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Pionieriai.
Lai Kalba Revoliuciniai.
Vaikai Myli “New

Pioneer”.
Rašo J. K.

Jau ne sykį buvo prisiminta 
mūsų spaudoj ir susirinkimuose 
apie organizavimą lietuvių dar
bininkų vaikų į pionierių gru
pes, bet, kol kas, rimtai tu r būt 
da nei viena mūsų organizaci
ja nėra padarius žingsnių delei 
jų organizavimo. Tai vis try
pimo ant vietos politika. Gal 
būt darbas da nėra pradėtas iš 
priežasties nežinojimo, kaip į 
pradėt ir kaip jį varyt.

Manau, būtų gerai, kad mū
sų organizacijų centrai susita
rę bendrai įsteigtų to darbo ve
dimui tam tikrą pastovią komi
siją arba komitetą, kuris pa
galvojęs paskelbtų planus ir su
teiktų informacijas, patarimus 
ir raginimus po visus miestus 
apie pionierių organizavimą. 
Juk jeigu rimtai darbo nepra
dėsime, tai jis pats hesidirbs. 
Kas nors turi pradėt vykinti 
gyveniman tą, apie ką mes kal
bame.

Philadelphijoj, Richmondo 
dalyj, pereitą sekmadienį bu
vo parengimas, žmonių buvo 
prisirinkę apie trys šimtai. 
Darbininkai ir darbininkės aty- 
džiai klausėsi kalbų, kurios bu
vo pasakyta angliškai ir lietu
viškai : apie bedarbę, karo pa
vojų, darbininkų persekiojimus 
ir reikalą organizuotis ir daly
vauti kovose. Dainavo vaikų 
chorelis, vadovaujant d. Basa- 
navičiutei. Viskas atrodė ne
blogai. Bet giliau pažvelgus, 
pasirodo, kad pionierių organi
zavimo darbas ten, kaip ir vi
sur kitur, nevedamas. Pasitei
sinimai seni: “negalima”. Net 
angliškų revoliucinių dainų vai
kučiai nemokinami. BėiJa ver
čiama ant tėvų, kad šie to ne
norį.

Pastangos turi būt dedamos 
iš pusės klasiniai susipratusių 
darbininkų, kad pertikrint kaip 
tėvus, taip ir vaikus, apie bū
tiną reikalą kalbėt šalies kalba 
ir kalbėt revoliuciniai. O tas 
nesunku padaryt, tik reikia no
ro, truputį laiko ir pastangų. 
Ir tamsiausias darbininkas 
šiandien žino ir supranta, kad 
jo vaikams ypatingai prisieis 
žūt kare del pelnų kapitalistų 
klasės.

į

Išsikalbėjus su vaikais, ku
rie jau matė jiems pašvęstą 
žurnalą “The New Pioneer”, 
gauni labai gerą įspūdį. Vai
kai entuziastiški apie tą žurna
lą ir labai mėgsta skaityti jį. 
Sako, norėtų matyt “New Pio
neer” išeidinėjant kas savaitę 
vietoj sykį į mėnesį. Taigi, la- 

, bai lengva būtų išpildyt vaikų 
norą, bet suaugusieji darbinin
kai turėtų būtinai daugiau pri
sidėt prie to darbo. Juo dau
giau vaikų skaitys tą žurnalą, 
tuo greičiau bus galima pa- 
tankint jo išeidinėjimą, o sykiu 
padaryt jį įvairesniu ir dides
niu.

Dabartinė “The New 
neer” kaina yra, palyginamai, 
žema, (tik 5 centai), o nauda 
vaikams milžiniška. Todėl jis 
taip pasekmingai platinasi tar
pe darbininkų vaikų. Visur ir 
visuomet parengimuose, mitin
guose mūsų platintojai privalo Jeruzalem. — Policija už-

tijose vėl siautė didelės au
dros. Kiek žinoma, penki 
žmonės tapo užmušti ir ne
mažai paversta benamiais.

ne tik garsinti, bet ir siūlyt;puolė męzlemų susirinkimą, fornijos gubernatoriui 
darbininkams pirkt del vaikų Susikirtime sužeista du po-I Rolph reikale Tom Mooney, 
tams, vietoj kitokių dovanu. hcistai ir sesi civiliai zmo- Frakcijos paskutiniame 

___ ’ ’ nės. susirinkime įstojo vienas

Liberalai Važiuos 
Į Kentucky Valstiją

NEW YORK. — Ameri
kos Civilių Laisvių Unija 
paskelbė, kad jinai siunčia 
delegaciją į Kentucky. De
legacijos vadu bus advoka
tas Hayes. Prie jų prisidės 
pora profesorių.

Liberalai ketina išimti in- 
džionkšiną prieš Kentucky 
valdžia, idant jai būtų už
drausta persekioti .atvyku
sius liberalus tyrinėti mai- 
nierių padėtį.

KRIMINALISTAI YRA TIKINTI ŽMONES;Kova už Scottsboro . . . . ■. . . . . . . ■ ■
Nekaltus Jaunuohus PR|ETARAI IR BAŽNYČIA NEAPSAUGO

WASHINGTON. —Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatai jau pri
davė Augščiausio Teismo 
klerkoms pirmutines popie- 
ras delei apeliacijos prieš 
nuteisimą mirtin Scottsboro 
jaunuolių. Bet negalima 
laukti malonės iš Augščiau
sio Teismo. Ten sėdi kapi
talistų bernai ir juos pri
vers panaikinti mirties bau
smę ir paliuosuoti nekal
tus jaunuolius tiktai , ma
sinis Amerikos darbininku 
judėjimas.

Užėjo Sąrančių Audra
Ir Naikina Afrika

CAPE TOWN, Afrika. — 
Bal 25 d. čionai užėjo ir 
pradėjo siausti baisi sąran
čių audra. Klaikus regi
nys! Milionai tų gyvių nai
kiną viską pakeliui. Jie pa
daro šimtą mylių per dieną 
ir užima penkių šimtų my
liu ruožtą.

Taip daug jų yra, jog 
Oras pilnas, tartum koks 
juodas debesys, saulės nesi
mato. Visos pastangos | 
juos sunaikinti bei pastoti i 
jiems kelią yra veltui. Ban
doma buvo iš trokų lieti ant 
jų nuodus, bet trokai nespė
ja vytis per laukus. Pa
naudojimas orlaivių irgi 
nedavė pageidaujamų rezul
tatu, v

Laukia Naujo 
Vulkanų Veikimo

BUENOS AIRES, —čio
nai žmonės spėja ir kalba, 
kad vėl neužilgo pradės 
veikti Andes srities vulka
niniai kalnai, kurie nesenai 
buvo atsivėrę ir purkštė į 
viršų dūmus, pelenus ir la
vą.

AUDROS PIETINĖSE
VALSTIJOSE

MEMPHIS, Tenn. — Bal. 
Pio-j 25 d. keliose pietinėse v£ls-

JAPONIJA DRŪTINA KARINES SPĖKAS
MANDŽURIJOJ IR GRŪMOJA KARU

TOKYO. — Japonijos ar
mijos 39-tai brigadai buvo 
įsakyta pasitraukti į Korė
ją, bet šis įsakymas sulai
kytas ir jai liepta pasilik
ti Mandžurijoj neapribotam 
laikui. Dabar Japonija už
laikys Mandžurijoj ketu
rias divizijas, apart pagel- 
binių spėkų ir dar ketina 
pasiųsti daugiau kariuome-

ŽMOGAUS NUO BLOGU DARBU
Tartum kokia baisi bom

ba tapo paleista į religiją 
ir bažnyčią iš Sing Sing ka
lėjimo. Tegul šitą praneši
mą skaito kunigai, davat-

Toliau: “Tyrinėjimas pa-
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kos, taip pat ir tikinti žmo- mos religijos, 
nės, kurie mano, kad religi
ja sulaiko žmogų nuo blogų rodė, kad 1,326 įnamių (kri-1 
darbų. Lietuvių klerikalų' 
spauda nuolatos skelbia, 
kad “bedievybė yra prie
žastis visų nedorybių.”

Sing Sing kalėjime ran
dasi 2,503 kriminaliniai ka
liniai. Pati valdžia bei ka
lėjimo ponai padarė tyrinė
jimą tų kalinių tarpe apie 
jų religines pažiūras ir pri
sirišimus. Raportas sako:

MINERSVILLĖS KOMUNISTAI DARBUOJASI;
SMARKIAI RENGIAMASI PRIE GEGUŽINIU 

SUSIRINKIMU IR DEMONSTRACIJŲ
Minersville lietuvių komu

nistų frakcijos raportuoja:
“Išdalinti dešimts’ tūks

tančio lapelio anglų kalboj, 
kuriame nurodoma, kodėl 
paskutinis mainierių strei
kas buvo pralaimėtas ir kas 
reikia veikti, idant prisi
rengus prie būsimų streikų, 
kad juos darbininkai lai
mėtu.

“Gegužinės demonstraci
jos įvyks sekamai: Miners- 
villėj įvyks bal. 30 d., 8:30 
vai. vakare ant gatvės; She- 
nandoryje tuo pačiu laiku 
ir tą pačią dieną susirinki
mas įvyks svetainėj. Kulp- 
monte gegužinė demonstra
cija įvyks geg. 2 d. vakare 
irgi ant gatvės. Apart ge
rų amerikonų kalbėtojų, 
suorganizuota grupė vieti
nių, kurie kalbės lietuvių 
ir lenkų kalbose. Nemažai 
užsisakyta platinimui lite
ratūros, skirtos Gegužinei, 
kaip “Daily Worker”, “’Lai
svė”, lapeliai ir tt.

“Nuo lietuvių organizaci
jų pasiųsta protesto tele
grama Alabama valstijos 
gubernatoriui Miller t .prieš 
nuteisimą mirtin Scottsboro 
jaunuolių. Taip pat pasiųs
ta protesto rezoliucija CMi- 

j gubernatoriui 

nės neva sukilėlių malšini
mui.

Vienas dalykas aiškus: 
Japonija drūtina savo mili- 
tariškas spėkas Mandžuri
joj. O jos tikslas jau vi
sam pasauliui suprantamas, 
būtent, prisiruošti prie gin
kluoto užpuolimo ant Sovie
tų Sąjungos. ’ . . >

“Tyrinėjimas 2,503 kalinių 
delei jų tikėjimo atidengė vietų Sąjungos, 
faktą, kad apart 20, visi jie 
pareiškė prisirišimo prie 
vienokios ar kitokios for-

I ' 1 1
1 minalistų) yra katalikai, 
855 protestonai, 251 žydų, 
25 krikščionių mokslo išpa
žintojai ir 26 kitų religijų 
pasekėjai.

Matote, iš 2,503 krimina
listų tiktai 20 tėra laisva
manių! Žiūrėsime, kaip ši
tuos faktus prarys Chicagos 
“D r angas” ir Bostono 
“Darbininkas”.

naujas narys į partiją.
“SLA. kuopos balsavi

muose Darbininkų Opozici
jos kandidatai dd. Miliaus
kas, Mockaitis ir Mažeika, 
gavo po 32 balsų.

“Šaukiama Komunistų 
Partijos lietuvių frakcijos 
biuro, ALDLD. 9-to rajono 
ir LDSA., 6-to apskričio ir 
apielinkės spaudos rėmimo 
komitetų bendra konferen
cija. Tuomi manome suak- 
tivizuoti spaudos rėmimo 
bei platinimo darbą.

“LDSA. 6-to rajono kon
ferencija nutarė pasiųsti 
‘Vilnies’ suvažiavimui pas
veikinimą ir penkis dolerius 
aukų.”

Už 10 Centų Negras 
Nuteistas 3 M. Kalėt

CAMDEN, N. J. — Čio
nai tapo nuteistas trims me
tams kalėjiman 
Fains, 23

Thomas 
amžiaus,

liudijo,

Fains, 23 metų amžiaus, 
juodveidis. Tūlas Edward 
Karrer, 70 metų, 
būk Fains per pereitas ka
lėdas atėmęs iš jo dešimts
centų einant gatve. Žino
ma, buržuazinis teismas ne- j 
būtų nuteisęs baltveidį trim 
metam kalėti už dešimts 
centų, bet persekiojimas' ir 
teroras prieš juodveidžius 
auga. ' |

leidimų komisionie- 
daugiau neduotų 
buideskams teat- 

42nd St. Sako, tie

Prieš 'Lytiškus Teatras
NEW YORK.—Virš šimtas 

nejudamojo turto savininkų, 
kitų i biznierių ir bažnytininkų 
kreipėsi į 
rių, kad 
“laisnių” 
rams ant
burleskai yra tokie pliki, tokie 
atvirai lytiški, o mergų pa
veikslai ant sienų ir šaligat
vių apie tuos burleskus taip 
nuogi, kad nupuolęs visas pa
doresnis biznis ir namų krau
tuvių rendos palei tą gatvę. 
Leidimai tų moteriško “tavo- 
ro” rodymo teatrėlių išsibaigia 
su paskutine diena šio mėne
sio. '

Už Pripažinimą 
Sovietų Sąjungos

WASHINGTON. — De
mokratų partijos vadas at
stovų bute ponas Rainey 
pasisakė už pripažinimą So- 

Jis, žino
ma, irgi tik biznio išroka- 
vimais vaduojasi. Jis sako, 
kad “mūsų atsisakymas pri
pažinti Sovietų Sąjungą yra 
ekonominė kriminalystė.” 
Jis taipgi užginčija melą, 
būk Sovietų Sąjungoje dar
bas esąs verstinas.

Rainey berods pernai bu
vo nuvykęs į Sovietų Są
jungą ir tyrinėjo tenykštes 
sąlygas.

ĮVAIRIOS ZINUTĖS
Indianapolis, Ind. — Bal. 

25 d. čionai darbininkai su
rengė demonstraciją ir rei
kalavo, kad būtų paliuosuo- 
tas draugas Theodore Lue- 
sse. Policiją demonstraciją 
išvaikė. •

York, Pa. — Čionai su
bankrutavęs newyorkiškiš- 
kis biznierius Spencer Hall 
nužudė savo pačią, 37 metų.- 
amžiaus ir bandė pats nusi
žudyti. •

New York, N. Y. — Graf- 
terių Tammany Hali parti
jos karalius Walker organi
zuoja “alaus parodą”, kuri 
įvyks geg. 14 d. ? Buržujai 
reikalaus alaus, kuomet 
šimtai tūkstančių bedarbių 
neturi duonos.

