau- 
damas, kad jis remia Komunis
tų Partiją ir jos kovas, nė pirš
to nepajudino padėt Komunistų 
Partijai šitoj kovoje. Nieko jis 
nedarė, kad susisiekti su eili
nių narių komitetais ir padėti 
jiems mainierius mobilizuoti 
kovai. Priešingai, jis ' padėjo 
padėjo mainierių pardavėjams,

Copr. 1»M, 
Tho American 

Tobacco C«.

Kodėl šis toks
svarbus klausimas yra

taip labai kitų cigaretų vengiamas
UO to laiko kada Lucky Strike
įvedė Iq ypatingą procesą valyti 

geriausios rūšies tabaką ir pareiškė 
visus faktus apie cigaretų rūkymą 
- toje industrijoje kilo trukšnias. Nes 
Lucky Strike drįso paminėti apie 
dalykus, kurie iki šiam laikui buvo 
skaitomi uždraustais 
nėjo.

Tamsta gali būt 
paprastai iki šiol, 
vengta žodžio “užsitraukti” 
skelbimuose. Kodėl? Gerumėlis žino! 
Juk kiekvienas užsitraukia! Kiek
vienas rūkytojas rūkydamas vienu ar 
kitu laiku įkvepia dūmų dalį, kuriuos 
ištraukia iš cigarcto.

Del to labai svarbu būti tikru* jog 
cigaretas, kurį rūkote yra grynas ir

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 modernRkų minučių tu pataulio 

geriausiais šokių orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, 
ir Šeštadienio vakarą, per \.G.C. Radio tinklą.

cigaretų pramo

pastebėjai, kad 
buvo ypatingai 

cigaretų

švarus - būti tikru, kad neįkvepi tūlų 
nesvarumų.

Ar Tamsta užsitrauki? Lucky Strike 
išdrįso šį būtiną ir svarbų klausimą 
iškelti - del to, kad jie duoda jums 
pageidaujamą apsaugą . . . del to, kad 
tūli nešvarumai, kurie slepiasi kiek
viename, net puikiausio tabako lape, 
pašalinami Luckies išvalymo procesu. 
Luckies tą procesą įvedė. Tik Luckies 
jį ir turi!

It’s toasted’
Jūsų Gerklei Apiauga 

prieš knitėjlmus - prieš kosulį 

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko fq 
"Spraglnimo" Skoni Visuomet Šviežiu



t**?. *

Puslapis Ketvirtas Antradienis, B ai. 26, 1932

Darbininkų Mokykla Tvarkosi Chicagoj S0. BOSTON, MASS

Amerikos Komunistų Parti- gana didelę rolę darbininkų 
jos Lietuvių Frakcijos Sub- judėjime, nes jie yra patyrę 
Biuras jau patalpino pranešimą 
spaudoje ir išsiuntinėjo laiš
kus į frakcijas bei ALDLD 
kuopas ir LDSA kuopas, kad 
rinktų mokinius į dieninę mo
kyklą. Bet dar iki šioliai ma
žai kas atsiliepė su mokinių 
paskyrimu. O būtinai turėtų 
prisiųsti kiekviena kolonija po 
keletą mokinių ir už juos tu
rėtų atsakyti mūsų organiza
cijų kuopos, kad iš mokyklos 
sugrįžę daugiau galėtų dar
buotis darbininkų judėjime.

Darbininkų mokykloj bus 
studijuojami sekami klausi
mai :

() Komunizmo pagrindai— 
marksizmas-leninizmas.

(2) Revoliucinio judėjimo 
istorija ir proletariato galės 
užkariavimas.

(3) Amerikos 'darbininkų 
judėjimo istorija ir lietuvių

ant savęs, kokiose sąlygose 
gyvena plieno industrijos dar
bininkai. Yra būtinas reika
las lavintis klasinio suprati
mo, todėl ALDLD. 123 kp. 
draugai turėtų pasirūpinti mo
kiniais iš Gary, Ind.

Chicago.. Savo kolonijose 
jau pradėjo darbą, rinkimas 
mokinių į Darbininkų Mokyk
lą. Bridgeporto ir 18 apie- 
linkės mūsų organizacijos ben
drame susirinkime, įvykusiame 
balandžio 18 d., išrinko 8 mo
kinius; 4 moteris ir 4 , vyrus. 
Tarpe abiejų kolonijų jie pasi
žadėjo sukelti finansinės para
mos $35, ir jeigu gerai dar
buosis, tai prižadą išpildys ..ir 
revoliucinis judėjimas turės 
naudos dvasiniai ir materia
liai.

Dabar dar turėtų pasisku
binti atlikti org. paskyrimą ki- 

darbininkų rolė tame judėji-Jtos kolonijos į mokyklą ir su- 
me. i daryti finansinę parama mo-

Mokykla prasidės gegužės kyklai. Chicagos apielmkė? : 
9 d. ir tęsis per dvi savaiti, West Side, North Side, Ci/c?- 
iki gegužės 22 d., pamokos ro, 
bus kasdieną nuo 9 valandų 
ryto iki 5 vai. vakaro “Vil
nies” svetainėje, Chicago, Ill. 

Mokiniai, atvykę iš kitų

visoms 
birželio 
13 kp.

dinant : kapitalistams pelną.Ihižacijii, o ypatinga i iš tų, 
Bet ar taip elgiasi su kapitą- Ikuomęt rengiama pąrengimai 
lio+nio I n'irlorvtniii .hvznin nn TA rlnltįstais, kurie nuo persiėdimo 
suserga įr atsiduria ligoninėj? 
Nieko panašaus. Apie juos 
ant galų pirštų-tupinėja slau-

padarymui biznio, pd.lO’dol., 
bet choras retai kada gauna 
ta , atlyginimą.

Tad, <

Garfield Park, Brighuc’ 
Park, Marquette Park, T > 
of Lake, West Pullman, 
land ir Chicago Heights. JŠ 
sumintų vietų draugai turėtų

miestų, jiems čia bus parūpin- išpildyti savo užduotį del ge
tą kambariai ir prieinama kai-'rovės visos darbininkų klasės, 
na Lietuvių Darbininkų Koo- 
peratyvėj valgykloj valgis.

Detroit, Mich. Drg. Joni-
- kienė rašo laiške, kad jų or

ganizacijos jau skiria moki
nius į Mokyklą ir mano turėti j

--- ---------- , , ,, - Į
WEST FRANKFORT. ILL. /

ALDLD. 148 kuopa ir LDSA 108 
kuopa bendrai rengia ąpvaikščiojimą 
Darbininkų Kovų Dienos, Pirmosios 
Gegužės, 7 vai. vakare, su persta
tymu veikalo “Bolševikų Darbo Biu
ras” ir bus kitokių pamarginimų. 
Įžanga veltui. Vietinius ir iš apie- 
linkčs kviečiame skaitlingai dalyvau
ti. Komitetas.

(98-99)

' DETROIT, MICH.
L.D.S.A. 17-tos kuopos susirinki

mas jvyks antradieni, gegužės 3-čią 
dieną, 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėj, 25th St. ir Vernor High
way. Draugės, šitas susirinkimas 

‘ ; da- 
Susirinkimas tapo per- 

rečiadienio j antradienį to
, • „i. • „ i -i ’yra labai svarbus, todėl visosdraugai, atsimokėkite ĮyVaukite. Susirinkimas tapo

parengimą, tai bus jum pa-ikad Irečiadienį bus drg;. Bimbos 
f. . U - prakalbos. Visos gerai isitemykitetiems gerai ir paremsite musU|tas abį dienas, nes yra labai svar- 
chorą, kuris geriau galės veik- bios.
ti ir lavintis. Įžanga tik 25c.

) Komitetas.

ges, o ne kokie idijotai, kaip bent dalinai atsilankydami į keltas iš L
A Imt ~ 4 nd rnntrima lai Kiiq inm nn-idel, kad <1kompanijos 1prie darbininkų 

kambaryj.
Darbininkams 

ganizuotis ir kovoti ne tik 
pagerinimo darbo sąlygų, 
ir del tinkamos priežiūros 
kliUvus į ligoninę, atsitikime 
nelaimės. Organizuotis į ko
vingas darbininkų organizaci
jas ir kovoti vadovybėje Ko
munistų Partijos.

Ligonis.

Vietos ir Apielihkės Organiza
cijų Atydai!

Šiuomi pranešame 
organizacijoms, kad 
(June) 5 d. L.D.S.A.
So. Boston, Mass.,rengia pikni
ką Lietuvių Tautiškams parke, 
Montello, Mass. Todėl mes 
nuoširdžiai prašome, kaip vie
tos, taip ir apielinkės darbinin
kiškas organizacijas nieko tų 
dieną nerengti, kad neužken
kus vieni kitiems, o dalyvauti 
mūsų rengiamam piknike. 