Boston, Mass. — Užsida
rė Exchange Trust Compa
ny bankas. Tai buvo gana 
didelis bankas, nes neturėjo 
$10,775,000 depozitų.

Buenos Aires. — Mokyto
jai, telefonistai ir studentai 
valdžiai grūmoja streiku. 
Telefonistai reikalauja 44 
vai. darbo savaitės ir sugrą
žinimo į darbą visų atleistų 
darbininkų.

Apiplėšė Pienvežius

. BROOKLYN. — Du plėšikai 
pirmadienį užpuolė Bordeno 
Kompanijos pieno kolektorių 
Henry Prechtą koridoriuj na
mo po num. 285 Fifth Ave. ir 
išplėšė $60. Precht, 60 metų 
senis, gynėsi. Kovoj plėšikai 
revolverio rankena ir blakdže- 
kiu perskėlė pam galvą ir 
perdaužė žandikaulį; toliau, 
gal būtų jį visai užmušę; bet 
Marė Duganięnė, gyvenanti 
antrame augšte, išgirdus muš
tynes, pasigriebė iš virtuvės 
kočėlą, ir bėga laiptais žemyn. 
Ją matydami, plėšikai pabėgo.i

Tą pačią dieną rado antrą 
pieno išvežioto ją H. Pearl- 
maną pririštą prie Vandens 
nubėgimo geležinio vamzdžio 
ant stogo namo po num. 205 
Poiwell St., Brooklyne. Pearl
man sako, kad du plėšikai jį, 
grąsindami revolveriais, užsi
vėrė ant stogo,, pririšo ir iš
plėšė iš jo $38,' sukolektuotus 
už pieną.

BADU MARINA BEDARBIUS IR BJAU 
RIAI TYČIOJAS Iš JU VARGO 

IR SKURDO
TULSA, Okla. — Sužvė- 

rėjus valdžia ir buržuazija 
perėjo visas ribas # tyčioji- 
mos iš bedarbių. Štai šia
me mieste yra 10,000 bedar
bių, kurie neturi nei vie
nam valgiui savo maisto. 
Juos visus neva maitina mies
to valdžia per tam tikrą 
fondą. Bet štai fondo di
rektorius, buržujaus šmo
tas Leawell raportuoja, kad 
maitinimas bedarbiu fondui

šimts tūkstančių bedarbių 
yra marinami. Betgi ponas 
Leawell neturi gėdos skelb
ti pasauliui, kad tie bedar
biai “tarpsta ant maisto už 
šešis centus per dieną!” 
Kuomet baisu pažiūrėt į 
daug bedarbių, kaip jie nu
puolę sveikatoj, Leawell me
luoja, būk jų sveikata esan
ti geresnė, negu šiaip mies
to gyventojų!

_________ _______ _____ Kaip ilgai Amerikos be- 
atsieina po 6 centus į dieną, darbiai badaus ir kentės 
ant žmogaus!____________ 'tuos bjaurius pasityčioji-

Tai aišku, kad šitie de-imus iš jų vargo ir skurdo?

PHILADELPHIJOS VALDŽIA GRŪMOJA GEGU
ŽINEI DEMONSTRACIJAI, BET DARBININKAI 

NEPAISYS IRDEMONSTRUOS
PHILADELPHIA, Pa. — 

“Public safaty” direktorius 
Dodge atvirai pripažino, 
kad policija bandys trukdyt 
geg užinės demohstraciją. 
Pas jį buvo atsilankius dar
bininkų organizacijų komi
sija ir reikalavo leidimo. 
Komisija parodė ponui, kad 
valdžia leisdavo ir leidžia 
d e mokratams, republiko- 
nams, Amerikos Legionui

IŠ LIETUVOS

Lie-

Pa-

'Kauno- spauda paduoda 
sekamų žinių iš kruvinojo 
Smetonos kamuojamos 
tu vos: I I

Baisi Traginga 
žmogžudystė

Balandžio 11 dieną 
kalniškių kaimo, Gelgaudiš
kio vai., gyventojas Lažau- 
ninkas, nuvyko į Branduo- 
liškių k. pas Budrį, ir su 
juo išėjo pas- merginą Ru- 
daitytę, kurią abu jie mylė
jo.

Pakeliui, Lažauninkas at
ėmė iš Budrio brauningą ir 
šovė jį, bet nenušovė, o tik 
lengvai sužeidė į galvą.

Palikęs suželtą Budrį 
ant kelio, Lažauninkas nu
bėgo į Mozūriškių kaimą 
pas savo motiną Ievą La- 
žauninkaitę, norėdamas at
keršyti jai užtai, kad ji ne
norėjo sūnui leisti vesti Ru- 
daitytę, kaipo giminaitę. 
Nieko nelaukdamas, Lažau
ninkas šovė į motiną, tačiau 
ji spėjo revolverį atmušti 
ranka,—todėl jai tesužeis- 
ta tik rankos delnas.

Po to Lažauninkas išbė
go laukan, padegė klojimą, 
klėtį, tvartus ir, kai gaisras 
jau išsiplėtė, užšoko ant 
tvarto ir ten nusišovė. Nie
kas pagalbos suteikti jau 
negalėjo ir Lažauninkas, 
luboms nuo gaisro įgriuvus, 
liepsnoje sudegė.

Per Langą Nušovė žmogų

Balandžio 9 d. Miežaičių 
kaime, Radviliškio valse.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o IŠlaimesite 
Pasaulį!

ir kitoms reakcinėms orga
nizacijoms paroduoti sek
madieniais, o bando uždrau
sti darbininkams.

Philadelphijos darbinin
kai rengiasi prie demons
tracijos nepaisant Dodge 
grūmojimo. Darbininkai de
monstruos kartu su viso pa
saulio darbininkais gegužės 
1 d.

Vs

i Kuniukis dviem, iš kariško 
šautuvo paleistais šūviais 
pro langą mirtinai nušovė 
to paties kaimo gyventoją 
Liudą Baknį ir sunkiai su
žeidė Liudą Simaitį, peršau
damas jam petį.

Atlikęs žmogžudišką dar
bą, Kuniukis pabėgo, bet 
sekančią dieną jis atrastas 
prie Šiaulėnų-Šeduvos vieš
kelio ties Dalujų kaimu 
tai pat mirtinai persišovęs.

Negelbėjo nei Kopūstai nei 
Biblija

MARIJAMPOLE. — Vie
nam biblijos fanatikui su
skaudėjo dantys. Kad tie 
prakiurę dantys greičiau 
išgytų, į skaudančių dantų 
skyles prigrūdo raugintų 
kopūstų, bet kopūstai nieko 
negelbėjo, o dantys dar la
biau ėmė skaudėti; tada ei- • 
damas gulti po pagalviu pa- 
sidėjo bibliją, o skaudantį 
žandą užklojo švento Jono 
evangelijomis, bet ir šie vai
stai nieko negelbėjo.

Namų Inspektorių Graftas
Buvęs valdiškas Queens pa

vieto namų statybos superin
tendentas R. C. Bastress ir 
New Yorko statybos vyriausias 
ex-inspektorius J. L Cahalan 
1927 metais paėmė $1,500 ky
šį iš vieno kontraktoriaus. Už
tat inspektoriai nereikalavo, 
kad kontraktorius įrengtų rei
kalingas prietaisas išsigelbėti 
nuo gaisro iš namuko, pastaty
to ant viršaus vieno didnamio.

Generalių posėdžių teismas 
dabar jiems paskyrė po ketu
ris mėnesius kalėjimo. Bet 
reikia suprasti, kad jie per me
tų metus pirmiaus varė tokį 
graftą be jokios bausmės.

' A-X ■:
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Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Pirmasis Seimas Clevelande

Vajus Pratęstas Iki Birže
lio Menesio 1-mai Dienai;

Kiti Dalykai i
LDS. Pirmasis ’ Seimas 

bus Clevelande! Tokis yra 
paskiausias Pildomosios Ta
rybos nutarimas. Jį, be 
abejo, didžiuma LDS. narių 
pasitiks entuziastiškai. Sei
mo dienos; birželio men. 
27-28-29.

LįDS. Pildomoji Taryba, 
eidama nutarimu Chicagos 
seimo, troško jį laikyti Pit- 
tsburghe. Tačiaus, Pa. val
stijoj mes kol-kas dar ne- 
jregistrupti. Manyta buvo 
neatitolti nuo Pittsburgho 
ir turėta omenyje Clevelan- 
das; bet ir ten tuo tarpu 
LDS- buvo neįregistruotas. 
Tuomet nuspręsta laikyti 
Rodhesteryj, kuris vistik ar
čiau-yakaram, negu BFook- 
lynas, ir rytams — negu 
Chicaga.

Bet reikalai keitėsi. Ohio 
valstijoj LDS. įregistruota. 
Tolydžio vienybės tarpe 
liDS. ir APIA, klausimas I
vis brendo, augo, iki paga
liau?, balandžio 19 d. abiejų 
organizacijų vienybės komi
sijos suvažiavo ir sudarė 
laikinąją, sutartį vienybės 
reikalu. Sutartyje, be kitųį, 
išlygų, įdėtas skyrius, rei
kalaująs LDS. seimo Cleve
lande. Gal kas paklaus, ko
dėl? Todėl, kad Clevelandas 
arti Pittsburgho. LDS. sei
me norės dalyvauti ir A. 
P.L.A. Pild. Komiteto na
riai ir kiti veikėjai. Be to, 
rasis gal būt ir LDS. dele
gatų, kurie bus delegatais 
ir ARLA. suvažiavime. Ka
dangi APLA. šaukia nepap
rastą suvažiavimą tuojaus 
po LDS. seimo, 1 ir 2 dd. 
liepęs mėn., Pittsburghe, tai 
tieips draugams bus arti 
nuvažiuoti. Be to, ir | LDS. 
Pild. Tarybos nariais bus 
parankiau pasiekti APLA. 
suvažiavimą, tuojau po sava 
seiųio. Štai kuo vaduotasi, 
darant sutartį.

IŠ kitos pusės, Clevelan
das, kaip sakyta, stovi arti 
P i ttsburgho, vidurkelyje 
tarpe vakarų ir rytų. Iš 
visų pusių LDS. delegatams 
bus daug patogiau pasiekti 
Clevelandą, negu Rocheste- 
rį. JTuo visu vaduodamosi, 
LDS. Pildomoji Taryba per
leido krivulę, nutardama 
LDS. Pirmąjį Seimą laikyti 
Cleyelande.

Todėl visos LDS. kuopų 
valdybos, visi LDS. nariai 
atsigunkįt sekamą: Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo Pirmasis Seimas bus 
Clevelande, birželio mėnesio 
27-28-29 dd.

Rochesterieciams 
Nesmagumų

Mūsų draugams roches
terieciams veikiausiai tas 
sudarys nesmagumų. Jie 
labai entuziastiškai pasitiko 
nutarimą laikyti LDS. sei
mą Rochesteryj. Jie ruo
šėsi ir daro visą, kad jis bū
tų pasekmįngiausias, kad 
rk legatai būtų priimami 
gražiai ir vaišingai. Deja, 

dabar jų triūsas nueis vel
tui. O , Rochesteryj mūs 
LDS. 11-ta f kuopa didelė, 
graži, stipri! Reikia supras
ti, kad pradėjus organizuoti 
LDS., ten turėjome tik apie 
Ūesėtką narių (atskilusių 
nuo fašistų valdomojo susi
vienijimo), o dabar Roches- 
terio kuopa turi' apie 150 
LDS. narių! Ir kiekvieną 
mėnesį vis gauname po ke
lis aplikantus daugiau. Tai 
vis dėka uoliam organizato
rių ir, kuopos valdybos na
rių darbui! Rbchesterie- 
čiams reikia pasakyti, kad, 
nors ten LDS. seimas laiko
mas nebus, LDS. nariai vis- 
vien rochesterieciams bus 
dėkingi už jų uolų darbą ir 
žygius, kuriuos jie jau pa
darė ruošimui seimo.

Vajus Pratęstas
LDS.-vajus, už naujų na

rių gavimą pratęstas iki 
birželio pirmai dienai. Kai 
kurie organizatoriai iki šiol 
mažai veikė gavimui naujų 
narių, bet jie pasižadėjo 
darbuotis gegužės1 mėnesį, 
jei vajus būs pratęstas. Be 
to, jsiregislįravuš ę>hio val
stijoj, . tėnąitjiniąi . draugai 
turės daugiau progos pasi
darbuoti už gavimą naujų 
narių į Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą. Vajus to
dėl tampa nukeltas iki bir
želio mėnesio 1 dienai. Visi 
nauji aplikantai, priimti ge
gužės mėnesį kuopų susi
rinkimuose ir prisiųsti į 
centrą iki birželio mėnesio 
1 d., bus įskaitomi vajinin- 
kų kreditan. Todėl, kiek
vienas va j įninkąs, kiekvie
nas LDS. narys, raginamas 
pasmarkinti darbą verbavi
me naujų narių į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą. 
Ohio draugai juo labiau pri
valo sukrusti ir padidinti 
skaičių kuopų narių.

Reikia gauti jaunimo! 
Reikia traukti kiekvienas 
darbininkas. Reikia orga
nizuoti naujas kuopas, kur 
jų nėra. Dabar, kuomet 
mūsų priešai, fašistai ir so- 
cialfašistai,, ėdasi, kramtosi 
net dantimis už vietas, ka
da jų organizacijoj pinigai 
žūsta po pusė mįliono dole
rių; kada pas juos mierija- 
ma mokestys kelti nariams, 
tai mūsų pareiga darbuotis, 
kiek Išgalime budavojime 
darbininkiškos pašalpos ir 
ą p draudęs organizacijos. 
Tai. bus podraug ir stiprini
mas bendro revoliucinio 
darbininkų judėjimo, nes 
mūsų L. D..S., apart aprū
pinimo pašalpa ir apdrauda 
savo narių, skleidžia apšvįe- 
ta ir remia ir rems bendras 
darbininkų klasės kovas su 
išnaudotojais.