—o—
Sunki krizio našta daugelį 

bedarbių baigia lenkti prie 
pat žemės. Bedarbiai, kurie 
tikėjo, kad, prasidedant pava
sariui, pagerės darbai, tie 
skaudžiai apsivylė. Nes dar
bai negerėja, o ir tuos ką dir
bo atleidinėja iš darbaviečių,, 
o likusiems užkrauna dvigu
bai darbo, begailestingai ap- 
kramtydami algas. Vienok 
“blofina” apie sugrįžimą “pro
sperity.” 
džių už kapitalistus.

—o—
Tačiaus, kaip visur, tdip ir 

čia darbininkai mato, kad ge- 
i -'\iu nieko nesulauks nuo ka

ta listų, todėl smarkiai ren- 
't.asi prie Gegužės Pirmos de- sai pilną, be pertraukų pro-

prisieina or- 
del 
bet 
pa-

Sekr. N. Astrauskienė.
(99-100)

NEW BRITAIN, CONN
Keletą žodžių tenka pasa

kyti apie vaidinamą operetės 
“Nebaigta Kova.” Išgarsini
mas parengimo operetės, ku
ris įvyko bal. 17 d., buvo at
liktas gerai. Bet da tas mū
sų kolonijoj nėra viskas. Ir

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Aido Choras rengia draugiško pa

silinksminimo vakarėlį, 29 d. bal., 
Lee Park Hose House, Lee Park 

1 Ave., pradžia 7-tą vai. vakare, įžan- 
Į ga 25 centai ypatai. Tai bus už- 
. baigimo sezono vakarėlis. Bus gar- 
1 džių valgių ir gėrimų, šokius grieš 
’ gera orkestrą. Bus leidžiama ant 
| išlaimejimo SURPRIZAS, vienas iš

TORONTO ONTARIO, CANADA
Sūnų ir Dukterų K.L.S.P. Draug1., 

Toronto, Ont. konstitucijos projek
to perkratinėjimas bus ketvirtadie
nio 7 vai. vakare, 28 d. balandžio, š. 
m., 668 Queen St. W., Sąryšio kam
bariuose. Kam svarbu yra gamini
mas konstitucijos, malonėkite atsi^ 
lankyti.

Sekr .J .Keveža.^
west Frankfort, ill.

LDS. 43 kuopos susirinkimas įvyks 
d. gegužės, lygiai 9 vai. ryte.

ROCHESTER, N. Y. i , i isifcuinejunv oajivi vienai m
Šiemet 1 irmą Gegužes Rocheste- susirinkusiųjų turės progą; laimėti.

ryj įvyks masinė milžiniška demon- ^Kviečiame skaitlingai susirinkti už-
- - -•ji.. Kaip viena valanda P^.Pie:, baigmu sezono pasilinksminti. _

(994011 susirinkimas yra šaukiamas.

Nėra didesnių bėgė- iš anksto buvo permatoma ir piems. veltui!
abejojama, kad gali išeiti ge
ros pasekmės. Laisvės Choras 
iš Hartfordo, Conn., buvo pri
sirengęs ir atliko savo užduotį. 
Lošimas, dainos ir Simfonijos 
Orkestros muzika sudarė išti-

stracija.’ 1 
tų prasidės maršavimas gatvėmis į 
Washington Sųuarą (paš Convention 
salę.) Lietuviam parankiausia susi
rinkti i Workers Center, 443 Or
mond St. ir prisidėti prie pro tą 
vietą matuojančios demonstracijos. 
Ant Washington parkučio, iš visur 
sųėjųšiemš . mĄršučtojams, . geri . kal
bėtojai’ sakys pY'akalba’s. į Vakarė : gi, 
aštuntą valandą bus masinis susirin
kimas Convention salėj, ten, apart 

. i prakalbų, bus ir muzikalė programa, 
„I dalyvaus keletas chorų, taipgi ir lie- 
' j tuvių Gedemino Choras. Jžanga vi-

(99-100)

gramą. Publika liko užganė
dinta, nes tą liudijo publikos

monstracijų. Mat, tą dieną 
sueis netik Bostono darbinin
kai švęsti savo klasės šventę, aplodismentai ir dailus užsilai-
bet visos Mass, valstijos be-1 kymas.
darbių delegatai, o geg. 2 d.' 
eis prie State House įteikti

► be-
_______ _______ Tad vi-

ir kitos kolonijos turėtų imtis sy pareiga prisidėti prie priė-

Piety ir Centralinis Illinois
Springfieldas, West Frankfor-1 reikalavimą del įvedimo 
tas, St. Louis, Zeigler, Benld! darbmms apdraudos.

penkis mokinius nuo Komunis- darbo sušaukimui vietinių mimo atmatuojančių delega
tes Frakcijos ir ALDLD, L. IALDI/D”,LDSA- ir kitų orga- ty> taip lygiai dalyvauti de- 
DSA. kuopų. Labai gerai,. ni^cijų bendrų susirinkimų n mOnstracijose Gegužės 1 ant 
kad rūpinasi kėlimu klasinio j ^P.kajp€tl 1mokyk!°^ skalus, Boston Common, o geg. antrą

- - - - įlinkti mokinius į Daibimnkų _prįe state Housessupratimo draugų ir draugių, 
darbininkų. ^kyklą

Saginaw, Mich. ALDLD. 
kuopa turėtų prisiųsti bent 
vieną mokinį į šią mokyklą, 
tai yra svarbu prasilavinti ir 
turėti kolonijoj tokį draugą ar 

* draugę,.
• Grand Rapids, Mich.. Lie

tuvių kolonija nemaža, bet su 
; mokiniais nesirūpina. Kol kas,

Čia įeina Westville! 
ir Rockfordas. I

Wisconsin valstijos Drau— i 
i gai, neliuosi/ir jūs nuo mokyk
los ir turite prisiųsti mokinių 
iš šių kolonijų: Kenosha, Ra
cine, Milwaukee, Sheboygan, 
o su Beloit, nežinom ką gal 
padaryti. Ten, delei stokos 
prasilavinusių draugų, pakriko

SCRANTON,PA.

Čia ir prisięis pasakyti ta 
priežastis, kurį yra didžiausiu 
priešu, del mūsų, parengimam 
nepasekmė. Iš praeities pa
rodė mums praktika, kad mūs 
parengimai išeidavo 
liais tik tada, kada mes visi 

sutartinai dirbome. 1______
išpardavėme skaitlingai tikie- 
tų ir rengėmės visi sutartinai. 
Šiam sykiui tas nebuvo daro
ma. Padirbimas tikietų bu
vo suvėluota. Bet tai dar ne 
tame to viso blogo priežastis. 
Kurie draugai su gerais norais 
dirbp, jiem nebuvo vėlu ir jie 
pardavė. Bet kurie draugai 
išsikalbinėjo, kad bedarbė, ir 

Isurado priežastis, del kurių nei 
čia

ROCKFORD, ILL.
Kalbės d. M. Undžienč

L.D.S.A. 5-ta kuopa rengia prakal
bas dlaugei M. Undžienei balandžio 
(April) 27 d., 7:30 vai. vakare, C. 
Italų Athletic Club svetainėj, 320 
Kent St., Rockford, Ill. Draugė M. 
Undžienė,, nesenai grįžo iš Sovietų 
Sąjungos, kur išgyveno 5 metus. 
Apart prakalbų, bus rodoma iliust
ruoti paveikslai apie Sovietų Sąjun
gą. Jžanga 10 centų, bedarbiam, 
kurie negali įžangos mokėt, bus įlei
džiami veltui. Atsilankykite visi.

L.D.S.A. 5-tos Kp. Valdyba.
(99-100)

Rengėjai.

' SO. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, 27 d. ba
landžio (April), fcliubo svetainėje, 
376 W. Broadway, 7:30 vai. vakdre. 
Visi nariai dalyvaukite, yra daug 
svarbių teikalu aptarti. Taipgi rei
kia ir mokesčius užsimokėti už šiuos 
metus. Atsiveskite naujų narių. Pa
sidarbuokime ir gausime jų. Į dar
bą draugai ir draugės!

Kuopos Sekj>
(98-99)

1
Visi dalyvaukite susirinkime, nes yra 
labai svarbus reikalas, del kurio Šis 

. Reika
lą patirsite atėję į susirinkimą. Ypa
tingai draugės moterys, palikite na
mų darbą, ir traukite į susirinkimą.

CONN. VALSTIJOS ATYDAI!
ALDLD .ir LDSA. Apskričių ben

dras piknikas arba išvažiavimas bus 
5 dieną birželio (June), Helmevich 
Grove Parke, Bridgeport, Conn. Tat 
prašome visų draugijų kuopų ir kitų 
darbininkišką judėjimą remiančių or
ganizacijų tą dieną nieko nerengti 
ir kviečiame visas dalyvauti šiame 
parengime. L

Už Pikniko Kom. A. Mureika. /

Visų Mūšy Skaitytojy ir Platintoju Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

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

Amerikoje—3 cnf., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistų Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietų Valdžia

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

Šias knygutes galima gauti

WILKES BARRE, PA.
L.D.S.A. 48-ta kuopa rengia mar

gumynų vakarėlį su užkandžiais, ku- 
Knnkąin ri'5 įvyks 1 d. gegužės, 139 Sf Main 

' St,, Wilkes-Barre, Pa. Bus puiki mu
zikalė programa, dainuos Aido Cho
ras, bus suloštas vieno akto veika- 
lukas: “BEDARBIŲ ŠEIMYNA” ir 
kiti įvairumai. Eis išlahnėjimui kek
sas, kurį aukojo drg. Tamušauskienė. 
Kuris įspės, kas tame kekse yra, 
tas gaus dovanų. Yra skiriamos 2 
dovanos, kurias aukauja draugės: 

i Globieienė ir Muškauskiene. Durys- 
atdaros 5-ta vai. vakare. Įžanga 25c 
ypatai. Kviečia skaitlingai atsilan

kyti. Komisija.
' (99-101)

nuosek-

BALSO REDAKCIJOJ,

Keli Žodžiai iš Priežiūros 
Mainose

Paprastaį anglies kompani-
jos; turi nusisamdę ligoninėse ““į";” nėšijankė,' tai jau

Ų? matosi kas kita.
Pa's mu’s progresyvio

’Imento neišdirbta dirva.

; M. Laborius,
Tilsit, Pr., Memelst. 26, Germany
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Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai

Tvirtas Ramstis.

Dar Turime 350 Egzempliorių šių metų

■vii veji. nanuco rar Jlcl
koks idijotas ,landžioją po ganizacijos. Tąd.( v^.ų 
ipaničną “wardą” ir kolio-i reiga ir chorą paremti

427 Lorimer St.

ele- 
Mes 
kuri -

ir neveikiame del žmo- 
darbininko pasiliuosavi-

. . . , : ’ ALDLD 186 kp. Bet ją ga- nuolatinius kambarius (Ward)
me o ne e o gn e i nuo atgaivinti ir yarde kuopos i deL piąinpsė sužeistų, i Bet įko-
T^dVd b ‘ T^D^A 1<UO A’ I prisiųsti vieną mokinį, ba kuo- kia dabar' sisteriia 'kasyklose;

iunnns L-in. pos turi $60-00 ir PĮni7 kaįp bpsai elgiąsi^su darbinin- n7tudm77a7o7 pubhUs,.

1QIIHIIIISIIISIIIIIISIIISIIIQIIISH

Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

it*.

Čia yra nemažos kuopos ir jos 
turėtų atsiųsti bent porą mo
kinių į Darbininkų Dieninę! 
Mokyklą. :
" South Bend, Ind. čiaj AL

DLD. kp. gyvuoja neblogai ir 
mes manom, kad ji prisidės 
finansiniai ir prisius -mokinių į 
mokyklą. Nes tam mieste al- 
diečiai gerai darbuojasi parė
mime darbininkų judėjimo ir 
jie neatsiliks š/uo klausimu.

Gary, Ind., yra dideli styl- 
workiai, fabrikai. čia sun
kaus darbo žmonės. Jiems 
sunku mokintis, bet toki drau
gai prasilavinę jau gali sulošti!

gai neturėtų pasilikti atskirai 
y patai, bet reikėtų sunaudoti 
darbininkų reikalams,! tai tiek 

I apie Beloit, Wis. Ęet kitų vi
sų kolonijų turi veikliai kuo
pos darbuotis ir iš jų turėtų 
prisiųsti iš kiekvienos koloni
jos po porą mokinių ir prisi
dėti prie apmokėjimo kelionės 
lėšų ir kitų išlaidų. O moki
niai turėtų atsilyginti pasidar
bavimais drganizacijoms. Mo
kyklos reikalais kreipkitės į 
“Vilnį.”

Mokyklos Sekretorius

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

DAR TURIME
350 KOPIJŲ

Tikra Kaina 25 Centai

DARBININKU KALENDORIAUS
Prašome draugų padėti jį išplatinti. Kas 

pirks tris ar daugiau kopijas, atiduosim po 16c. 
kopiją. Kurie ims tik del savęs po vieną kopiją, 
duosime už 15c. Mokestį galite prisiųsti pašto 
štampomis. vertės 2 ar 5 centų vienetose. Pra
šome . tuojaus reikalauti.

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

kią medikališką knygą, kurią parašė Dr. Jonas 
J. Kaškiaučius. Ta knyga Jau siuntinėjama 
skaitytojams. Vien tik šio siuntinėjimo štam
uos “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 skaitytojartis dovaną.

Reikalaudami Kalendoriaus rašykite:

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y.

kais, tai ne kitaip ir ligoni
nėse elgiasi su sergančiais bei 
sužeistais, ypatingai jau kom
panijų “warduose.” Darbinin
kas, kankinamas skausmų nuo 
sulaužytų kojų, rankų bei kitų 
kūno dalių, negali prisišaukti 
tinkamos pagelbos ir laiku.

Pavyzdžiui, atveža darbinin
ką sužeistą į ligoninę iš ryto, 
o tik apie vakarą jį tinkamai 
apžiūri ir apvalo mainų suo
džius nuo jo kūųo. Kitaip, jei 
ant 11-tos valandos iš ] 
atvežė, tai per dieną skausmų! 
sukaustytas darbininkas turi 
kankytis ant paprastų neštu
vų bei kieto stalo iki 7-tai v. 
vakąro. O jei nelaimingasis, 
netekęs kantrybės paklausia, 

'kodėl jį neaptaiso ir nepagul- 
do į lovą, tai gauna atsakymą, 
,kad labai užimti.

Man pačiam esant tokioj 
padėtyj ir gavus tokį atsaky
mą, aš atsakiau, kad jūs neuž
imti, bet tokia jūsų sistema jr 
nepaisote nelaimingo darbinin
ko. žinoma, toks mano pasa- 

■ kymas nelabai patiko ,
Taip jau negeriau elgiasi ir 

kada jau aptaiso sužeistą ir 
■\iguldo į lovą. Sunku dasi- 
šankti, jeigu ligonis ką nori. 
(.') Jei jau i/dasišauki, tai pir- 

• :m, negu paklaus, ką nori, tai 
i visaip iškoljos, ir dar pagrą-jmintų dešrelių ir lengvų gėri-

išgirstų mus tik ant pašauki
mo. Kuomet mes kada ren
gėm kokį parengimą ir turė
jom geras, pasekmes, tai tik 
vien del to, kad visos progre- 
syvės jėgos buvo suglaustos 
tampriau. Ir šiuom gyvenimo 
momentu, kuomet kapitaliz
mas krizyje, ir vis didesnės 

’proletarų minios žengia Karo- 
liaus Markso nurodytu komu-j 
nizmo keliu ir pradedama gy
venime vykinti obalsis: Visa 

ryt°!galė darbininkams — Sovietui 
valdžios formoje. Tai mes, į 
vadinantieji save klasiniai su
sipratusiais' darbininkais, ne
žvelgdami į prieš, mus stovintį 
darbą, kuris reikalauja sutar
tino prisirengimo ir solidariš- 
kos vienybės, nekreipiame do-l 
m ės 
gaus 
mo.

Isina, kad jei nebūsi ramus, tąi ’ 
I padės į pataisos kambarį, lyg 
5 ir kalėjime į karcerį, o jau 
; ypatingai nakties iaiku, tai ge
riau nei nebandyk ką nors 
reikalauti, nes vieton slaugės, 
tai ateis vyras, kuris gal kom
panijos pasamdytas, kad ser
gančius terorizuoti, o gal koks 
bosų šnipas. Vienas sužeis
tas ant vidurių ir po sunkios 
operacijos buvo gana nera
mus, kankinamas skausmų. 
Tai tas niekšas, pribėgęs prie 
to ligonio bjauriausiais žod
žiais iškoliojo, mariem, kad jį 
gal muš. Gi skaugių bebuvo 
matyt nei vięnos. Reiškia, 
vieton slaugių, tai nakties lai- 
ku J 
kojnpaničną 
ja sergančius.

Tai taip elgiasi su darbinin
kais, sžeištais darbe bėsi-

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
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.

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras rengia labai 

smagų vakarėlį balandžio 29 
dieną, šiame vakarėlyje bus 
labai gera ir žingeidi progra
ma, kurią išpildys Aido Cho
ras. Be to, tai bus gerų ir 
gardžių valgių, namieje ga-

mų. Visi kviečiami dalyvau
ti šiame pąrengime.

Draugai -ir draugės, šitas 
parengimas tai jau, veikiausia, 
bus paskutinis paręngimas šia
me sezone. Greitai prasidės 
piknikai; ir išvažiavimai. To
dėl visi susirinkite pabaigti šį 
sezoną liriksmai ir smagiai. 
Aidas visuomet duoda gerus ir 
smagius parengimus. Į šį pa
rengimą kviečiame ir visus 
draugus iš ;apielinj<ės.

Draugai ir organizacijų na
riai, nepanąirškite, kad choras 
dalyvauja parengimuose visų 
organizacijų, kuomet tik jisai 
būna kviečiamas, ir jei tos or- 
gjanizącįjęs yra darbininkų or- 

m -nvJ yra Pa
reiga ir chprą paremti. Mūsų 
choras , pwlaiko vien tik iš pa
rengimų. \Nors ir yra tarimas, 
kad čhorąs reikalautų iš orga-

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

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

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su

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,’ ® Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
i del darbininkai turk apie jas žinoti,

* Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas.