Kiti Suvažiavimai
Grįžtant prie seimo, ten

ka pasakyti, kad jis turės 
būti gyvas ir gražus. Be 
to, kad LDS. nariai seima- 
vos; Jūres savo suvą^iavjiųą 
ir Moterų Darbininkių Susi
vienijimas ir Lietuvių Pro
letarų Meno Sąjunga. Va

JI i u V "’-T 1 lai s v ė ?
1 ..... ........................................................................................ ..............kaip Iškelti teisingus obalsius

RINKIMU KAMPANIJOJ
f (l

C. A. Hathaway
Rinkimų obalsiai yra su

daryti išreiškimui aiškiau
sioj ir labiausiai suglaustoj 
formoj bile kokios politinės 
partijos rinkimų platfor
mos. Komunistų Partija yra 
partija darbininkų klasės. 
Tokiu bųdu jos obalsiai tu
ri aiškiausioj formoj .iš
reikšti artimiausius darbi
ninkų reikalus ir reikalus 
darbininkų naturališkų są
jungininkų, pavergtųjų neg
rų masių ir biednųjų vals
tiečių.
Tą padarė Komunistų Par

tijos Centralinis Komitetas 
savo atsišaukime del Nacio- 
nalės Nominavimo Konven
cijos, kuri įvyks Chicago, 
Ill., gegužės 28 ir 29 d.. šeši 
s v a rbiausieji nacionaliai 
obalsiai tapo atydžiai sufor
muluoti, pamatiniai apsvar
sčius rekalavimus darbinin
kų, negrų ir baltųjų, ir bied
nųjų farmerių labai aštraus 
krizio periode. Tie obalsiai 
trumpi ir paprasti.

Teisingi Obalsiai
Kad išvengti tų obalsių iš

kraipymo, kas galėtų" su
klaidinti darbininkus, tai 
įsa kymai žemesniesiems 
Partijos komitetams pabrė
žė; kad tie obalsiai “turi bū
ti naudojami be pakeitimo.” 
Tuo pačiu sykiu mes pabrė
žėme reikalą, naudojant 
tuos obalsius nepakeitus, 
plačiai aiškinti ir populiari- 
zuoti juos mūsų prakalbose 
ir lapeliuose. Tie svarbieji 
obalsiai, kaip kad jie pa
siųsti Distriktų Komite
tams ir pirmiaus jau buvo 
atspausdinti “Daily Workė- 
ryj”, yra sekami:

1. Bedarbių ir socialė ap
drauda iškaščiu valstybės ir 
darbdavių.

2. Prieš Hooverio algų ka
pojimo politiką.

3. Greitoji pašalpa, be 
valdžios ir bankų suvaržy
mo, biedniesiems farme- 
riams; paliuosavimas bied
nųjų farmerių nuo taksų, 
ir kad nebūtų verstino sko
lų rinkimo.

4. Lygi teisė negrams, ir 
apsisprendimo teisė Juoda
jam Ruožtui.

5. Prieš kapitalistinį tero
rą; prieš visokią priespau
dą darbininkų politinių tei
sių.

6. Prieš imperialištinį ka
rą ; už gynimą Chinijos liau
dies ir Sovietų Sąjungos.

Mes, Centro Komiteto na
riai, manome, jog tai yra 
geri obalsiai.....jįęs mano
me, kad jie kaip tik tą pa
sako, ką komunistai turėtų 
pasakyti šių ziųetų rinki
muose. Tie obalsiai-, mes 
manome, aiškiai pasako tuo
jau tinius darbo masių rei

dinasi, viso bu? net trys pa
važiavimai, trys seimai! 
Birželio mėnesį visi keliai, 
tuo būdų, ves į Clevelandą.

kiekvienas LDS. narys 
privalo rūpintis savo orga
nizacijos gerove. Gegužes 
mėnesio kuopų , susirinki-' 
muose reikia daryti- gerų 
įnešimų, sumanymų seimui, 
rinkti delegatus.^ Visi su
manymai turi būti prisiųsti 
centran, ne vėliau 1 d. bir
želio. Jie bus išspausdinti 
“Tiesoj”, kad nariai maty
tų, kas ir kaip buvo seimui 
pasiūlyta.

R. Mizara.

kalavimus ir aprūpina juos 
k o vinga platforma, su 
kuria jie gali priešintis ka
pitalistų atakoms ir su ku
ria jię gali pradėti savo per
galingą žengimą pirmyn lin
kui darbininkų revoliucinio 
tikslo—Darbininkų ir Far
merių Valdžios.

• • J į

Bet draugai Kansas Dis* 
trikte i kitaip pamanė. Jie, 
kaip atrodoj pamanė, kad 
Obalsiai nėra pakankamai 
paprasti. Mes tą, sprend
žiame iš; padarytų pakeiti
mų obalsiuose.

Neteisingi Obalsiai !
Tasai .sveikas troškimas 

del paprastumo, tačiaus, ne
gali but leidžiamas vesti 
mus linkui oportunistinio 
iškraipymo mūsų obalsių. 
Tas darbininkuose ir far- 
meriuose sunaikintų pasiti
kėjimą mūsų Partijai; jie 
nepajėgtų atskirti tarp rei
kalavimų Komunistų Parti
jos ir išdavikiškų socialis
tų. Ir, ant nelaimės, Kan
sas City draugai yra kalti 
del tokio iškraipymo, kaip 
kad galima matyti, palygi
nant obalsius Centralinio 
Komiteto su sekamais nau
jais ir, kaip mes matysime, 
neteisingais Kansas Dist- 
rikto obalsiais:

“1. Bedarbių apdrauda ir 
pašalpa, mokama valdžios 
iš karo fondų fr aptaksuo- 
jant turtinguosius.

“2. Prieš Hooverioi algų 
kapojimo ir s.kų.binimo sis
temą.

“3. , Už greitąją pašalpą j 
(be suvaržymo) iš valdžios 
ir bankų del biednųjų far
merių. Paliuosavimas far
merių nuo verstino rinkimo 

Į skolų.
“4. Lygios teisės negrams 

ir prieš Jim Crowism (reiš
kia, išskyrimą negrų nuo 
baltųjų viešbučiuose, trau
kiniuose, gatvek a r i u o s e, 
etc.), rasinę diskriminaciją 
ir lynčiavimą.

“5. Prieš bosų terorą, už 
teisę darbininkų prie lais
vės žodžio, spaudos ir susi
rinkimų. ' <

“6. Prieš kąrą, už gynimą 
Chinijos liaudies ir Sovietų 
Sąjungos.”,

Tie pakeitimai gali neku- 
riems draugams atrodyti 
nesvarbūs. Bet peržiūrėki
me juos vieną po kitam.
Bedarbių ir Socialė Ap

drauda
Pirmutinis obalsis klai

dingas ;įš trijų taškaregįų. 
Pirma, jame visai apleidžia
ma “sęęįąlė” (sęnątvėš pen
sija, federalė ligos ir nelai
mės apdrauda, , motinystės 
apdrauda ir tt.1), tai yra rei
kalingas reikalavimas,, jei
gu mes norime perstatyti 
reikalus bedarbių darbinin
ku, iš pramonės prašalintų 
dubininkų del senatvės, 
darbininkių moterų . ir įt. 
Tatai yra reikalinga, jeigu 
mes norime šekmingai ko
voti prieš senųjų partijų de
magogus .ir. šęciąlistus. ;An- 
tra, tai bedarbių apdrąųdą 
padeda ant lygios, papėdes 
su pašalpa.' Degantis darbi
ninkų reikalas nacionaliuose 
rinkimuose yrą , bedarbių ir 
socialė apdrauda; tasai rei? 
kala.vimas turį didžiausią 
politinį gyvumą; tasai

(Tąsa 5-tam pusi.)
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MOTERŲ PADĖTIS VOKIETIJOJ

AR NEREGIAI TURI 
EKSTRA NUJAUTIMĄ?

žmonės mano, kad pas nere
gius išsidirba kokis naujas eks
tra jausmas. Girdi, neregys 
kartais vienas toli nueina ne 
tik tiesiai, bet ir į šalį; atgal 
sugrįžta ir neatsimuša kakta į 
stulpą, medį bei sieną, nepar- 
griuva, užkliudęs koją kur už 
akmens. Tad, *esą, kada žmo
gus apjanka arba nuo gimimo 
būna, aklas, pas jį atsiranda ko
ki? kita? būdas nujausti daik
tus, prie kurių jis artinasi ar
ba kurie prie jo artinasi.

Mokslininkas Kuntz tvirtino, 
jog kada kas artinasi prie ne
regio arba neregys prie jo, tai 
pasįdaro bent truputėlį didės-1 
nis oro spaudimas tarp nere
gio ir to daikto, gyvulio bei ki
to žmogaus. Tą spaudimą at 
jaučiąs neregio veidas.

Kitas to klaupsimo tyrinėto
jas, vardu Krogius sakė, kad 
nors ir mažą biskelį, o vis dėl
to pasidaro skirtumas tempera
tūroj, tai yra šilumos bei šaltu
mo laipsnyje, kada neregys at
siduria arčiau kokio daikto; tai, 
girdi, šitaip jo veido oda ir at
jaučia, kad čia kas tokio arti
nasi bei yra.

Daktaras Truschel įrodinėjo, 
kad kai neregys pasijunta ar
čiau kokio daikto arba daiktas 
arčiau jo, tuomet šiokie ar to
kie garsai ore truputį persi- 
maino, atsimušdami į tą daik
tą; tai dėlto neregys galįs pa
sakyt, kad čia kas nors artina
si.

Dabar Lenkijos mokslininkas 
Vladimiras' Dolanškis paskelbė, 
ką jis surado apie vadinamą 
savotišką neregių nujautimą. 
Pats Dolanskis' neteko regėji
mo, būdamas 10 metų amžiaus, 
bet savo gabumais ir pasiryži
mu augštai moksle po to paki-
lo. Tą klausimą jis nagrinėjo 
per kelis metus ir padarė tokią 
išvadą:

Pas neregius nėra jokio ypa
tingo, arba ekstra jautimo; tik-į 
tai jie pasidaro nepalyginamai 
labiau atydūs ir kur kas dau
giau įtempia savo klausą, uos
lę, ir kitus paprastus pajauti
mus, negu reginti žmonės; su
prantamą, jie atydžiai tėmija 
ir permainas ore, kaip kad jos 
atsiliepia į žmogaus veido odą, 
arba, kaip paprastai . sakoma, 
skūrą.

Neregys, darydamas bile žin
gsnį, turi būt labai atsargus, 
nes lengvai gali užsigauti, su
klupti arba ir gyvybę prarasti. 
Jis ,taip sakant, vaikščioja ner
vų galais; kiekviėną garsą jis 
yra priverstas tėmyt, kaip per
spėjimą; kievienas, kad ir men
kutis nelygumas šaligatvyje bei 
take sukelia pas neregį šiurpu
lį. Bile garso permaina, bile 
kokia mažiausia kliūtis, terkšte- 
lėjimas, kaukštelėjimas, čiūž- 
telėjimas ir kt. sukelia pas ne
regį baimę, dažnai išgąstį. Tuo
met tįmptelėja jo nervai ir su
sitraukia mažyčiai raumęnėliaj, 
kurie randasi prie plaukų ir 
gyvaplaukjų šaknų, ir staiga 
gyva'plaukfai stati pasistoja, 
kaip, sakysim, plaukai pas katę,> 
nusigandusią šuns, arba pas 
arklį, k,ada jis užuodžia vilką.

Kada skirtingas garsas, ūmus 
palytėjimas, oro atmaina ir ki
ti tokie dalyjkai' paliečia nere
gį, tai jis jaučia, lyg kas jam 
staiga kuom per visą veidą per
brauktų. p tai jausmas, paei
nantis iš gyvaplaukių atsistoji
mo.

i K. T.

Washington. —Dr. Simon 
Flexner sako, kad tapo iš- 
rasti nauji būdai prašalinį- 
mui vaikų paralyžiaus. Tai 
eš^ čiepijinio būdai-—kaip 
kad nuo raupų, bei kitokių, 
užkrečiamų ligų.

Pabaiga
Vokietijos darbininkės 

moters puikiai informuotos 
apie Sovietų Sąjungos mo
terų padėtį. Komunistinė 
spauda ir ypač darbininkių 
organas “Moterų kelias” 
nušviečia moterų darbinin
kių padėtį Sov. Sąjungoj. 
Sovietų Sąjungos darbinin
kės įtraukiamos pramonės; 
darban ne del to, kad jos i 
būtų vertinamos kaipo pi- j 
gesnė darbo jėga. Sov. Są
jungos moterys ir vyrai už 
lygų darbą gauna lygų at
lyginimą. Ten, kur viešpa
tauja darbininkų klasė, nė
ra konkurencijos lyčių tarpe. 
Ten yra socialistinis lenkty
niavimas tarpe udarninkų 
ir udarninkių. Moteris fab
rike yra draugė. Ji nebijo, 
kad darbo nustos, jei ište
kės. Jau įruošta ir ruošia
ma tūkstančiai vaikų darže
lių, ' lopšelių, priežiūros na
mų, mokyklų, tūkstančiai 
bendrų valgyklų ir virtuvių'. 
Ir jų tiklas vis auga. Moti
nos neturi jokio rūpesčio
vaikus namie palikti; jie 
gauna, valgyti ir viskuo ap
rūpinti. Gimdymas nėra 
paniekos ir prakeiksmo da
lykas, darbininkei nėra bai
mės dėlto netekti darbo Ur 
atsidurti alkanoj gatvėj. 
Soeialis draudimas aprūpi
na nėščias moteris taip,
kaip kad nė -vienoj kitoj 
“k u 1 turingoj” valstybėj. 
“Kultūringoj”; Vokietijoj, 
kur pagal fašistinės konsti
tucijos 218 par ag. uždraus
ta abortai, šimtai moterų 
sėdi kalėjimuose už nusi
rengimą prieš $į paragrafą. 
Buržuazijai reikalinga pigi 
darbo jėga, reikalinga pa-

Alaskos Turtai
Caras Aleksandras II rokavo, 

kad jis padaręs Rusijai gerą 
biznį 1867 metais, parduodam- 
mas pusiausalį Alaska Jungti
nėms Valstijoms; bet Amerikos 
valdžia tūkstantį sykių daugiau 
laimėjo Alaskos pirkimu, negu 
caras pardavimu to didžiulio, 
šalto, bet ir naudingo žemės 
krašto. Pinigais caro valdžia 
gavo už Alaska $1,400,000. 
Laike pilietinio karo tarp Ame
rikos šiaurinių ir pietinių vals
tijų buvo Rusijai damokėta $5,- 
800,000, ir daugelis manė, kad 
tai prie Alaskos- pirkimo. Da
bar pasirodo, kad šis “damo- 
kėjimas” tai buvo atlyginimas 
caro valdžiai už tai, kad Rusi
ja atsiuntė dvi eskadras savo 
kariško laivyno su jūrininkais 
ir kariuomenę į Amerikos pa
kraščius laike pilietinio karo> 
Tuomi Rusija patarnavo Wa- 
shingtono valdžiai, kaipo baidy- 
toja kitų šalių, kad jos nepadė
tų kariaut sukilusioms pieti
nėms valstijoms prieš preziden
to Lincolno vyriausybę.
■1 t i , ' ; ■

Tiesą, ir Amerikoj buvo 
trumparegių politikierių, kurie 
tvirtino, kad Washingtono val
džia numetė pinigus; kaip į ba
lą, pirkdama tą “aisbaksį” 
Alaska.