; Rakštys, pašinai, jųJpavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saules nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterejimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežaščiih 
Ką reiškia nervų užgavimas.
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja. 
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų* pavojingumas. ( ; 
Pagalba4 gazu pritroškusiems.
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas,' gelbėjimas skęstančio.

, Paspringimas, pasikorimas; apsinuodiji
mas. s *

1 Kokia pagalba užnuodintam duoti ?
i Kaip reikia nešti sužeistus?'
I;. Svarba gimnastikos, mankštinimasi. 

Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų ir akių tinkama priežiūra.

. Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 
i mas.'



Antradienis, BaĮ 26, 1932

Nutarimų, p»št. J. Stripiniz,PHILADELPHIA. PA.

o*

Richmond St.
121S.

228Paulauskas,V.

Barkauskas, 255B.

D.L.K.K. DRAUGIJAsusirinkimui! ir kitokios priežastys. J.Užmušė 6 Darbininkus!
Pirm.

Avė.

j įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no men., L. L. svetainėj, 269-73

Avė.4925
7148

šešis 414

įveikia^ bosui pa- jfeškoma. St., i --

LIETUVIS GRABORIUS

Operetė “Alkis” Čia Pat

Turkiška

R.

Literatūros, politikos ir visuomenes mokslų darbininkų žurnalas

1932 m. pradeda cit kas mėnuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas

Toliaus jie prisimena, kad

toli

WILKES-BARRE, PA.

ir
tik

su
Platintojams Atatinkama Nuolaida!

BIBIIMChoro Koresp

s j*'

“ i

Royal-
Shamo-
Harrjs-

Caetlo

E.
E.

PITTSBURGH© IR
PR1EŠFAŠISTINIS

Broadway Ave.
J. Urbonas, T.

f 
g

Avė.
Avė.
Avė.
Avė.

Pa.
S.,

Kubos Globėjo*: 
221 Amen . ,Št. 
20 Intervale St.

VAIDYBA 1931 METAM:
V. GeluseviCiufl, .51 Glendale St. 
pagelb M. Miškinii, 9 Burton St.

MICH.
1931 m.:

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:

SL,
Netf
Avė.

Urbonas, 1925 Harcum 
Pittsburgh, Pa.

DETROIT, 
'VALDYBA

J. Liubertas,

6V. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

Kasos Globėjai:
L. Barkicnė,

. D.
434

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

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

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1331 metam:
W. Gelunevičia. 51 Glendale St. 
pacglb. A. Sauka,

kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karbonas.

ANTRAŠAI 1932
Rodgers, 212
Pittsbugh,
Stašinskas,

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS

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

4177 Ashland
BĮ r senas, 
€388 Sparta

7148 Mac Kenzie
4689 Brandon
7715 Dayton

Norintieji ge 
riausio 
navimo

Pirm/ pagelb. M. Panelis, 175 W.
24th St/ ‘ -

Prot.
49th St.

“PRIEKALAS

Ave« Col-
St., Akron,
400, Benld,

437
222

970

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

Rašo. P. Janiūnas, 128 W.

M
V.
7.igoniu Rašt. M. Potsus, 184 Ame) St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Monteilo, Mass. žemą
nuliūdimo va*’ 

t

landoje šaukiu
tės pas:, ; , t

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

354 Marguerite 
Pa.

108 Crew St., Carnegie,

197 Ohio Ave. Shcnan-
123 E. Monroe St., 

7709 Aberden Ave.

Brent.
S. S

New

M.
Florien 

Pa, 
Box 655,

S. Empire
2545 W. 43rd St.

Elm St.. Tamaqua,
Crystal Lake Dr., 

Alson Ave., Wash- 
George Ave., N. End, 
Ferdinand St., Scran 

Vnlanchausky, 11 Bigelow St. 
. Mass-

19
13

1802 S. Wood Ave.

! Bayonne, ! n. j., i valdyb 
Street ;pirm. a. Bo&s, 68 W. 10th St.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
Pinkevičius,

Pirm.
Pirm. _

256 Ames St.
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 
St.
seyville Rd.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Braddock, 
Way, S.
Ave.,

1242 Solvay

9534 Russell St. 
kas ketvirtą ' nedel- 

2 vai. po pietų. 
Vernor Highway.

Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare

Ligonių rafit. M. Jazukevičia, 
158 Aniea St.

Iždininkas M. Miškinis, 
9 Burton St.

Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave., į 
B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bale- I 
vičia, 86 Webster Si.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St.
Visi Montell. Mass.'

P, O. Box 568, 
102 E. 4th St., West 

514 Autumn 

1388 Andrus

Kp.
Sta.,

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J 
TeL Trinity l-872t. h g •

Policijos ir pribuvo
Reikalauja parody-

Kuomet leidimo

Policija išradę Pirmos Dienos 
y Gegužės Konferenciją

Apie porą savaičių atgal bu
vo atlaikyta konferencija pri
sirengimui prie apvaikšČioji- 
mo Pirmosios Gegužės. Toj 
konferencijoj dalyvavo apie 
150 delegatų nuo 80 draugijų 
ir unijų, lokalų, dirbtuvių, ko
mitetų. Konferencija nusita- 

• rė atlaikyti kitą konferenciją 
ja balandžio 21 dieną, kad tuo- 

mi daugiau sumobilizavus dar
bininkiškų organizacijų ir uni
jų prisirengimui prie Pirmo
sios Gegužės.

Apie 8 valandą pradėjo 
rinktis delegatai į Girard Ma
nor Hall, 
nemažai, 
ti leidimą,
nereikia jokiam 
svetainėj, tik pranešti polici
jai, kad ten ir-ten bus laiko
mas susirinkimas ir viskas.

Aštrėjant klasių kovai, aš- 
* treja ir žiaurėja reakcija, net 

paprastos konferencijos negali 
atlaikyti. Išnaudotojai dreba 

. prieš darbininkų klasę. Jie 
. gerai jaučia, kad 
” tūkstančių darbininkų 

nemirs, jie kovos. Kad 
dus jiems susiorganizuoti tvir
čiau, tai ir paprastas konfe
rencijas išardo. Mat, valdžia 
yra nusistačius, kad kuo dau
giausiai išmarini/ darbininkų 
badu. Bet tas jiems nepavyks. 

Nors išardė vienoj vietoj, 
tai buvo laikoma kitoj. Bet ir 

f, 'čia nebuvo''galima atlaikyti. 
Tik spėjus pradėti konferenci- 

" ją, reikėjo uždaryti.
Valdančioji klasė mano, kad 

\kcijos pagelba ji galės 
,i.^ti savo gyvavimo die- 

, kad ji galės nuslopinti reikėtų gauti. 
;ančią darbininkų galę, 
itingai Pirma Gegužės,pur-; 
visus išnaudotojus ir jiems i 

imiai neduoda latravoti. Pil
ną Gegužės jokia reakcija ne

sulaikys darbininkų nuo de
monstracijų. Ne tik, kad jie 
demonstruos, bet ir pasakys 
išnaudotojams: “Gana išnau
doti mus, mes atsisakome to
liaus badauti, duokite mums ir

■ mūsų j kūdikiams ,duobos. Mes

tie šimtai 
badu 
nelei-

tokį skymą, kad pasipinigauti1 
iš mainierių. Įsakė kiekvie
nam mainieriui prisirašyti prie 
fraternalės organizacijos Eag
les. Tą organizaciją valdo 
buržujai, miesto politikieriai 
ir būtlegeriai. Mat, ameriko
nai pradėjo nuo tos organiza
cijos atsitraukti, tai vadai tos 
organizacijos sumanė pasinau
doti ateiviais. O kad negali 
ten juos pritraukti, tai duoda 
bosui gerą komišiną, kad šis 
savo darbininkus prirašytų.

Dabar tie bailiai, ’ bijodami 
boso, rašosi į tą didžiapilvių 
valdomą “sosaidę,” mokėdami 
po 10 dolerių įstojimo. Daug 
ir lietuvių prisirašė, o jei juos 
pakalbini prisirašyti prie Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo. tai kur tau. < Atsako: 
“mažai dirba,” “pinigų nėra” 

. O prie 
L.D.S. nereikia prisirašant mo
kėti $10 ir mokestis daug ma
žesnė.

J Eagles reikia mokėti dole
rį į mėnesį, o pašalpos ten

“j50,000 Nacionalisty 
Randasi Kalėjimudse

NEW DELHI, ’Indija.— 
Po tų visų par daviko Gan
dhi konferencijų su Angli
jos valdžia Londone, Indijoj 
Anglijos kruvina' policija 
suareštavo ir įkalino pen
kias dešimtis 'tūkstančių 
nacionalistų. Dabar visiems 
aišku, kad Gandhi pasidar
bavo delei Anglijos imperia
listų, savo pasekėjus ra
mindamas ir liepdamas 
jiems nevartoti spėkos prieš 
pavergėjus.