Dabar Foreign Language 
Information Service surinko se
kančias skaitlines, pąrodančias, 
kokios didelės naudos Jungti
nėms Valstijoms Alaska davė, 
duoda ir dar daugiau žada duo
ti, būtent:

Tarpe 1867 m. ir 1931 m. 
Alaskoj pagaminta beveik 389 
mįlionai dolerių vertės vien tik 
aukso. Vario ir sidabro buvo 
eksportuota 265 milioną dole
rių, vertės. 1928 m. suvirš 47 
milionų dolerių vertės salmonų 
(lašišų) ekspdrtuota, o nuo 
1867 iki 1929 m. už 688 milio-; 
nūs dolerių. Kitos žuvys, suda
rę dar kitą šimtą milionų dole
rių. Trečia Alaskos didelė in
dustrija — eksportavimas kai

klusni kanuolėms mėsa, to
dėl jie verčia moteris gim
dyti ir tuo atveju, kai ta 
motina su keletu vaikų jau 
miršta badu. O jei ta moti
na dar turi darbo, tai nėš
čia būdama būtinai atsidurs 
gatvėj.

Sovietų Sąjungoj šis ka
pitalistinis barbarizmas jau 
senai panaikintas. Moteris 
stovi greta vyro ne kaip 
vergas, ne kaip pasismagi
nimo žaislas, bet kaip lygus 
su lygiu socialistinėj kūry
boj: fabrike, kolektyve, ka
syklose, milicijoj, Raudono
joj armijoj, mokslo įstaigo
se ir visose kitose socialis
tinės statybos srityse.

Vokietijos darbininkės 
moters su didžiausia atyda 
seka Sov. Sąjungos moterų 
didvyriškus pasiekimus so
cialistinėj statyboj proleta
rinės' laisvės krašte. S. Są
jungos moterų kovų žygiai 
—pavyzdys viso kapitalisti
nio pasaulio, tame tarpe ir 
Vokietijos pavergtom mote
rim. Vokietijos komparti-
ja, proletariato kovos va
das, veda aštrią kovą už so
cializmą, už Sovietu Vokie- vz v
tiją. Tik bendromis darbi
ninkų ir darbininkių jėgo
mis bus iškovota tikroji 
proletariato laisvė—Sovietų 
Vokietija. Tai supranta 
Vokietijos darbininkės mo-
terys, ir už tai, visai teisin
gai, pereitų metų lapkričio 
9 d. moterų konferencijoj 
skambĄ’ obalsiai:

“Jokis kovos frontas be 
moterų darbininkių!

Jokis solidarumo frontas 
be moterų darbininkių!

. * i Džiigas.
; “r. a.’

lių—atnešė net $116,000,000. 
Iš viso Alaska jau davė $1,500,- 
000,000 eksportais, ir dar turi 
visokio turto.

Nuo 1890 m. briedžiai pradė
ta įgabenti į Alaska, delei mais
to tenaitiniams gyventojams. 
Tuomet keli briedžiai importuo
ta iš Sibiro ir Švedijos, ir Si
biro šiauriniai žmonės pramo- 
kino Alaskos indijonus*- kaip 
juos ganyti. Ęriedžių pramonė 
augo; šiandien yra daug Ame
rikoje kompanijų, kurios užsi
ima vien tik briedžių mėsos 
pardavinėjimu. Dabartiniu lai
ku milionai yra tų gyvulių 
Alaskoj, ir kas met 2,000,000 
svarų jų mėsos išsiunčiama į 
Jungtines Valstijas.

Alaska turi plotą 586,000 
ketvirtainių mylių (imant ir* 
A 1 e u t ų salas) ir 100,000 
ketvirtainių mylių Alaskos že
mė gali būt vartojama įvai
riems žemdirbystės tikslams. 
Ta ženiė, apie Naujosios Angli
jo? didumo, yra didesnė už 
Skandinavų pdsiaūsalį; tinka 
auginimui nekuriu daržovių ir 
gali užlaikyti didelį gyventojų 
skaičių.

Trumpos vasaros ilgomis 
dienomis kviečiai užauga cent- 
ralinėj Alaskoj, net po 25 bu
šelius kiekvienam akrui. Kiti 
grūdai ir daržovės taipgi fe
bai greitai vasarą auga. Taip
gi užauga miežiai, avižos, žir
niai, kopūstai, bulvės, morkvos, 
ir salieros, grušios, slyvos ir 
vyšnios.

Sulig ceųzo, Alaska 1930 m. 
turėjo 58,278 gyventojų. Indi- 
jonai sudarė pusę gyventojų 
skaičiaus. Iš baltų žmonių bu
vo 18,460 vietinių ir 10,180 
svetimšalių. Alaska tu?i nuo 
1912 m. seimelį, kuris renka
mas tiesioginiu balsavimu. Jun
gtinių Valstijų prezidentas pas
kiria gubernatorių keturiem 
metam.

F. L, L S.
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AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE ;
The Supreme Lodge of Lithuanians of America ;

|626 Woodward Avenue . McKees Rocks- Pa.

.PLA. NEPAPRASTO : Iš APLA. CENTRO KO- 
SUVAŽIAVIMO ŠAU- I MITETO POSĖDŽIŲ

KIMAS TAklMŲKIMAS

APLA. Centro Komiteto 
j bertaininis posėdis įvyko 
i bal. 17, 1932. Visi Centro 
Kom. nariai dalyvavo. Tri
jų paskiausių posėdžių pro- 

I tokolai perskaityta ir vien- 
i balsiai priimta, kaip skaity-

APLA. 4-ta kuopa auka
vo Tarptautiniam Darbinin
kų apsigynimui $5.25. Sekr. 
St. Kuzmickas tą auką pri
siuntė APLA. Centran per
duoti, kam skiriama. Cent
ras ta 
vo iš 
ninku 
vima.
kviečiamos remti Tarptau
tinį Darbininkų Apsigyni
mą, kuris rūpinasi . darbi
ninkų politiniais kaliniais.

padarė ir kuopą ga- 
Tarptautinio Darbi- 
Apsigynimo pakvita- 
Kitos kuopos taipgi

APLA. Centro Pildomas 
Komitetas turėjo savo spe
ciali posėdį bal. 22, 1932 m., 
kuriame padarė sekamą at

sišaukimą į visus APLA. 
narius:

1. APLA. Centro Komite
tas, apsvarstęs APLA. ir
LDS. vienybės komisijų pa-[ 
darytą sutartį ėjimui prie [ 
galutino abiejų organizaci
jų suvienijimo, pilnai užgi
na minimą sutartį ir ima
si žingsnių vykinti ją gyve- 
niman.

Centro Komitetas tuojaus 
tą sutartį pasiunčia kuo-

( poms apsvarstyti. Po ap
svarstymo kuopų sekreto
riai, su valdybos parašais ir 
kuopos antspauda, turi pra- $133.27. 
nešti Centrui kuopų nusi- nesiūs pelno $2,464.65. Viso 
statymą. j Centre pinigų $20,506.56.

2. Vaduodamasis minima Visas turtas $21,451.31. Pa- 
sutartimi, taipgi kuopti ta- gal fondus: Andraudos —

$19,005.51; Pašelpos — $1,- 
508.31; Lėšų—trūksta $7.26. 
Actuary raportas rodo, jo
gei turtas turi 96 nuošim- 

Pildomas Komitetas šaukia čius. Per metus paaugęs 7 
Nepaprastą APLA. Suva- nuošimčiais.

Vienybės komisija rapor
tavo turėjusi tris .pasitari- 

, svarstė 
žiavimas įvyks liepos 1 ir 2 , tolimesnius planus ėjimui 
dd., 1932 m., APLA. 2 kuo-' prie vienybės. Prakalbos 
pos svetainėj, 24 Locust St., buvo tuo klausimu McKees 
McKees Rocks, Pa. Suva- Rocks ir Carnegėj. v • •ziavi

Centro Kom. nariai išda- 
j vė raportus iš savo veiki-

Pasirodo, jogei visi at- 
jiems pavestas parei- 
Iždo globėjai peržiū- 

knygas ir surado tei
singai ir tvarkiai vedamas.

Centro knygos rodo, jo
gei per sausį, vasarį ir ko
vą įplaukų buvo $6,469.47, 

I išlaidų $4,138.09, nuošimčių
Viso per tris me-

rimais vienybės klausimu ir 
APLA. 23-Čio seimo priim
ta tuo patim klausimu re
zoliucija, APLA. Centro

mo. 
liko 
gas. 
rėjo

4 žiavimą išrišimui vienybės 
klausimo.

Tasai Nepaprastas Suva-'mus su advokatu,

SUTARTIS SUJUNGIMUI 
; APLA. IR LDS.

8. Susivienijusį abiem or
ganizacijom, visokis APLA. 
centralinės : organizacijos 
turtas, ' į kaip ' tai pinigai, 
morgiČiai, raštinės rakan
dai ir tt., pereina suvieny
tos organizacijos centran. 
Tačiaus kuopų turtas (sve
tainės pinigai ir tt.) pasi
lieka kuopų nuosavybe ir 
pilnoj jų kontrolėj. i

9. Pagaminimui bendros 
suvienytai organizacijai 
konstitucijos, APLA. Cent
ro Pild. Komitetas skaito 
ir taiso LDS. gaminamą 
konstitucijos projektą. Be 
to, APLA. Centro Komite
tas darenka savo du ar tris 
narius į LDS. konstitucijos 
komisiją. . Abi konstitucijos 
komisijos artimiausiu laiku 
turi bendrą posėdį* (patarti 
na jį laikyti Clevelande), ir

Puslapis Trečias
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“PRIEKALAS”

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

Tuojaus po susirinkimui; dalyvavo 13 įvairių organiza-! Pa via, Italija. — Bal. 25 
finansų sekretorius, su vi- .tame tarpe visos mūsų lie- d.'čionai įvyko eksplozija 
sos kuopos valdybos parašu ‘ 
4r antspauda turi prisiųsti 
Centrui pasekmes, kiek na
rių dalyvavo susirinkime, 
kiek balsavo , tiž vienybės 
pasiūlijimus, kiek prieš ir 
kiek susilaikė.

Per šiuos du mėnesiu iki 
seimui xvisi darbuokimės de
lei vienybės. Kiekviena 
kuopa turi stengtis prisiųs
ti seiman tiek delegatų, 
kiek tik konstitucija lei
džia. Šitas seimas turi bū
ti skaitlingiausias ir visa
pusiai sėkmingas suvieniji
mui abiejų organizacijų į 
vieną organizaciją. ■ 
( Reikia taipgi rašyti į AP
LA. organą “Laisvę” apie j' 
vienijimą organizacijų, pla- i 
čiai apkalbėti tasai svarbus I 

Jei yra kokie1 
[neaiškumai, reikia išsiaiš
kinti ir pagalios prieiti 
prie bendros išvados suvie
nijimui abiejų organizacijų.

Tad visi, draugai ir drau
gės, darban—prie sėkmin
gos vienybės!

Draugiškai,
J. Gasiunas, 

APLA. Centro Sekr.

tu vi ų broliškos organizacijos. : dirbtuvėje ir užmušė
Reporteris. > du darbininku.

KIEKVIENO DARBININKO IR DARBKNINKĖS YRA 
PAREIGA UŽSISAKYTI 

"RYTOJUS”
“RYTOJUS” yra ienintėlis laikraštis, kuris gina darbininkų klasės 

reikalus, nurodo darbininkų padėtį fabrikuose, dirbtuvėse, laukuose 
ir t.t. Mokina darbininkus kovot prieš savo skriaudėjus—kapitalistus.

“RYTOJUS” paduoda daug žinių iš įvairių kapitalistinių šalių apie 
darbininkų gyvenimų ir jų kovas. Jame telpa taip pat apie Sovietų 
Sąjungos Socialistinę Statybą. Penkmetį Planą Sovietų Sąjungoje.

“RYTOJUS” yra vienintelis seniausias ir didžiausias savaitraštis 
visoj Pietų Amerikoje.

“RYTOJUS” eina kas savaitė keturių puslapių su paveikslais. Jame 
telpa taip pat‘eilių, apysakų, vaizdelių ir t.t.

KIEKVIENAS DARBININKAS IR DARBININKĖ UŽSISAKYDA
MAS “RYTOJŲ” PADĖS REVOLIUCINIAM 

DARBININKŲ JUDĖJIMUI
“RYTOJAUS” kaina ipetams laiko $2.50. Siųskite tiesiai “RYTO

JAUS’* ANTRAŠU: CASŠILLA DE CORREO ?io. lb SUCURSAL 15
B. A. TAMOŠIŪNAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA.

Arba galite užsisakyti per “Laisvę.

pagamina vieną bendrą pro-1 klausimas, 
jektą konstitucijai, kuri vi-1 £ 
supusiai atitiktų suvienytai 
organizacijai.