MARMET, W. Va. — čio
nai yra statomas tvenkinys

moka tik dolerį į dieną ir tik skersai Kanawha upę. Vai- nnu oont v hi no cnwaitDCI Ip T1 Ir v x u
džios lėšomis statoma. Dar- 

mo_ bas pavestas kontrakto- 
riarns. O tie kontraktoriai 
nepaiso darbininkų sveika
tos ir gyvybės. Jiems tik 
pelnas rūpi. Štai bal. 24 d. 
iš šonų žemė pradėjo slink
ti upėn ir užgriuvo 
darbininkus. Penki lavo
nai jau išimti, o vieno dar 

. Bosams nerūpė
jo apsaugot upės šonus nuo 
žemės slinkimo. Būtų lėša- 
vę tūkstančiai dolerių, o 

kad mainieriai negauna užmo-1 darbininkus—tuos užmušė,

per septynias savaites. Ir tik 
vieną šimtą duoda pomirtinės 
Tai sulyginus su L.D.S., 
kestis daug didesnė. Jau tik 
nereikėtų būti tokiais bailiais, 
reikėtų turėti daugiau drąsos, 
nes bosai, matydami, kad mai
nieriai toki baugūs, tai bosai 
apkraus jus ir da kitokiais 
mokesčiais. Reikia bosui pa
sakyti: “Tu gauni gerą algą, 
tai tu gali ten prisirašyti bei 
prigulėti.” 
sakyti, kad aš mažai uždirbu 
ir neturiu iš ko nė reikalin
giausius daiktus nusipirkti. 
Taipgi reikia bosui pasakyti,
f| Vtui Ulliuilkltk) UV4.K/O Izl: 

keti už jų darbą, kiek jiems i kiti bug g;iųti veltujl

i Ar Visi Pasirengę Ją Matyt?
♦ ' • » • t « J .

šeštadienį, balandžio 30-tą 
dieną, Lietuvių Svetainėje, 
180 New1 York Ave., Newark, 
N. J,, lygiai 7:30 vai. vakare,

atsisakome kariauti <išnaudoto-* Siętyno Choras vaidins operetę 
jų naudai, šalin imperialist “Alkis,” kbi'iai lygaus veikalo 
tiniai karai, šalin visokia pro-j nėra -lietuvių kalboje? Šį ,mę- 
vokacija imperialistinio karo! no kūrinį išleido Lietuvių Pro-

I

į Suareštavo 450 Indusį

NEW DELHI. — Bal 24 
d. Čionai Visos-Indijos Na
cionalistų Kongresas laikė 
susirinkimą. Valdžia buvo 
uždraudus, bet nacionalis
tai nepaisė. Valdžia darė 
puolimus ir suareštavo iki

i .4*. i ‘ b • 'V Į •’

oravllle, Pn. <......
49— A. Matulevičius, 279 'So. 5th 

Brooklyn, N. X.
50— Ch. Adorriaitis, 420 Preasly St„ N. S. 

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

Wilkes-Barre, Pa.
52— Antanina 'Mikužicnė,

Chicngo. »n.
53— J. GudiSauskas,

Pa.
54— Geo. Braknis,

Pontiac, Mich.
55— V. Blonskis,

ington. Pa.
56— V. Glaubičius, 316

Wilkes-Barre, Pa.
57— John Norkus, 351

ton. Pa.
58— J. N.

Brighton

ii LIETUVOS ŠONŲ JR 'DUKTERŲ 
i DRAUt-VHTĖS, NAUJOS ’VALDY

BOS, ’
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS. 
Pirmininkas A. Palubinskas,

Belle Grove, Bojč 108,
Dracut, Mass.

Pirminin. pagelb. J. Daugirda,
29 Whipple St.,

Ixtwell, Mass.
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas, 

1 Vine St., Lowell, Mass. 
Protok. raštininkas V. Mikalopas,

973 Central St., Lowell, Mass. 
Iždininkas S. Paulenka,

500 Lawrence St., Lowell, -Mass. 
Kasos globėjai: J. M. Karsonas,

42 Tyler St., Lowell, Mass, 
ir A. Raudeliunas,

75 Union St., Lowell, Mass. 
Maršalka M. Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass. 
Draugystės mėnesiniai susirinki-

Pirm. pag.
Clark PI.

Iždininkas
Clark PI.

Nut. Sekr.
Pine St.

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

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
Dayton St. t

I Iždo Globėjas P. Kalniętienč, 
144 So. Park St., II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 300 First St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
j So. Park St.
1 Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway 
. Aušros Draugijos susirinkimai

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Kapids, Mich.
VALDYBA 1932 METAM:

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

T. Griušiutė,
i 1307 Davis Ave.
Į Ligonių lankytojai:

O. Vilkunienė, 
‘ 718

J. Andriuška, 
. 1351 

Trustisai: A. Kajutis.
Rasikas, J. Korsikas, J, Ruseckas.

Revižijos Komisija: A. Senkus, M.; 
Žiuris, K. Jakimavičius.

Svetainės rendavotojas, A. Garba- 
nąuskas, 1108 Elizabeth Ave.

‘ Draugijos štisirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utarninką 
savam name 1057-63 Hamilton Ave.

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai:
Pirminin. M. Birsenas, ,6388 Sparta

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

Ogden Ave.
Nūtarim. rašt. Ona Gyviutė, 

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

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
ra.: Aw

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

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

Prot. sekr. A. K. Sliekiene, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

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

Fin. >sekr. J.
Way. S. S

Moterų
Draugystė Birptė; Pašelpinč 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

; Pirm. E. Beniulicnė, 16 Bunker Ave.
i Vice-pirm. O. Tursklenė, 79 Vine St. 

Prot. rašt. T. Zizen, 678 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Ccreškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

j V. Baronienė, 9 Broad St. 
M. Duobieno. A---°
V. Bartkienė,

Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 Faxon St.
Finansų rašt. J. Stripinls, 49 Sawtell Ave.
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervale

St.; S. Mačiulaitls, 57 Arthur St.; S. ... -—
Petravičia, 702 n. Montello st.; Maršalka mai atsibūna kas antras nedėldienis 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave. 
Visi Montello. Mass.

< Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė- | 
nėšio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių j 
Tautiškam Name.

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS j 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS

LINDEN, N. J. ' i
VALDYBA 1932 METAMS

R. Tratulls. ĮPirm:
201 W. 16th St.,

Pirm. Pagelbininkas G. Kardauskas
201 W. 16th St.,

Prot. Rašt. K. Striupaitiš,
19 E. 19th st.,i

I Fin. Rašt. M. Andrunaitė,
35 W. IGth St.

■ Iždininkas 3.- Užkurėnas.
1501 S. Wood Ave.

Pirm, pagelbininaas, M. 
Nutarimų rašt. P. Gyvis. 
Turto rašt. J. Overaitis, 
Iždininkas A. Vegela,

KASOS GLOBĖJAI: 
19th St. o. Gantaricnė, 
17th St. o. Zlgmuntienė,

Susirinkimai atsibus 
dienj kiekvieno mėnesio, 
Lietuvių svetainėje, 25 i

ir W. Biliutė,
. Maršalka K. Meškauskas,

Visi iš Linden, N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mą seredą mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin
den, N. J.
L_______________________________’ TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ '
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN. '

j Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St. ]
Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha- ■ 

milton St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- I

I son St.
| Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591 Ave. A i
Kasierius F. Lukaitis, 352 Ave. C

įMokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348
Ave., M. Višniauskienė, 9 W. 15th- -- 944

21st i
20th

MOTERŲ DRAUGYSTĖ,’ 
MOLINE. ILL.

Valdyba 1931 Metam:
Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė./Mo

line, III.
Pirm, pagųlb. A. Matusevičia, 1003—

25th St., Moline, III.
Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th

Avė., E. Moline, III.
Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 

Avė., Moline, III.
Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 

Avė., E. Moline, 111.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairis, 2435—33 rd 6t„

Moline. III

patar- 
ir už 
kainą,

h

Flushing Russian afyd Turkish Ballis, Inc
M. TEITELBAUM, Mana'dŽeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Sukatos vakare 75 centai

Ūkėaą Neprigulmingas
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

Pirmininkas — Herman Anson, .... 
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin- • 
kas—A. Jasiukevičius, No. 3, Free
hold, N. J.; protokolų raštininkas— ; 
John Urbelis, 40 Bowne Ave., Free- i 
hold, N. J.; finansų raštininkas —-I 
Antony doviams, Bok 288 B. Jer- J

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organąletarų ,Meno Sąjunga. Tai 

vienas iš ^vaizdingiausių kūri
nių, kuriuo vaizduojama dvi 
pasaulinės klases irx kuriame 
eina per visą veikalą kova, 
tarp alginių darbininkų iš vie-' 
nos pusės ir kapitalo iš ant
ros.