10. Pasitarus šu legaliais 
patarėjais ir apsvarsčius 
visas aplinkybes, paaiškėjo, 
kad bendras abiejų organi
zacijų seimas nėra reikalin
gas padarymui vienybės. 
Be to, randasi kai kuriu 
kliūčių tokio seimo ir su
šaukimui. Abiejų organi
zacijų bendra vienybės ko
misija, todėl, nutaria, kad 
abu seimai turi įvykti ar- 
miausiu laiku. LDS. seimas 
įvyksta Clevelande, Ohio, 
birželio 27-28-29, o APLA. 
savo nepaprastą seimą-su- 
važiavimą šaukia liepos 
mėn. 1 ir 2 dd., Pittsburgh, 
Pa.

11. Sekmingesniam vary
mui suvienyto abiejų orga
nizacijų darbo, .komisija ta
ria, kad į būsimą suvieny-

APLA. ir LDS. bendros 
vienybės komisijos posėdis 
įvyko balandžio 20, 1932 m., 
APLA. , Centro raštinėj, 
McKees Rocks, Pa.

Apsimainius abiejų or
ganizacijų raportais vien
balsiai priimta sekami abie
jų organizacijų sujungimo 
reikalu punktai:

1. Abiejų organizacijų 
bendra vienybės komisija 
suranda ir nutaria, kad su
vienijimas LDS. ir APLA. 
būtinai reikalinga atlikti 
šia vasara.

2. Apsvarsčius visas ap
linkybes ir abiejų organiza
cijų organizacinį ir finansi
nį stovį ir pasitarus su abie
jų organizacijų actuaries ir 
legaliais patarėjais (advo
katais), komisija nutaria 
palikti suvienytą organiza
ciją po Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo čarteriu.

3. Susivienijus abiem or
ganizacijom, APLA. ir LD-
S. narystės paliudijimai pa-[tarybą įeitų dar . du nariai 
silieka galioj tie patys. Pa- i nuo APLA.: į vice-pirmi- 
vyzdžiui, narys priklausąs ' ninko ir iždo globėjo vietas. \ 
vienoj organizacijoj ant1 Gi į pastovias suvienytos 
$1,000 apdraūdos, ' o kitoj organizacijos komisijas įei- 
organizacijoj ' ant $150 ar na po lygų skaičių narių 
$300 ar $600 arba net ant sekamai: Įstatų Komisijon 

nepaprastas posėdis įvyko $1,000 apdraūdos, mirus —1 nuo APLA. ir 2 nuo L- 
Visi C. Kom. į jam po suvienijimui abiejų i DS.; Kontrolės Komisijon

Morgičių komisija rapor-
[tavo, kad Svetaka nori $4,- 

Rinkimai delegatų prasi- j 000 morgičiaųs. Nutarta 
deda su gegužės 1 ir bai- • peržiūrėjus nuosavybes 
giasi su birželio 20. Delega- [ duoti pirmą morgičių.
tai renkami pagal konstitū- Į Skaityta kelių kuopų laiš- 
cijos dalį.2, skyrių VII, pa- kai' organizaciniais reika- 
ragr. 2-tą, taipgi ir kitus • lais. Apsvarsčius juos nu- 
numatomus paragrafus A.' tarta duoti atsakymus.
P.L.A. konstitucijoj. I . --------

Tuojaus po išrinkimui de-! ApLA. Centro Komiteto 
legatų, kuopos finansų sek
retorius, su kuopos valdy- į 22 1932 
bos parašais, ir kuopos ant-' nai:įai ’daJ avQ. 
spauda, prisiunčia delegatų, 
mandatus. j n -

Visas delegatų lėšas pa- lds^ 
dengia juos siuntusi kuopa, i 
Kiekviena kuopa turėtų ■ 
stengtis prisiųsti delegatus 
į tokį svarbų suvažiavimą.

Suvažiavimo dienotvarkis 
vėliaus bus pasiųstas kuo
poms svarstyti ir paskelb
tas mūsų organe “Laisvėj.”

3. Visos kuopos kviečia
mos duoti įvairių sumany
mų suvažiavimui, naudingų 
suvienijimui abiejų orga
nizacijų ir sudarymui tvir
tos vienos organizacijos.

Būtų gerai, kad kuopos 
svarstytų LDS. konstituci
jos projektą ir teiktų savo 
pataisymus. Pataisymus 
tuojaus reikia siųsti Cent
ran. Centro Komitetas taipr 
gi išrinko Konstitucijos Ko
misiją, kuri bendrai su to
kia pat LDS. komisija da-' 
rys bendrą konstitucijos
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proje tą suvienytai orgam- vanįjos apdraūdos Depart- [ $15, į kuriuos 
zacijai. Kuopų patarimai ir 1 1
pataisymai todėl labai nau
dingi.

APLA. Centro Tildomas 
Komitetas,

* Sekr. J. Gasiunas.
P. S. Suvažiavimo dele- 

gatams mandatai bus pri
siųsta kitu siuntiniu. Kiek- 
vieham delegatui bus atski
ras mandatas. Vieną man
dato kopiją pasiims išrink
tas delegatas, kad į suva
žiavimą nusivežus, o kitą 
kopiją kuopos sekretorius 
turi tuojaus Centran siųsti.

—2 nuo APLA. ir 1 nuo L- 
DS.; Skundų Komisijon — 
1 nuo APLA ir 2 nuo LDS.; 
Labdarybės Komisijon — 2 
nuo APLA. ir 1 nuo LDS.; 

advokato H. Obernaur tuo ! kad APLA finansinis stovis Apšvietos Komisijon—1 nuo 
patim klausimu laiškas. į randasi prastesnėj padėtyj, LDS.; Apšvietos Komisijon 
Kaip sutartis, taip ir laiš-'negu LDS. finansinė pade- —1 nuo APLA. ir 2 nuo L- 
kas užgirta. Minima

nariai dalyvavo. organizacijų jo pašelpga-
Skaityta ir svarstyta vie- viai gaus abejas sumas pi- 

I nybės klausimu APLA. ir nigų. Einant raportais, ku- 
; vienybės komisijos ' riuos padarė abiejų organi- 
i padaryta sutartis ir APLA.! zacijų actuaries, paaiški,

, su- tis, tačiaus susivienijus,! DS.
tartis nutarta visoms kuo- LDS. ima visą atsakomybę I 12. Ši laikinoji sutartis 
poms pasiųsti ir spaudoj pa-1 už visus lygiai narius. siūloma priimti abieju or

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

DAR TURIME
350 KOPIJŲ

Tikra Kaina 25 Centai

U

626 Woodward Ave., 
McKees Rocks, Pa.

ELIZABETH, N. J.
Prisirengiant prie Pirmosios 
Gegužes—Darbininku Šventės

Sekmadienį, 17 dieną balan
džio, atsibuvo bendro fronto 
konferencija. Toji bendroji 
konferencija šaukta Komunis
tų Partijos vietinės kuopelės. 
Konferencijoj sėkmingai ir 
bendrai išdiskusuota apvaikš- 
čiojimas Gegužės 1-mos. Nu
tarta įtraukti dar daugiau or
ganizacijų prie šio bendro fron
to, platinti literatūrą, lapelius,

NUPIGINTA KAINA 15 CENTU
Dar Turime 350 Egzempliorių šių metų

DARBININKŲ KALENDORIAUS
Prąšome draugų padėti jį išplatinti. Kas 

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

tos organizacijos pildomą laikyti mitingus prie didžiųjų 
dirbtuvių ir ant gatvių. Nu
barta išleisti lapelius, atsišau
kimus įvairiose kalbose į visus 
darbininkus, nurodant jiems 
svarbumą šios šventės. Nu
tarta laikyti demonstraciją ant 
Union Square, 2:30 vai. po 
pietų. Vakare bus laikyta 
masinis mitingas su koncerti
ne programa ir šokiais. Masi-{ 
nis mitingas su koncertine pro
grama atsibus Vengrų svetai
nėje, kampas Magnolia Ave. 
ir 6-th St., 7 vai. vakare, šia
me koncertiniame parengime 
dalyvaus atsižymėjęs vokiečių 
choras. Tame tarpe vengrų ir 

įmūsų Bangos Choras. Taipgi 
dalyvaus geri solistai. Numa
toma, kad šiais metais Eliza- 
betas apvaikščios Pirmą Ge
gužės nepaprastai skaitlingai. 
Lietuviai darbininkai ir jūsų 
organizacijos, rengkitės daly- 

Konferencijoj

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

kią medikališką knygą, kurią parašė Dr. Jonas 
J. Kaškiaučius. Ta knyga jau siuntinėjama 
skaitytojams. Vien tik šio siuntinėjimo stam- 
pos “Laisvei” kaštuos apie $350. Įplaukos už 
Darbininkų Kalendorių padės padengti išlaidas 
išsiuntinėjimui skaitytojiams dovanų knygelės 
“Pirmoji Pagalba, Ligoje ir Nelaimėje”. Kūo 
greičiau išleisime kalendorių, tuo greičiau iš- 
siuntinėsimę skaitytojams JdCMną.

Reikalaudami Kalendoriaus rašykite:
“LAISVE”

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

poms pasiųsti ir spaudoj pa-. už visus lygiai narius.
talpinti. j 4. APLA. nariai, susivie- ganizacijų Pildomom Tary- !vatu7*^

Nutarta išrinkti iš dviejų įnijus su LDS., turės lygias bom ir seimam. .Galutinąją^___________
Iš- ’ teises ir visas privilegijas, sutartį priima abiejų orga- 

kai ir LDS. nariai visuose nizacijų seimai ir įteikia 
organizacijos reikaluose. | Pennsylvanijos ir New Yor- j

5. Apsaugos narinės mo- ko apdraūdos departmen-: 
kestys pasilieka tos pačios, tams. * 
kaip kad jas mokėjo ir mo
ka abiejų organizacijų na- į 
riai iki šiol. Bet del būsimų 
naujų kandidatų į suvieny
tą organizaciją priimama 
LDS. esamosios mokęsčių 
lentelės. ,

6. Suvienyta organizacija 
turės keturis pašelpos s.ky-

konstitucijos komisiją, 
rinkta. J. Miliauskas ir J. 
Gasiunas perži ū r ė j i m u i 
konstitucijos projekto ir 
dirbimui bendrai su LDS. 
tokia pat komisija. APLA. 
Centro Komitetas taipgi 
projektą svarstys. Kuopos 
irgi kviečiamos svarstyti.

Suvažiavimo šaukimas 
priimtas. Mandatus delega
tams nutarta daryti ant 
mimeografo. Kviečiamos 
kuopos rinkti delegatus.

Nutarta pasiųsti Pennsyl- rius: $6 savaitėj, $9, $12 ir 
i <pjLe>, į Kuriuos mėnesinės 
Imokestys mokama sekamai: 

, už $9—60c., už 
$12-90c. ir už $15—$1.30 
mėnesiui.

Prie to 5 centai mėnesiui

mentui laiškas santiky su I 
vienijimu abiejų organiza-iuž $6—30c., 

įcijų ir šaukimu seimo.
Nutarta pasiųsti pasvei-, 

Skinimas “Vilnies” Bendro-!
vės šęrininkų suvažiavimui I mokama pašelpos lėšų fon- 
ir išreiškimas padėkos “Vii-' dan ir 15 centų bendram lė- 
nies” redakcijai už teikimą ! šų (apdraūdos) fondan 
daug vietos APLA. reika- kiekvieną mėnesį. Organą 
lams. Delei atsilyginimo už visi nariai gauna veltui.
teikimą vietos APLA? Cen- 7. Komisija siūlo abiejų
tro komitetas kviečia visas 
APLA. kuopas ir visus na
rius visokiais būdais remti 
'darbininkų dienraštį “Vil
nį.”

7. Komisija siūlo abiejų 
organizacijų seimam įsteig
ti speciališką bedarbių fon
dų, kuris rūpintųsi pagelba 
suvienytos organiz a c i j o s 
nariams bedarbiams.

Pasirašo:
APLA. Vienybės Komi

sija:
J. Miliauskas,
Geo. Urbonas.

LDS. Vienybės Komi
sija:

1 E. Jeskevičiutė
R. Mfizara.

“Aš išgydžiau savo 
Reumatizmą”

"Aš kenčiau per daug metų nuo reumatiz-
' mo" rašo p. T. Kubiliūnas, Boston, Mass. 
I "Aš ėmiau daugelio rūšių vaistų, bet jie 

man nė kiek nepagelbėjo. Nuga-Tone pa
gelbėjo man pirmą savaitę. Aš išgydžiau 
savo reumatizmą. Dabar 1 aš esu sveikas 
neturiu tų baisių skausmų. Aš esu stiprus 
ir gyvas. Nuga-Tone yra pastebėtiniausi vai
stai kokius aš esu kada ėmęs.” ,

Nuga-Tone išvalo kūną nuo nuodų, ;kurie 
iššaukia ligą ir skausmus. Jis padaro jus 
stiprų ir. sveiką' ir suteikia jums naujas 
jėgąs ir g/vūmą. Nuga-Tone yra pardavinė
jamais aptiekininkų. Jeigu aptiekininkas ne
turi jo; paprašykit jj užsakyti iš' savo ur- 

j mlninko. Persitikrinkit, kad jus gaunat Nu- 
| ga-Torte. Substitutai yra be vertės.

Sekamuose APLAr kuo- Į 
pų susirinkimuose reikia1 
perskaiyti tą sutartį ir pla-i 
čiai apsvarstyti. Jeigu ma
to reikalingumą ką* nors da- 
dėti, tai gali padaryti.

Kuomet bus i svarstoma 
šita sutartis ir renkama de
legatai, reikia stengtis kuo 
skaitlingiausius kuopų susi
rinkimus sušaukti, kad visi 
nariai galėtų geriau susipa
žinti, kaip mes einame prie 
vienybės ir^ kaip reikia su- 
budavoti didelė suvienyta 
pašalpos ir apdraūdos orga
nizacija.

July {Liepos
Visi Būkite Prisirengę 
Dalyvauti Dienraščio

LAISVES
Rengiamame Didžiajame

PIKNIKE

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

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

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

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

“Priekalas” daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 
pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisįdengusių tikybos 

; skraistėmis, veikimą ir darbus.
“Priekalas” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta

tybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse jis 
rašo, ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 

. “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio
grafija ir kritika” ir kitus. f

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

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Inostrannich 
Rabočich”

Red. “PRIEKALAS”

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

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

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

Amerikoj beto dar galima 
Išsirašyt per “LAISVĘ”
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Visa Apielinkė Turi’Matyti Naują Proletarinę 
Operetę, “Alkis”

NEWARK, N. J.—Vaidini-1 
m as operetės “ ■ 
nedėldienį • tai bus taip 
narna premjera rytinėse vals
tijose. Sakauf kad naujiena, 
nes tai veikalas darbininkiška 
tema, kuris apima labai daug. 
Šį veikalą mes matysime ba
landžio 30 dieną 
7:30 vai. vakare, 
York Avė.

Kodėl reikalinga 
veikalą matyti ir remti ? 
del, kad šis pirmas veikalas 
yra labai plataus apyėmio — 
alegorinė vaizduotė klasių ko
vos ir jos rezultatai. Tai nau
jas kūrinėlis, kuris paremtas 
ne motyvu, kad būtų tik 
gražu pasižiūrėti, bet kad pa
rodyti veikalo tikslą.

Šis veikalėlis gal sunkiau 
ir suprasti tik todėl, kad jisai 
yra alegorinis, kad jame 
ir pašaipos ir išvilkime to, 
kasdieniniame gyvenime 
slėpta. Jame parodoma 

as atliekama vienutėse, 
aruose kambariuose.

.......................... ............ Į'1"—1 |I
ypatai. Kviečia skaitlingai atsilan
kyti. . Komisija.

; ... (99-101)

■ 1r v - • y ■ i į, > i. 
klausykim jų, klausykim K. 
P. vadovybės.

Taipgi daktaras Kaškiau- 
či'us' davė žodį, kad jis prie 
progos atvažiuos į Worcester} 
ir duos prelekciją vieniems 
vyratns ir vėliaus moterims. 
Tai dabar tik laukim tos pro
gos, o. daktaras Kaškiaučius 
pas mus bus.

<i.Lėšų padengimui buvo ren
kamos aukos: Aukojo šie 
draugai: V. Valoncevičius 50 
c; po 25c; J. Kurkuonis, J. 
Daugėla, O. Mūrininkienė, II. 
Stonkus, O. Ausiejienė, F. 
Kaulakis, F. Kalanta, J. Gus
taitis, J. Amutis, J. Dovidonis, 
V. Jaučius, P. Jelskis, V. .Na
vikas, N. Balčiūnienė, P. Kuk- 
levičienė, D. ’ Jelskienė, D. 
Vaitelis, A. Petronis, J. žali
mas, ir J. Lukas; viso $8 su 
centais. i •

A.L.D.L.D. 11 kp. Koresp.
J. M. Lukas.

Ant Washington parkučio, iš visur 
suėjusiems maršuotojams, geri kal
bėtojai sakys prakalbas. Vakare gi, 
aštuntą valandą bus masinis susirin
kimas Convention salėj, ten, apart 
prakalbų, bus ir muzikalė programa, j 
dalyvaus keletas «chorų, taipgi ir lię-į- ______  _____ __ _
tuvių Gedemino Choras. Įžanga vi- mas įvyks antradienį, gegužės 3-čią 
šiems veltui! dieną, 7:30 vai. vakare, Lietuviu

kur darbininkų organizacijos 
maršuos iš savo svetainių į 
tuos punktus. Vietos yra šios: 
Pirma Linija—St. Clair Ave., 
E. 55-ta gatvė, čia susirinks 
iš rytinės-žieminės dalies mie
sto; Antroji Linija: Woodland 
Ave. ir E. 55-ta gatvė. Susi- 

ar i rinks iš visų vietų pietų-rytų; 
svarbiau tai, kad jie dainuoja/Trečia Linija: Market Square 
patį tikslą, pačias teismo pa-!ir W. 25-ta gatvė—visa West 
slaptis, šioj vietoj veikale ke-įSidė.
liama viešumon tas požeminis 
pasaulis, kur viskas nutaria
ma, padaromi suokalbiai , o 
teismas jau yrar tik forma. 
Teisėjai tik atlieka oficiališku- 
mą. 
trumputėj sutraukoj tas, kad 
teismai yra paperkami, kad 
jiems duoda įsakymus kapita
listai, kad veikia už to teismo j 
slaptos grupės raketierių ir tt. j^Tc 

Visų darbininkų pareiga 
dalyvauti šio veikalo vaidini
me ir duoti savo pastabas 
kaip tikrai jis atrodo, kas rei
kalinga taisyti, kaip veikalas i 
atrodo meno žvilgsniu. Mes: Vakaro Pirmos Gegužės 

__  turime duoti paramą ir paak-i Programa 
yra ištinimą tokiems veikalams, Kaip kitose dalyse miesto 
kas J kurie ruošiami ne tik laiko visose darbininkų, svetainėse— 
pa-1 praleidimui, bet siekia ir tiks-; centruose, taip lygiai ir Lietu- 
tai, lo. Kurie nepasilieka menas !vį 
už- menui.

Ypatingai draugai kaip kur 
adAlkis” sekantį j kritikuoja antrą veiksmą, \k< 

bus taip vadi-1 teisėjai dainuoja. Bet a

Newarke, 
180 New

visiems ši
To-

Su*.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CHESTER, PA. ,
A.L.D.L.D. 30-tos. kuopos susirinki

mas įvyks sexmadienj, 1 d. gegužes, 
Lietuvių Kliubo Svetainėje, 339 E. 
4th St., prasidės 10-tą vai. ryte. Vi
si draugai ateikite, nes turėsime 
svarbių dalykų aptarimui. Atsives
kite naujų narių.

Sekr. P. Kašarauskas.
(100-102)

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

(99-100)

ROCKFORD, ILL.
Kalbės d. AI. Undžienė

L.D.S.A. 5-ta kuopa rengia prakal-

dieną, 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėj, 25th St. ir Vernor High
way. Draugės, šitas susirinkimas 
yra labai svarbus, todėl visos da
lyvaukite. Susirinkimas tapo per
keltas iš trečiadienio į antradienį to
dėl, kad trečiadienį bus drg. Bimbos 
prakalbos. Visos gerai jsitemykite

Lietuviams Darbininkams 
Rytinės Dalies: 

1-mą gegužės, 10:30___ , vai.
ryte, mes 'susirinksime su visųŠioj scenoj parodoma mes susu iikshuc su 

rtSi s„tr»„kni knd tautų darbininkais į Lietuvių
Darbininkų Svetainę; iš čia 
susirikiavę į eiles, maVšuosi- 

| me St. Clair Ave. į E. 55 gat., 
■So. Slavų Darbininkų Centrą. 
Nuo čia, susijungę su kitais 
darbininkų būriais, trauksime 
nurodyta linija -link Public 
Square.

NEWARK, N. J.
A.L.D.L.D. 5-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadienį, 29 
balandžio, Kubio Svetainėje, 79 
Jackson St., 7:30 vai. vakare. Turi
me daug svarbių dalykų aptarimui, 
tat visi nariai susirinkite ir atsives
kite'

Svečias.

Southbury ir Oxford, Conn. tra iš ^e" Blitajno> c°nn ku-
* ' rin vndnva nin dror V Vicnn.

NEW BRITAIN, CONN
< J

S.L.A. 34-tos Kuopos Finansų 
Krizis

Minėtos kuopos uždėjimas 
nariam mokėti kuopos iždan 
5c į mėnesį, sukėlė nariuose 

Pro- didelį pasipiktinimą. Kiti na-

J ’ rią vadovauja drg. V. Visoc-
kis.

Kaip buvo jau rašyta “Lais- jau spaudos darbus 
vėje”, kad ūkininkams numuši dirba ir neužilgo gausime ap- 
už pieną nuo pirmos baland., I garsinimus ir įžangos tikietus. 
taip ir padarė—numušė vieną ! L.D.S. 93 kuopai pradeda 
ir .pusę cento ant kvortos, geriaus sektis, yra nugirsta iš 
■Ūkininkai labai tuomi susirū- patikimų draugų, kad šitą bė- 
pinę, nes čionai ūkininkai vienigantį mėnesį .gavo 6 naujus 
tik iš pieno daro pragyvenimą, i narius kuopai. Taipgi perei- 
tOkininkai turi organizuotis ir ' 
tik organizuotai gerinti savo 
būvį, stoti į Komunistų Parti
ją ir kovoti už tuoj autinius 
pagerinimus ir galutiną panai
kinimą kapitalistiškos supuvu
sios sistemos.

Įteikia ir ūkininkams drau
ge 'organizuotis su miestų dar
bininkais. Mes tik tada page
rinsime savo būvį, kaip būsi-j 
me- susiorganizavę visi miestų 
ir ūkių darbininkai ir mažaže
miai ūkininkai po Komunistų 
Partijos vadovybe.

A.L.D.L.D. 225 kuopOs^e?- 
eitam susirinkime kuopa au
kavo iš ižęlo vieną dole^ “La
bor- Defender” gegužiniam nu
meriui. Taipgi ir draugai au
kavo tam pačiam tikslui po 25 
centus: J. P. Chepulis, Vale

rija ^Ivanauskaitė, K. Sinke- 
vięh, J. Pakush, J. Kaytis ir 
M. Pauliukaitis. Viso $2.50, 
pinigai pasiųsti vietiniam dis- 
triktui į Bridgeport, Conn.. 
Taigi, draugai, mes atlikome 
gerą darbą; visada mes turime 
paremti, kiek galint, Tarptau- 
tišką Darbininkų Apsigynimą, 
nes apsigynimas’ veda visada 
teišmiškas bylas už darbinin
kus ir jam pinigai visada rei
kalingi.

Toliaus besvarstant darbi
ninkų reikalus, draugas J. 
Kaytis įnešė, kad reikia šitam 
susirinkime ir “Daily Worke- 
riui” paaukauti. Aukavo ši
tie draugai po 50 centų: J'. 
Kaytis, J. Pakush, J. P. Che
pulis, J. Ivanauskas, K. Sin- 
kevich, S. Sinkevich (jaunes
nis). Viso $3, pinigai pasiųs-, 
ta ir pakvitavimas jau prisiųs
tas pas kuopos raštininką. 
Taigi, nors mes gana šį metą 
gyvename sunkius laikus, bet 
stengiamės darbininkiškas įs
taigas remti kiek galint.

Draugai ir draugės, mūs ren
giamas piknikas jau netoli. 
Greitai ateis birželio 26 die
na. Mes turime rengtis sku-! 
biai ir ateinantį susirinkimą 
turime būti visi ir visos susi-i1** 
rinkime, i 
1-mą dieną gegužės. Vietą ir į 
laiką visi žinome, būkime lai-l 
ku ir svarstykime ar viską tu
rime prirengę mūs penkių me
tų sukaktuvių piknikui: taipgi! 
kalbinkime naujus narius, nes i 
mes dar šį metą negavome nei! 
vieną naują narį. Turim jieš- 
koti naujų narių, nes, kaip vi
siems žinoma, jau kny^a “Re
ligija,” antras tomas, bus tuo- 
jaus siuntinėjama.- O nauji 
nariai.gauna knygą ir 4š kuo-! 
pos knygyno. Tai, draugai ir 
draugės, taip sakant, stokime 
ant kojų, o naujų narių gausi
me, tik reikia smarkiau padir
bėtu tame dalyke. Piknikui 
jau gauta ir Simfonijos Orkes- tai tapo nuskirti del rytmečio, ganizacijas, mūsų vienybę, ne-

Kaip buvo jau rašyta “Lais-
Laisvė” pranešė, kad 

piknikui

Taipgi perei
tam susirinkime kuopa nutarė 
surengti pikniką rugsėjo 4-tą 
dieną. Taigi kuopa prašo Wa-\ 
terburio ir apielinkės darbinin
kiškų draugijų nerengti tą die
ną jokių parengimų, o atva
žiuoti tą dieną į minėtą pik
niką. Piknikas . ,yra rengia
mas su turtinga programa. 
Jeigu kuri darbininkiška drau
gija iš apielinkės turi jau paė
mus parką< piknikui ant rug
sėjo 4-tos, tai iki pirmai die
nai birželio praneškite L.D.S.' 
$3 kuopos raštininkui, J. P. 
Čhępuliui, R. F. D. 2, South
bury, Conn, c-o J. ' Pakush. 
Mes turime, taip sakant, ši
toj apielinkėj veikti sutartinai, 
o tik tada bus mums ir visai 
darbininkiškai klasei geros pa
sekmės.

Reikia žyjnėt, kad mūs abie
jų kuopų jaunuoliai jau pra
deda nesilankyti į susirinki
mus. Tik viena draugė Aldo
na Ivanauskaitė lankosi. Ir 
ji ir J. Kaytis surinko politi
niams kaliniams kovo mėnesį 
$1 aukų. ■ Jaunuoliai yra pra-

bas draugei M. Undžienei balandžip ^as abi dienas, nes yra labai svar- 
(Apnl) 27 d., 7:30 vai. vakare, C. bios ... ...
Italų Athletic Club svetainėj, 320 
Kent .St., Rockford, Ill. Drauge M. 
Undžienė nesenai grįžo iš 1
Sąjungos, kur išgyveno 5 
Apart prakalbų, bus rodoma iliust- j 
ruoti paveikslai apie Sovietų Sąjun- 
ga. Įžanga 10 centų, bedarbiam,. 
kurie nešąli įžangos mokėt, bus jlei- I džiami veltui. Atsilankykite visi, .baigimo sezono vakarėlis.

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

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

gumynų vakarėlį su užkandžiais, ku
ris įvyks 1 d. gegužės, 139 S. Main 
St., Wilkes-Barre, Pa. Bus puiki mu
zikalė programa, dainuos Aido Cho
ras, bus suloštas vieno akto veika- 
lukas: “BEDARBIŲ ŠEIMYNA” ir 

---------- Eis išlaimėji.mui kek
sas, kurį aukojo drg. Tamušauskienė. 
Kuris įspės, kas tame kekse yra, 
tas gaus dovaną. Yra skiriamos 2 
dovanos, kurias aukauja draugės: 
Globičienė ir Muškauskienė. Durys 
atdaros 5-tą vai. vakare. Įžanga 25c

Sekr. N. Astrauskienė.
(99-100)

I Aido Choras rengia draugiško pa- 
‘ ‘' silinksminimo vakarėlį, 29 d. bal., 

i Lee- Park Hose House, Lee Park .J 
■Ave., pradžia 7-tą vai. vakare, įžan- 
1 ga 25 centai ypatai. Tai bus už- 

__ _____ _______ Bus gar- 
fdžių valgių išgėrimų, šokius grieš 
I gera orkestrą. Bus leidžiama ant 
I išlahnėjimo SURPRIZAS, vienas iš 
susirinkusiųjų turės progą; laimėti. 
Kviečiame skaitlingai susirinkti už- 
baigmu sezono pasilinksminti.