Be gyvų vaizdų, jame yra ir 
proletarinės dainos, kurios,, ro
dos, tam tyčia pritaikytos prie 
pasiliuosavimo iš vergijos re
težių dirbančiosios klasės. Jos 
akstiną širdį ir jausmus, jas 
dainuojant ir klausant/

Darbininkai dirba fabrike 
prie mašinų ir priekalų dai
nuoja :

“Sukasi ratai, sukasi ratai,— 
Džengii dirbtuvė visa.

Viskas aplinkui tik juda , ir trankos, 
Kada pūslėtosios rankos. . . ”

šalin imperialistinius nagus 
nuo Sovietų žgmės!”

Šį kart reikia pasakyti, kad 
lietuvių darbininkų buvo ga
na daug delegatais nuo įvai
rių organizacijų ir kliubų, nuo 
^Bedarbių Tarybų. Tas rodo, 
kad lietuviai darbininkai vis 
daugiau ir daugiau eina į 
tarptautinę kovą, 
bai geras ženklas, 
kininkų 
munistų 
liucines 
bininkų 
kys. 
darbininkai pasispauskime per 
.sekamą 
giausiai 
ninku į

• džio 30 
pietų ir 
gūžės į 
St. ir Market.

Kovokime prieš badą, prieš už surūkusių, suodinų dirbtu- 
imperialistinį karą.

J. Paul.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

daugiau
Tai yra la- 

Nei sklo- 
visoki melai prieš Kor 

Partiją, prieš revo- 
unijas nesulaiko dar- 
nuo kovos ir nesulai- 

Dar daugiaus lietuviai

savaitę, kad kuo dau- 
sumobilizavus darbi- 
demonstraciją balan- 
dieną, 1 valandą po 
2 valandą Pirmą Ge-| 
Market Aręųa, 46th:

Gal niekur kitur nėra tokio 
bjauraus darbininkų išnaudo
jimo, kaip Hudson kompanijos 

\ Pine Ridge mainose. čia bo
sai elgiasi su mainieriais taip, 

t kaip jiems patinka. t>aug 
į * mainierių dirba už du dolerius 
‘ į dieną, yra ir tokių, ką dirba 

kompanijai uždyką; daug'yra 
atsitikimų, kad mainierys, 
dirbęs dvi savaites, gauna 
kryžiukus.

Del to taip bosai elgiasi
darbininkais, kad patys mai- 

I nieriai labai apsileidę, ir bai
lumas neapsakomas. Bosai, 
matydami, kad mainieriai toki 
ištikimi jiems, bijosi pasiprie
šinti ir duodasi save bosams 
apskusti iki kraujo; nęgana 
kad jų uždarbius iki paskuti
nio cento nusuka, bet dar ki
tokiais būdais juos aplupa.Bo
sai įsakė, kad kiekvienas mai
nierys turi mokėti penkis 

; ' lerius į “welfare”, ir tam 
.^kas nepasipriešino, bijo, 

bosas neužpyktų.

do- 
nie- 
kad

I SKAITYKIT IR PLATIN-
1 KIT “LAISVĘ

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

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTA1WINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

I ves sienų yra gamtos gražus 
i vaizdai ir dainuoja:
| “Ten gi už sienos mūrinės — 
j Girios, laukų žalumai..., 
J Širdį ten veria mėlynė gili— 
• . Sielą gąivina ūmai.
Medžių žalumo slaptingam pavėsy 

Paukščių klausaisi čiulbesio.”

Darbininkai dirbdami ir 
svajodami apie gamtos grožy
bes, z visgi prisimena, kad tas 
viskas dar toli, kad jiems iš 
šios peklos išeiti ir gyventi ir 
grožėtis gamtiškais vaizdais 
dar negalima, 41ar jie yra 
dirbtuvių vergais. Mąsto 
niūniuoja sau:

| A. P. L. A 
į Pirmininkas F. 
: Corliss Sta.,

Vice pirm. K. _ 
Kensington, Pa.

Sekretorius J. Gasiunaa, 626 Woodwarad 
MęĘees Rocks. Pa

Iždininkei: J. Yesndavičius, 538 3rd Ave., 
New Kon»i-jgton. Pa.

Iždo Globėja;.'—
G. Urbonas. 434 Library St.,
J. UrLo/as, 1925 Harcums 

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas. 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI

Kp. Sekretorius ir antrašas.
P. Franėkevich, 3409 W. Carson St. Corliss 

Pitsburgh, Pa. _ _ „
3—P. Sadulienė, 

Pa.
4—St. Kuzmickas, 
doah. Pa.

5— M. Paulnvičienė, 
McAdoo, Pa.

6— S. Telksnls.
Cleveland, Ohio.

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

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

9— J. Yasadaviče, 538—3rd Ave.,
Kennington, Pa.

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

11— Anna Adomaitis, 
gahela. Pa.

12— John Kinderis,
I Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. F 
Pa.

14— Geo. Urbonas, 
dock Pą ,

15— P. Kavaliauskas, 300 
Pa.

16— J. Šileiką. 142 Pine St,
17— K. Levine, 242 Penn Ave, 

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

W. Va.
20— L. Mansis. P. O. Box 65, Slovan
22—P.

N.
24— P.

Youngstown. Ohio.
25— J. Dielininkaitis, 41' Eckert St., Buffa

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

ville, Pa. /
27— Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
29— Antanas Kubllskis, Box 236, Coal Ceni

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

ton, Ill.
32—L. Tilvik, 38 N. 7th St.. Easton, Pa.
83—A. B. Shatkua, 1256 Scribner Ave., 

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

ton. Ill.
35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

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

burg, Ill.
37— L. Aimanas, 

Shannon, Pa.
38— M. Tamuliene, 

Frankfort. III.
39— Tony Zedolek, 

llnsville. Ill.
40— Anna Kirtiklis.

Ohio.
41— J. Guziavičienė, P. O. Box 

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

in. ■ h l
43— M. Lingevičienė, 424 Fordney Ave., Į 

Saginaw, 'Mich. <
44— M. Ažukienė, P. O. Box 426, Zeigler, Ill.j
45— M/ Savukaitlenė, P. O. Box 262, Cuddy,»

Pa. _ _ _ ... . J
______ _

Ind. į...-'-. I
Hr-J. K. Alvinas, 2322: Scotten Ave., De

troit, ’ Mich. "
48—Ant. Malinauskas, P. O. Box 246, Mtn'

10J9—4th St., Monon- 

’439 Maplewood Ave., 

42, Rices Landing, 
Library St., Brad- 

Todd St., Aliquippa, 

Nanticoe, Pa.
Extension, 

Box 201, Minden, 
_ vail, Pa.

Cibulskis. 70-42 Link Ct.. Maspeth. 
ly. : . : . J I •;

Sodeikis. 1324 < Powersdale Ave.,

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

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

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

“Priekalas” daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 
pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
skraistėmis, veikimą ir darbus. ’ ’ • 1 '

“Priekalas” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta
tybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse jis 
rašo ir kitais aktualiais politiniais klausiniais ir turi skyrius: 
“Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judejiųio istorijos,” “Biblio
grafija ir kritika” ir kitus. 1 ' • \

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

s

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

1439 South 2nd Street I
i PHILĄDEL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 513 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE“O geležinis sustingęs priekalas

Pritaria: ‘Čia jūsų galas’...”

Taipgi šioje operetėje telpa 
12 įvairių dainų. Kaip tai: 
solų, duetų, sekstetų ir visam 
chorui. •

Nei vienas nepraleiskite šios 
progos pamatyti “Alkį,” nes 
tai tikra darbininkų gyvenimo 
mokykla. Taipgi būkite visi 
garsinamu laiku, 7 :30 vai., nes 
prasidės tikrai 7:30, o pra
džioje yra dvi gražiausios dai
nos. Durys atsidarys 6-tą vai. <6—J8'Petrau8ka8, P. o. Box 118, Blanford.j 
vakare.

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijas adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt, “Inostrannich 
Rabočich” 

Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj ‘bėto dar galima 
Išsirašyt per “LAISVĘ”

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
stuvėms, Isporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Btaen Island Fer-

LUTVINAS

Luti in’s Hall 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 Mėmių, 
taipgi įvairių' Ma
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.



Puslapis šeštas .

IŠRANDAVOJIM
VIETINĖS ŽINIOS

(98-100)

PARDAVIMAI

/

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai vyrams ar merginoms, arba 

vedusių porai. Yra visi parankamai 
kas tik reikalinga gyvenimui. Taip
gi parsiduoda Studebaker automobi
lis', labai gerame stovyje, tik sėsk 
ir važiuok. Antrašas: G6-41 Clinton 
A.ve., Maspeth, N. Y.

Kova už Ateiviy Teises ir Mitingas 
Prisirengimui Prie Pirmos Gegužės

Drg. J. Kraucevičius, ką tik Į viršutinį apie ją supratimą. 
Sueikite į šias prakalbas ir 
persitikrinkite, kiek daug po
litiniai sveria tokie demonst
raciniai darbininkų didieji iš
stojimai, kąip kad bus šiemet 
Pirmojoj Gegužės. Ar dar rei
kia primint, jog tik per masi
nes demonstracijas darbinin
kai New Yorke išsikovojo tei
sę net gatvėmis žygiuoti? Juk 
ta pati, nors menka, bedar
biams patalpa iš miestinių 
biurų, taipgi buvo išgauta tik 
per demonstracines kovas. Bet 
mes negalime tenkintis tokia 
mizerna badmiriaujama pašal
pa.