Rengėjai.
i . (99-101

naujų aplikantų į draugiją. 
Org. Geo. Žukauskas.

(100-101)

MONTELLO, MASS.
Komunistų Partija ir visos darbi

ninkiškos organizacijos tarptautiniai 
rengiasi apvaikščioti Darbininkų Ko
vų Dieną—Pirmą Gegužės, įvyks sek
madienį, 1 d. gegužės, Liet. T. Na
mo Svetainėje, kampas Main ir Vine 
Sts., Montello, Mass, j 
vai. Vakare. Bus geri kalbėtojai ir 
puiki koncertinė programa, bus so
listų sir dalyvaus Liuosybės Dailės 
Ratelio Choras. Visi darbininkai, 
dalyvaukite apvaikščiojime, parody
kite išnaudotojų klasei savo organi
zuotą galę kovai už paliuosavimą iš 
alginės vergijos.

(100-102)

Šios valstijos Hunger March į 
Brocktoną pribus 28 d. . balandžio. 
Liet. T. Name atsibus jiems sureng
ta vakariene ir prakalbos. Pradžia 
8-tą vai. vakare. O nakvynės jiems 
bus parūpintos po no. 9 Stilmon Av., 
Brockton, Mass. Visus darbininkus 
kviečiame dalyvauti vakarienėje ir 
ant prakalbų. Nebus jokios įžangos, 
kas kiek išgali primes aukomis, val
giais ar šiaip kuom.

29 baland. maršuotojai keliaus ant 
Norwood iš ten ant Boston. Sekma
dieni Bostone, Common sodne bus 
milžiniška demonstracija, tuojau po 
pietų. Gi 2 d.gegužės visi maršuoto
jai eis prie State House, kur įteiks 
valstijos vyriausybei bilių, reikalau
jantį bedarbiams apdraudos.

(100-102)

Pradžia 7:30; kiti įvairumai.
Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda į pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį urnai 

su linimentu
PAIN-EXPELLER

vių Darbininkų Svetainėj, 
įvyks masinis mitingas su ge
ra programa ir šokiais.
gramos išpildymui pas mus da-! riai net atsisakė mokėti mo- 
lyvaus didžiulis So. Slavų Dar- kestis ir, dalis narių pa- 
bininkų Choras. Varykime Susivienijimą.
agitaciją plačiai, kad pridera-į Mat, iki šiol buvo į kuopos 
mai apvaikščiotume Pirmą Ge-Jždą mokama po 5 centus nuo 
gūžės—tarptautinę darbininkų ; nario. Bet kuomet vienas po- 

Į nas, plaukdamas Conn, upe, 
“paskandino” kuopos iždą, tai 
kuopos neskaitlingame susirin
kime nutarta mokėti kp. iždan 
po 10c. Tas nariuose ir su
kėlė pasipiktinimą, net buvo 

! rengtasi kiti nariai išmesti iš 
.susirinkimo. Kuopos viršinin- 

11 ! kai skundžiasi, kad jiems al
gos da esą nemokėtos už 1931 
metus. (Bedarbė, tai paprasta 
apsieiti be algų).

Bal. 14 susirinkime raporta
vo kom. delei tyrinėjimo Ap
skričio iždo,del kurios priežas
ties tas ‘žmogus pats nemokė
davo, o tik kuopos ir apskri
čio iždus “paskandino.” Čia 
komisija pasakė (sutaisytame 
iš trijų didelių drukuotų pus-

šventę. Pradžia vakaro pro 
gramos 6-tą vai. vakare.

WORCESTER, MASS
Pasidarbavus A.L.D.L.D. 

kuopai, 10 d. balandžio davė 
prelekciją mūsų mylimas ra
šytojas ir prelegentas dakta
ras Kaškiaučius. Worcesterie- 
čiai senai jo laukė, žmonių 
priėjo pilna svetainė. Pir
miausiai kalbėjo drg. M. Ler
ner, atstovas nuo K. P., rei
kale alkanųjų marša vimo į 
Ęostoną, Mass., valstijos sos
tinę. Abelnai kalbėjo ir apie 
klasių kovą ir ateinantį’.karą, 
kurio prirengimui • Amerikos 
imperializmas vadovauja.

Taipgi prisiminė apie prieš
karines demonstracijas, kurios 
įvyko balandžio 6 d. miesto 
sodne. Ten buvo gautas, lei
dimas dviem valandom, bet, 
užbaigus sakyti prakalbą, tuoj 
federalės valdžios šnipai areš
tavo kalbėtoją, drg. Krigen, 
ir išvežė į deportacijos stotį, 
čia drg. Lerneris nurodė, ko
kią duoda darbininkams “de
mokratiją” toji “demokratiš
koji” valstybė. O tuos “de
mokratus” išrinko darbinin- 

šomi lankytis į susirinkimus ir|i<ai# 
lavintis kuopų reikalus vesti, 3 2
nes mes seniai neužilgo ren- sįems" patiko, 
giamės jums atiduoti abiejų! c]arb. turėtų

, į lapių), kad apskričio pinigai 
J žuvo pas Mikalauską ($1,214.-'

Drg. Lernerio prakalba vi- 
čia lietuviai 

«..... — ---- -į-------- — tuiccų žinoti ir vieton
kuopų vadovybę. Mes būsi-|u£ demokratus ir republikonus 
me tik už pagelbiniiikus atei- j balsavus, visada ir visur reikia j 
nantį susirinkimą. Būkite vi-1 atiduoti savo balsus už K. P. 
si jaunuoliai kuopų susirinki
muose.

Southburio Pusdzūkis.

CLEVELAND, OHIO
Planuojama Milžiniško. Pirmos 

Gegužės Demonstracija ant 
Public Square; Maršavimas 
Susidės iš Trijlj Miesto Da
lių; Vakare Įvyks Daug Mi
tingų Svetainėse.
Planai-prišfrengimai daromi 

sumobilizuoti darbininkų ma
ses Pirmos Gegužės apvaikš- 
čiojimui, kad parodžius kapi
talistų klasei protestą prieš 
alkį, nedarbą ir rengiamą ka
rą.

~ . . , . • , i Tikroji demonstracija Pir-Susinukimas Įvyks moj Ge’ lžės susidė3 iš skir. 
tingų dalių miesto darbininkų 
maršavimų į vieną punktą 

j Public Square, pasiekiant tą 
j vietą 1-mą vai. po pietų.
1 didžiulė
, prasidės 2:30 vai. po pietų. 
Ma'ršuos 
14th St.
Woodland Ave. ir tąja gatve, 
iki ūFst St. Čia bus sutaisyta 
platforma, kur demonstracijos 

įbus peržvelgta, ir, atėjus prie 
E. 55-tos ir Woodland Ave., 
išsiskirstys.

kandidatus.
Perstačius daktarą Kaškiau- 

čių, publika jį sveikino karš
tais aplodismentais. Pirmoj 

i savo kalboj daktaras Kaškiau- 
čius kalbėjo apie darbininkų 
darbą ir visą tą pilną vargų 
gyvenimą, kurio kaltininkais 
yra kapitalistai ir jų tvarka.

Vėliau kalbėjo abelnai, kaip 
. darbininkai turi užsilaikyti, 
kokį maistą imti ir stengtis 
pabūti ant oro ir saulės, negy
venti prietaruose; ir apsileidę, 
bet gyventi ■■ švariai, negerti 
svaigalų ir nerūkyti, o skaityti 
geras knygas ir j darbininkiš
kus laikraščius, iš kurių sau

60.) Kad Tareila,; apskričio 
pirmininkas,, kuomet perdavė i 
pinigus Mikalauskui, “neturįs | 
pakvitavonės ženklų.” Būk 
turi tik vieną čekį ant $700, 
kad Tareila, kuomet jam bu
vo pranešta per 34 kp., kad 
Mikalauskas jau bankrutuoja, 
tai Tareila, kaipo apskričio 
pirmininkas, užvilkino praneši
mą apdraudos kompanijai kas 
link Mikalausko bankrūto. 
Kada jau Mikalausko bankrū
to byla buvo perėjus per teis
mą, tai tik tada pirmininkas 
Tareila pranešė apdraudos 
kompanijai. . Per apdraudos 
kompaniją Mikalauskas buvo 
pašauktas del išegzaminavi- 
mo. Čia Mikalauskas sakė, 
būk jis nepriėmęs nuo apskri
čio jokių pinigų. Tokiu būdu 
apdraudos kompanija išsisuko 
nuo atmokėjimo apskričiui pi
nigus.

Tas pats Mikalausko užsi- 
gynimasjį paliu’osavo nuo ka
lėjimo. Toliau tyrinėjimo ko
misija išsireiškė, kad jų rapor
to kopijos buvo bandoma iš
siuntinėti apskričio kuopoms1 
ir pasiųsta kopija “Tėvynės” ( 
redakcijai del patalpinimo. 
Bet viskas liko veltui. Vienas 
komisijos narys išsireiškė: 
“Ką .mums bolševikai būbnijo 
2 metai; atgal, tą mes dabar 
turime.j’, Toliaus sekė baisa- 
Vimąi į Pildomąją Tarybą. 
Klaūsimąs apkalbėjime kandi-

ROCHESTER, N. Y.
Šiemet Pirmą Gegužės Rocheste- 

ryj įvyks masinė milžiniška demon
stracija. Kaip viena valanda po pie
tų prasidės maršavimas gatvėmis į 
Washington Sųuarą (pas Convention 
.salę.) 
rinkti 
mond 
Vietą

Lietuviam parankiausia susi- 
i Workers Center, 443 Or- 
St. ir prisidėti prie pro tą 
marguojančios demonstracijos.
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Visų Mūsų Skaitytoją ir Platintojų Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistų Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietų Valdžia '

Parašė Z. ANGARIETIS
¥

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

BALSO REDAKCIJOJ

M. Laborius,
Tilsit, Pr., Memelst. 26, Germany

įmainant o oi 11 fol I i įol I

Pirmoji Pagalba Ligoe ir Nelaimee
Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kad mokėti nors dalinai apsiginti.

o.

T

"c"

o

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

i " Aprašoma arterijų veržtumas.
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.
Apsideginimai ir apsišutinimai.
Kas daryti su apsideginimais?
Pavojus įkandimų ir įgilimų.
Tekėjimas kraujo iš nosies.
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti.
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį.
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis.
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
■Ką reiškia saulės nudegimas.
TJžgavimai, sumušimai ir tam panašiai.
Įsireižimai, persitempimai ir t.t.
Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai.
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus.
Apalpimai del skirtingų priežasčių.
Ką reiškia nervų užgavimas.
Saulės ir šilumos užgavimas.
Kada žmogus nebekvėpuoja.

« Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas.
Gazų ir garų pavojingumas.
Pagalba gazii pritroškusiems.1 '
Elektros užgavimas žmogaus.
Pagalba Elektros pritrenktam.

, Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimaą, pasikorimas, apsinuodiji

mas.
' Kokia pagalba užnuodintam duoti?
į Kaip reikia nešti sužeistus?
I Svarba gimnastikos, mankštinimasi.

- Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų ir akių tinkama priežiūra.

I Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky-
I mas.

Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai
’žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, ka,d 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

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

o

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
' Nesveikų tonzilų kenksmingumas. i
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas. 
Rauplės ir vejarauplės. 
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltine. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
ši a p 1 i gė, m a ž a k r a u j i n gu m as. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Gpos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės, 
slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, kaištis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai.. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakuhes.
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-
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o
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o
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Maršuos Trimis Punktais
—
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Euclid Ave. iki E.
Po tam 14-ta, į

Pati
Gegužinės paroda

Singapore. — Čionai ran
dasi ir serga Amerikos gar
sus komedįjąntas Charles 
Chaplin. Sako, kad eina 
geryn. Susirgo karštlige.

o
3

tinkamų žinių dėl savo nau- datų tinkamupio likosi nuvel- 
dos pasisemsite. ; '
' Taipgi plačiai aiškino lytinį 
gyvenimą bei ligas. Daktaras 
Kaškiaučius savo kalboj mo
ka įpinti humoro (juoko) 
taip, kad publika ne tiktai ga
vo daug naudingų žinių, bet 
ir smagiai laiką praleido. 
Daktaras Kaškiaučius, baigda
mas savo kalbą, kvietė kurie 
gali priklausyti į Komunistų 
Partiją, nes yra garbė, kas 
gali išnešti K. P. discipliną. 
Kurie negali, tai reikia visa
da remti K. P., atsiliepti į at
sišaukimus, parengimus bei de
monstracijas. Sakė daktaras, 
kad neikit paskui Prūseiką, 
nes jo suorganizuota skloka 

' yra prieš. Komunistų Partiją, 
Trys koncentraciniai punk-/sklokininkai griauja mūsų or-'

tas, nes tas progresyvių kan
didatams būtų davęs geras pa
sekmes. Ėrdgresyviai gavo 
sekamai : Mockevičius 17, Mi
liauskas 8, Mažeika 11. Na
rių dalyvavo 69. Tai mažas 
skaitlius iš ^00 kuopos narių. 
Buyo siuntinėta į susirinkimą 
pakvietjntai. Bet ar visi na
riai juos gavd-? Ne. Dauge
lis narių tokią Susivienijimo 
įstaigose vedama politika pa
sipiktinę ir pasirengę įstoti į 
L.D.S. 108-tą kuopą.

Žmonių Draugas,
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* Trečiadienis, Bal. 27, 1932

RINKIMU KAMPANIJOJ
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'RENEW YOUR SUB!
kriminaciją bile kokioj for

del By Hap
1931 m

J. Liubertas,1’irm.

w
w

r yearly sum Ave.-

LIETUVIS GRABORIUS
k

you

naudojami nepakeis-
not done—

you are,

By Dixie.

May Day
By Bert Grant

The

It’sbūna May Day

said 
with

Mass.

Mass.