Per galingas Pirmosios Ge
gužės demonstracijas bedar
biai ir dirbantieji turi prispirt 
valdančiąją klasę žmoniškai ir 
reguliariai aprūpint kiekvieną 
bedarbį. Sykiu su tuom pri
valom per Gegužinę demonst
raciją skardžiai pareikšt val
donams, kad mes kovosime 
prieš jų ruošiamą karą Sovie-

veikė- tų Sąjungai ir už paliuosavi- 
Edithai Berkman, mą Tomo Mooney’o, 

areštuotai daug maž tuo pačiu ro jaunuolių ir visų 
laiku, kaip ir drg.' Kraucevi
čius, kalėjime įvarė net džio
vą tie darbo klasės prispau
dėjai.

Iš drg. Kraucevičiąus išgirsi
te, kaip ateiviai darbininkai iš
vien su baltaisiais 
ir negrais gali ir 
savo teises.

Drg. J. Siurba 
išaiškins svarbą
Pirmosios Gegužės, 
guma darbininkų turi tik pa-

paliuosuotas (sąlyginiai) poli
tinis kalinys, sugrįžęs iš Bos
tono, sakys prakalbą ketvirta
dienį, balandžio 28 d. vakare 
“Laisvės” svetainėje. Tą va
karą bus masinis mitingas, ku
rį rengia Didžiojo New Yorko 
Lietuvių Darbininkų Organi
zacijų Sąryšis delei mobiliza
cijos į Pirmosios Gegužės de
monstraciją. Apart Kraucevi- 
čiaus kalbės ir dr,g. J. Siurba.

Drg. Kraucevičius buvo ke
lis mėnesius išlaikytas Massa
chusetts kalėjime ir taikomas 
deportavimui už tai, kad jis 
laike Lawrence’o audėjų strei
ko pirmose eilėse kovojo už jų 
reikalus. Drg. Kraucevičius 
mums nušvies, kaip Amerikos 
buržuazija persekioja ateivius 
darbininkus ir kursto prieš 
juos amerikonus; taip daro, 
idant paskirstyt darbininkų 
klasės spėkas, kad juos visus 
kapitalistai galėtų dar gryniau 
išnaudot ir lengviau nuslopint 
revoliucinį judėjimą.

žinomai revoliucinei 
jai, drg.

amerikonais
turi apgint

nuodugniau 
ir prasmę 

nes dau-

Wm. Z. Fosterio Prakalba 
Brooklyne Ketvirtadienį

st

Drg. Wm. Z. Foster, Darbo 
Unijų Vienybės Lygos Centro 
sekretorius, kalbėk Rusų sve
tainėje,120 Gilmore 
Brownsville-Brook lyne, šį ket
virtadienį vakare, protesto mi
tinge prieš m irti n pasmerkimą 
septynių Scottsboro negrų ber
niukų ir reikalaujant paliuo- 
suot visus devynis scottsborie- 
čius politinius kankinius. Ap
art Fosterio, sakys prakalbą 
Richard B. Moore, narys na- 
cionalio komiteto Sąjungos

• Kovai už Negrų Teises.
Gegužės 6 d. įvyks masinė 

konferencija delei Scottsboro 
jaunuolių apgynimo, Harlem 
Workers Centre, 15 W. 126th 
St., New Yorke. Visos darbi
ninkiškos organizacijos yra ra
ginamos išrinkt delegatus į 
kpnferenciją.

Laivakroviai Tris Sykius 
Sumušė Streiklaužius

Antradienis, Bal. 26, 1932

Scottsbo- 
politinių

I kalinių.
Pirmosios Gegužės

I racija prasidės Union Square, 
INew Yorke, 12:30 vai. dieną; 
iš ten paskui maršuos į Rut
gel’s Square. O 7:30 va
landą vakare, Bronx Coli
seum bus užbaigiamas masi
nis mitingas su programa.

Bet dabar visi lietuviai dar
bininkai į prisirengimo pra
kalbas šį ketvirtadienį.

demonst-

East 4th St., New 
Distrikto komitetas 
kad juo geriau pri- 
prie rinkimų ir pa-

Distriktinė Kom. Rinkimą 
^onferenciįa Gegužės 22 D.

Komunistų Partijos vietinio 
distrikto. komitetas 'išsiuntinė
jo atsišaukimus į visas darbi
ninkiška^ ’ organizacijas, rinkti 
delegatus į konferenciją prisi-. 
rengimui prie rinkimų kampa
nijos. Konferencija įvyks ge
gužės 22 d., sekmadienį, 11-tą 
vai., Manhattan Lyceum, po 
num. 66 
Yorke, 
primena, 
siruošime,
trauksime daugiau darbininkų 
balsuot už Komunistų Parti
jos kandidatus, tuo didesnę 
parodysime spėką, ženklinan
čią, kaip bedarbiai ir dirban
tieji yra pasiryžę kovon už 
bedarbių apdraudos įstatymą 
ir už palengvinimą darbo są
lygų visiems.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos, nemanykite, kad “dar 
yra laiko;” nepakiškite po sta
lu tos konferencijos reikalą, 
bet apsvarstykite ir išrinkite 
delegatus.

— Pereitą• 
ii laivakro-'

.NEW YORK. - 
šeštadienį masiniai 
vių streiko pikietai turėjo tris 
smarkius susikirtimus t su 
streiklaužiais. Nors skebams 
padėjo ginkluota policija, ta- 
čiaus streikier'iai visus tris sy
kius ištaškė streiklaužius. Lai- 
vakrovjų kovai vadovauja kai
rioji unija; streikieriuose ky
la vis daugiau paspiktinimo 
prieš kompaničnos federacinės 
unijos prezidentą J. P. Ryaną, 
kuris briaujasi tarp streikie- 
rių, suprantama, norėdamas 
juos parduot kompanijoms.

Išvažiuojančių” Šalis
NEW YORK. — Katalikų 

labdarybių direktoi-jus Th. F., 
Mulholland apskaitliavo, kad 
šiemet mažiau ateivių įvažiuo
ja į Ameriką, kaip bile me
tais per ištisą paskutipį šimU 
mėtį. Sako, Ameriką virsta 
šalim daugiau išvažiuojančių, 
negu atvažiuojančių.

Bedarbiai Žudosi

Proto Darbininkų Protestas 
Prieš Policijos Terorų

ProtiniųNEW YORK.
Darbininkų Sąjunga užvakar 
mušė telegramą majorui Wal- 
keriui, aštriai pasmerkdama jį 
ir visą miesto valdybą už žvė
rišką policijos užpuolimą ant 
bedarbių, demonstracijos, įvy
kusios prie City Hali, kur bu
vo protestuojama prieš užda
rinėjimą miestinių šelpimo biu
rų.

NEW YORK. —- Nusižudė 
bedarbė našlė Camilla Friend, 
nenorėdama palengva badu 
numirt. Brooklyne po num. 
95 Carlton Ave. gazu užsitroš- 
kino jauna graži mergina, at
važiavus iš Naujosios Anglijos 
darbo jieškoti, kurio čia nesu
rado. Vienas apie 50 metų 
amžiaus bedarbis mirė badu 
New Yorke ant gatvės. Kaip 
jis, taip ir minima mergina 
neturėjo jokių dokumentų, 
kurių galima būtų sužinot 
Vardai.

Labai Svarbu Darbiniu 
ky Organizacijom

Masinis Teismas Pasmerkė 
Bronxo Valdybą

♦

NEW YORK. — Bronxo 
Bedarbių Taryba turėjo masi
nį teismą prieš tos miesto da
lies pirmininką Brucknerį. Da
lyvavo 1,000 bedarbių ir dir
bančiųjų. Kaltintojas buvo 
drg. Moore, negras. Vienbal
siai išnešta pasmerkimas 
Bronxo valdybai, kaipo badu 
marinančiai tūkstančius bedar
bių ir terorizuojančiai darbi
ninkus įnamius jų kovose už 
rendų nupiginimą. Teismo 
dalyviai taipgi vienbalsiai pa- 

piasi ( iteiuvių, rusų, uniuuių, sisakč eisią į Pirmosios Gegu- 
vengrų ir kitų tautų darbinių- žės demonstraciją.

Fronto 
į visas 

organizacijas, 
draugija bei 

bent po vieną 
Pirmosios Ge- 
Kapitonų su
laikomas šį

Gegužinės. Bendro 
Komitetas atsišaukia 
darbininkiškas 
kad kiekviena 
kuopa išrinktų 
kapitoną delei 
gūžės parodos, 
sirinkimas bus
ketvirtadienį 7:30 vai. vaka
re, Stuyvesant Casino svetai
nėje, 142 Second, Ave., kam
pas 9th St., New Yorke.

Gegužinės Komitetas krei
piasi į lietuvių, rusų, ukrainų

ga-

or- 
su-

kiškas organizacijas, kad pa
rūpintų muziką Pirmosios Ge
gužės maršavimui. Visi su
prantame, jog be tinkamos 
muzikos negalima sudaryt 
na įspūdingo žygiavimo.

Lietuvių darbininkiškų 
ganizacijų valdybos turi
krusti tuo reikalu. Kreipkitės 
į Gegužinės Bendro Fronto 
sekretorių drg. Zack, 5 East 
19th St., New Yorke, kaip del 
parūpinimo muzikos, taip del 
gavimo reikalingų žinių ir ge
gužinės literatūros. Negai
šuokite, nes laiko mažai beli
ko 1 Nariai paskui ims 
valdybas atsakomybėn, 
jos neatsilieps į tokius 
bius reikalus.

Kas Studentams Atrodo 
Svarbiausiais Vyrais

savo 
jeigu 
s va r-

NEW YORK. — 298-niems 
N. Y. Universiteto studen
tams paskutiniame kurse buvo 
duota balsuot, kas yra svar
biausias žmogus dabar pa
saulyj. Kad dauguma jų bal
savo už Mussolinį, nėra dy- 
vų, nes jie taip buvo auklėja
mi. Bet stebėtina, jog antras 
daugiausia balsų gavo Stali
nas, kaip didžiausias šiais lai
kais politikos vyras. Nežiū
rint ' pusiau-fašistinio auklėji
mo,. vadinąsiy ; ęavąis i keliais 
Vystosi studentų supratimas; 
geriausias biednesnių studentų 
mokytojas yra kapitalizmo 
krizis.. . > > > ■

Nužudė Kenčiantį Vyrą 
Ir Save Pačią

Reikalauja Deportuot 
Ateivius Bedarbius

PARSIDUODA labai pigiai rakan
dai. Kas pirks rakandus, gali ir 

ruimus parendayoti. Trys kambariai, 
visi šivesūs. Renda tik $10.00 mė
nesiui. Gera proga del vedusių ir 
pavienių. Priežastis šio pardavimo, 
savininkas greitu laiku išvažiuos į 
Lietuvą. Kreipkitės šiuo adresu:

K. VILŪNAS
95 Cook Street, Brooklyn, N. Y. 
Apt., 15

(96-101)

REIKALAVIMAI
NEW YORK. — Draugija 

Amerikinės Revoliucijos Duk
terų siunčią reikalavimus Wa-Z 
shingtono kongresui, kad visi 
bedarbiai ateiviai nepiliečiai 
būtų išdeportuoti iš šios šalies. 
Tam pasipriešino Naturaliza-■ 
cijos Pagelbos Sąjunga savo 
konferenciioi. kur dalvvavo REIKALINGA moteris ar mergina 

dirbti restaurane prie gaminimo 
valgio. Trumpos valandos, nuo 8 
iki 1. 61 S. 8th Street, Brooklyn, 
N. Y. (96-101)

konferencijoj, kur dalyvavo 
300 delegatų.

Penktukų Meškeriotojas
i NEW YORK. — St. Jean 
j Baptist bažnyčioj tūlas Gato 
Balleri meškeriojo nikelius ir 
dešimtukus iš karbonkų. Drato 
galas apveltas čiaumojama 
guma. Įleidžia dratą į kar- 
bonką; prilimpa pinigas, ir jis 
atsargiai jį išsitraukia. Tapo 
areštuotas.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Barbeną Streikas
NEW YORK. — Pirmadienį 

paskelbta streikas 2,500 bar- 
berių, dirbančių 1,200 barber- 
nėse New Yorke.

Visiem T.DA Nariam
Seredoj, balandžio 27 

ną, 7:30 vai. vakare, ‘ 
vės 
St., Brooklyne, bus Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo, 
Williamsburgo sekcijos ben
dras mitingas.

Williamsburgo sekcija api- 
!ma dabartiniu laiku ir Jamai- 
icą, East New Yorką, Browns- 
villę ir Greenpointą. Tad iš 
šių kolonijų ir iš paties Wil
liamsburgo nariai T.D.A. visi 
privalo atsilankyti į sekcijos 
bendrą susirinkimą.

Šis visos sekcijos susirinki
mas šaukiamas tuo tikslu, kad 
peržvelgt ir apdiskusuoti pra
eitų trijų mėnesių planą, kuris

die- 
Lais- 

svetainėje, 46 Ten Eyck

BROOKLYN. — Harrieta 
Quinn gazu užtroškino savo 
vyrą ir pati save, po num. 171 
Kingston Ave. Jos paliktame 
raštelyj sakoma, kad vyras su
grįžo iš ligoninės po dviejų 
prastai pavykusių operacijų ir 
labai kentėjo; abudu buvo gi
liai įsiskolinę. Todėl, girdi, 
pasigailėjimo darbą darau, nu- buvo patiektas T.D.A. Čentra- 
žudydama vyrą, ir baigiu savo linio Komiteto. Taigi čia bus 

nusi-1 padaryta peržvalga iš praei- 
*1 1 • • “ * Y 1 1 “•

gyvenimo nelaimes, pati 
žudydama.

Chinų Prieškarinis

NEW YORK. — Keli šimtai 
chinų darbininkų dalyvavo 
masiniame mitinge prieš impe
rialistinį karą, sekmadienį po 
pietų, chinų gyvenamoj miesto 
dalyj, Mott ir Bayard Sts. Pra
kalbas sakė keli draugai chi- 
nai iš Priešimperialistinės Ly
gos. Laike balsavimo, dauge
lis, stojo už ėjim^ į Pirmosios 
Gegužės .demonstraciją, ' iš
reikšt pasiryžimą: kovot už “ap
gynimą Chinijos Sovietų ir So
vietų Sąjungos,; ir pritarė re
voliuciniams Japonijos darbi
ninkams, .stojantiems prieš-im
perialistinį karą. , : >

j tų trijų mėnesių darbuotės, ar 
I trijų mėnesių planas buv® įvy- 
į kintas.

Taip pat šiame mitinge bus 
daromi sumanymai del naujo 
3 ar 5 mėnesių, plano. To
dėl nariai kiekvienas ir kiek
viena būtinai turi atsilankyti.

Sekcijos Atstovas.

A.L.D.L.D. 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

A.L.D.L.D. . 1 kp. susirinki
mas įvyksf 28 d. balandžio, 
“Laisvės” augštutinėj svetai
nėj, 7ytą vai. vakare. Visi na
riai turite pribūti 7-tą vai. ir,! 
greitai pabaigę susirinkimą-, 
galėsime eiti apačion, kur bus 
apkalbama Gegužinės prisiren
gimas.

MECHANICS CAFETERIA
Savininkas J. Buividas

Gaminame lietuviško ir amerikoniško stiliaus viso
kius valgius iš šviežios mėsos ir daržovių. Puikus 
pasirinkimas vaisių ir pieniškų valgių.

Atdara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ! PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

REIKALING A S PARTNERI S
Moteris jieško partnerio išlaiky

mui valgyklos biznio. Biznis gerai 
išdirbtas ir išgarsintas. Bet reika
lingas partneris del jo išlaikymo. 
Kreipkitės po antrašu: 971 East 7th 
St., New York,'N. Y.

(97-99)

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint-.

NOTARY ---- ---------
PUBLIC

c

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės dę! Balių, Koncertų, Ban- 
Irietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt.t Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 3849.

X

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 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS INC
( B I EL A USK AS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ŲMUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ^ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>.

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos s6 X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

FILURIN 
12th St.' 

ir 3rd , Avės 
YORKE

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City

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

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

o

Laikrodžiai, Deimantai ir
Auksiniai Dalykai I

Dovanom ar patys sau norėda- į 
mi pirkti laikrodžius, 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad

11 sipirksite.

ĮVAIRŪS
RODŽIAI

I
1 JAUSTOS MADOS 
luž PRIEINAMA
į . KAINĄ

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniikaa vyry tr 

motery ligas kraujo ir odos. 
Padarau iityrimy kraujo ir ilapumo.

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

Nėw York, N. Y.
Valandas Priimimoi 

Ryte nuo 10 ik! 1, Po pietų nuo 3 
Iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 pa piety 
Telefonas Lackwanna 4-2180

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

pas mane

daimantus Į 
daiktų ži- T 
pigiau nu-1

LAIK-
NAU-

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA 
Graborius

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

Taipgi taisau visokius laikrod- 1 
žius ir kitus papuošalų daiktus. 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš

I stengsiuosi pilnai patenkinti. ?
Williamsburgiečiamš, kuriems i 

i pertoli pas mane atvežti pataisy-I 
mui laikrodžius ar kitus auksinius J 

| daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ■ 
į Iš ten aš pasiimsiu it pataisęs I 
| atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-i 
"kėsite “Laisvėje.” . «
Į VIKTORAS JANUŠKA
I 127-17 Liberty Avė ■
■ Tarpe 127 ' ir 128 gatvių I 
I Richmond Hill, N. Y. ?

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Te L: Tompkins Square 6-7697

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

• ‘ BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVŲ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

_ Telefonas, Midwood 8-6261 >
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