Ave.

Ave.
Ave.
Ave.
Ave.

looked
'was a

Ben’s 
the

said 
and

11 is 
the 
be-

patar- 
ir už 
kainą,

rub?
is minus
my New

O f 
in

ch e e r., 
Pioneer.

of “Cowards to the rear! Men 
' The First of

Russian comrades,
Your fight,—the whole 

on to you.
We whose struggles are 

Fight on, too.

What’s ado?
Pioneer hasn’t come.
Well, did you pay you 
Your Sub Renew!

who have won 
world looks

1242 Solvay

9334 Russell St. 
> ketvirtą nedel- 
2 vai.' )*> plotų. 
Vernor Highway.

vajaus nuošimčiu,

May Day
The children’s play day.

We’H let the machines 
Stand still though they rust 
The boss in the office 
May fume till he bust, 
the schools without pupils 
Can’t sing, “God we trust.” 

May Day!

What’s the 
This month 
1 (didn’t get 
Renew Your Sub!

Health (Ben.
That ,was in Chicago,” said

Don’t delay!
This ends the first fine year, 
Begin the next with New Pioneer, 
Subscribe Todey!

—o—
Chinese comrades, far away,

And battling still, we know of 
Greetings on the fiijst of May.

We fight, too.

Day 
workers ’fight day.

Shoulder to shoulder
We’ll march toward the sun, 
The boss and his hirelings 
We’ll set on the run.
We’ll take the whole works, 
And then we’ll have fun,—

Some May Day!

Pirm.
Nutarimų ra&t. P.

i Turto rast. J. Ovcraitis,
i Iždininkas A. Vogčia,
j KASOS GLOBĖJAI:
! O. Gantarienė,
• O. Zigmunticnd,

Susirinkimai atsibus I 
dienį kiekvieno mėnesio. 
Lietuvių svetainėje. 25 i

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Comrade Pibfoęrs, where
Across the seas we speak to you.

W'e send our greetings wide and far.
We fight, too.

D.L.K.K. DRAUGIJA ■
DETROIT, MICH.
VALDYBA

st. •
Rašt. P. Janiūnas, 128

Mass.
5 kopijų, platintojos j Draugystės mėnesiniai susirinki- 

I mai atsibūna kas antras nedėldiems 
i kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
I 19 Union St., Lowell, Mass, 
j Organo Prižiūrėtojas

J. M. Karsonas.

klausi-'eat because the bosses have 
cut wages and many are work- neatsargu- par^ timei p- iSn’t any

4177 Ashland 
pagclbininaas, M. Biršenas,

6388 Sparta
Gyvis,

7118 Mac Kenzie
4689 Brandon
7715 Dayton

May 1st is Child 
Day, too. All of us want to!

May 1st... Red Day
Struggle! May 1st... the

del biednųjų I May Day began when workers
I all over' the United States

B

negrų klausime yra rimta’ “Have you ever 
„'the Haymarket Affair?

Ant ed grandfather.
ir, , matomai, sąmoninga 
oportunistinė klaida. __
to mes manome, kad esame 
pateisinti kategoriškai rei
kalauti pilno ir tuojautinio 
pataisymo formoje Distrik
to Komiteto paaiškinančio 
pareiškimo.

Obalsį penktą ilgai ne
gvildensime. Jis tapo pa- 

liberalini,

(Tąsa iš 2-ro pusi.) • . Neleistinas Oportunizmas
obalsis suteikia mums pro-i Obalsis ketvirtas atspin- 
gą užduoti didžiausią smū-! ^ neleistiną opoitunizmą 
/. . .v. . . !vienam klausime — negrų

gį į skaudžiausią Amerikos ■ klausime—kur, apart visko, 
kapitalizmo vietą. Beveik' aiškumas yra didžiausios i

. . , . , ! svarbos. Centralinis Komi-1 verstas į gražųvisos salys tapo priverstos . . ’ ’ •» * Lėtas _______ v
suteikti kokios nors ribotos “Lygių teisių del negrų, 
formos

aiškiai reikalauja,

Tuomi mes reikalaujame be
sąlyginės politinės, ekono-

' puslapis Penktas
t

r heard of kids to make this first birth-1 Teismai, Prūseikiniai su Mas-! LĮEriryossūnų IR DUKTERŲ 
■fair?” ask- day a success. The New Pion- ka ir Be Maskos, Sveikata ir BOS. ’BOS. ’

Valdyba 1932 Metams 
LOWELL, MASS.

Pirmininkas A. Palubinskas, 
Belle Grove, Box 108, 

J Dracut, Mass.
Pirminiu, pagelb. J. Daugirda,

29 Whipple St.,
Lowell, 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, 

ir A. Raudeliunas,
75 Union St., Lowell, 

Maršalka M. Uždavinis,
4 Corbet Place, Lowell, 

mėnesiniai

eer must reach all these work
ers’ kids all over the United 
States. You can wish the ma
gazine a happy birthday by 
sending in your present of the 
sub printed below. Hurry— 
get the special May Day num
ber of thirty-two pages. It’s

Higijena, ir daugelis kitų raš
tų bei korespondencijų.

Mūsų visa literatūra taip 
pat dar parsiduos nupiginta 
kaina iki 15 d. gegužės ir pla
tintojams bus duodamas 50%. 
Dar yra galima užsisakyti ir 
plačiai paskleisti. Ypač bro-

“ Oh yes, that was a 
time ago, wasn’t it?”

“Thirty-six years ago,” 
his father. “I was there 
your grandfather. I was 8 
years, 8 hours! You see the 
workers were fighting then 
for an 8 hour day.”

“Did they have to fight for 
an 8-hour day? Why, in school 

i we’re told that the day should- 
be divided into three parts of 
8 hours each.”

“Well, we had to fight hard 
for it,” said granfather.

“In the Soviet Union,” 
Ben, “they work 7 hours 
on some jobs even 6.”

“The Soviet Union is
of the victories of May Day,” 1 
said his father.

—o—
You can finish this swell 

story in the May issue of the 
New Pioneer.

chock full of stories, poems, Igiūraitės Darbininkė ir Bedar- 
pictures, puzzles and jokes. Gg, Krikščionybė ir Darbiniu- W n Inn I r\ 4vn K A1V iA ' - . . y . . . . _ .šeimyna Socialistinėj

i Darbininkų Valstybėj labai ge
rai platinasi. Pirmosios dvi 
parsiduoda po 5 centus, pasta
roji po 2 centu. Perkant ne
mažiau 
gauna už pusę kainos.

L.D.S.A. Centro Sekr.
S. S

pictures, puzzles and
You can also ledrn how tO|^aį j}. 
make your own “Movie.”

The New Pioneer a maga
zine for workers and farmers 
children. 
Name ------------------------------------
Address -------------------- 1----------
City -------------------------------- -----
State ---- ,-------------------------------
1 year 50 cents, one-half year 30

obalsį.
Pacifistinis Obalsis

Obalsis šeštas tapo pakei
stas į pacifistinį obalsį, pil
nai tinkamą nedėlinės mo
kyklos draugijai. Mes esa
me prieš imperialistinį ka
rą, kaip Centralinis Komi
tetas .pareiškia, bet mes ne- 

i same pacifistai, kaip kad 
Kansas draugai norėtų mus 
padaryti, kuomet jie aplei
džia tą vieną žodį “imperia-' 
listų.” Mes už darbininkų 
klasės karą, už darbininku 
revoliucinį karą prieš kapi
talistus. Mes negalime sa
vo obalsiuose skelbti paci
fizmą ir tikėtis sumobilizuo
ti darbininkus nuvertimui 
kapitalizmo.

Tas, draugai, parodo, kad 
yra pavojinga žaisti su obal- 
siais. Mes tikimės, kad da
bar supras visi draugai, vi
sos lokalinės ir distriktų or
ganizacijos duotas instruk
cijas, kodėl tie obalsiai “tu
ri būt 
ti”.

Kas 
trikta,

socialę apdraudą;
Jungtinės Valstijos n§s įr socialės lygybės; mes 

tarpe didžiųjų šalių, su 12,- 
000,000 bedarbių, kategoriš
kai atsisako suteikti 
draudą. Reikalavimai 
pašalpos gali būti įdėti lo
kalinėse platformose

< net ir ten negali būti 
^pavadavimas apdraudos ir
t u ri patapti priemone 
praplėtimui masinės ko
vos už bedarbių ir socia
lę apdraudą. Pagalios, Kan
sas draugų suformulavimas 
yra klaidingas, kuomet jis 
pakeičia “iškaščiu valstybės 
ir darbdavių.” Pakeičiant 
tą, kaip kad padaroma, su
siaurinama visas klausimas 
iki aptaksavimo (turčių) ir

< karo fondu, kuomet del su- 
kėlimo reikalingos sumos 
tnegali but išskirtos griežtos 
priemonės. Tatai sunaiki
na tvirtumą obalsio, kaipo 
įrankio delei aiškaus^nusta
tymo darbdavių ir valsty
bės atsakomybės per tokias 
dideles demonstracijas * tie
siog prie dirbtuvių, kaip 
kad nesenai įvyko prie For
do dirbtuvės ir Chicagoj 
prie skerdyklų. Iš to teisin
gumas Centralinio Komite
to obalsio—“bedarbių ir so-

h cialė apdrauda valstybės .ir 
darbdavių iškasciu” — gali 
but matoma. Tai yra vy
riausias Partijos obalsis.
Už Suformulavimų Teisin

gumą
Antras obalsis, kaip su

formuluotas, taipgi neten- ■ 
ka savo aštrumo. Hooverio 
administracija yra tiesiogi
niai atsakominga už prave- 
dimą algų kapojimo kampa
nijos. Lamonto laiškas ir 
kiti Hooverio žingsniai aiš
kiai tatai įrodo. Bet kuo- į 

/met pridedama frazė “sku- 
binimo sistema”, del ko tie
sioginė Hooverio atsakomy
bė negali būt lengvai nusta
tyta, tai visas obalsis 
susilpnintas.

Trečias obalsis yra 
iškraipytas. Pirma 
Centralinio Komiteto 
šio skamba: “Greitoji 

w šalpa, be valdžios* ir bankų Įtemational clay of workers!
suvaržymo, J 
farmerių.” Gi Kansas drau
gų obalsis skamba: “Ūžiant on strike with the call 

of “Cowards to the rear! Mengreitą pašalpą (be suvaizy-1to the front, The First of 
• mo) valdžios ir bankų del May is here!” laid down their

biednųjų farmerių.” Pralei-jtools and walked out of their 
džiant porą skirsnelių ir Į shops and factories in a fight 
pridedant kabes, mūsų Kan-1-or the 8-hour day in 1886. 
sas draugai padaro, kadlA1\d workers and work- 
•< .4. m i • -i . ;ers children m every countryKomunistai icikalauja, idant: wor](] celebrate that
bankai suteiktų pašalpą i day and have demonstrations 

’f a r meriams. Juokinga!,to show the unity of the work- 
Farmeriai pakankamai turi Sers of the world.

i tokios pašalpos. Bet dar r May lst ( 
svarbiau, Centralinis komi- to’be'“strong i grandad.

I “I was in it too,” said 
father, as he entered 
room, “I was Ben’s age then, 
wasn’t I, father?”

“Is May Day an American 
holiday?” asked Ben.

“May Day is America’s gift 
to the world, the gift of the 
America’s working men to the 
working men of the world.” 
Grandfather Davis 
closely at Ben. “It 
very expensive gift.”

Ben was puzzled: “How do 
you mean?”

griežtai nusistatę prieš lyn- 
čiavimą, Jim Crowism, po
litinių teisių atėmimą ir dis-

moj. Bet Centralinis Ko- 
mitetas eina daug toliaus;

bet I mes reikalaujame “apsis
prendimo teisės Juodajam 
Ruožtui.” Mes žinome, kad 
pietinėse valstijose visa kal
ba apie “lygybę” yra vien 
tik kalba, nebent negrų ma
sės iškovos teisę valdytis 
Juodajame Ruožte, kur neg
rai sudaro didžiumą gyven-

i tojų. Laimėdami teisę val
dytis Juodajam Ruožte, jie 
ten laimi lygybę ir tuo pa
čiu sykiu suteiks galingą ju
dėjimo spėką kovai už neg- 
rų lygybę visoj šalyj. Ta- 
čiaus mūsų Kansas drau
gai, su puse jų Distrikto te
ritorijos pietinėse valstijo
se, visiškai apleidžia reika
lavimą “apsisprendimo tei
sės į Juodajam Ruožtui.” 
Klaidos, padarytos su kitais 
ūbaisiais, lengvai gali būt 
priskaityta prie neatsargu
mo, net tasai praleidimas; teritorijoj.

liečia Kansas Dis- 
tai mes manome, kad 

Distrikto Komitetas turi 
s pasiaiškinti kaip Partijai, 
i taip ir darbo masėms savo

By Gertrude Harker
Arlie walked up to his home 

with a swift step. It was cold 
in spjte of the fact that May 
was near at hand. Kentucky 
hills are that way. .

“Hey, dad,” he called, “Co
me home early today, so I 
could catch *the light, and read 
to you.”

“Atta boy, let’s go on in.”
Arlie and his father walked 

into one room cabin. Arlie 
sat down on a wooden stool 
made from a tree stump, 
father streched out near 
fireplace, and the reading 
gan.

“It says here that on May 
first all over the world, thou
sands of workers are going to 
demonstarte 
the streets. 
Japan, and 
many, and-

and march thru 
All over, pop, in 
Russia, and Ger- 

__________________________ India,, and every 
■ city right here in America.

It,s bi-ter-nation-al.”
l/vKVPJlCiIl Arlie began to cough and

couldn’t go on* for .some time. 
• į “ I His father pounded him on

why all the workers’ children I his back, Arlie, / his face 
will take part in the big de- J streaming with tears, tried to
monstrations on May Da& and 
march with their fathers and 
mothers in protest against the 
whole system of starvation.

May Day is the first day 
of International Children’s 
Week, in celebration of the 
beginning of the International 
Childrens Movement in Mos
cow, 1922. Find out where 
the demonstration 
place in your city, and 
the other workers and 
children!

‘“DARBININKIŲ-BALSO”
GEGUŽINIS NUMERIS

labai 
pusė 
obal-

pa-

By Harry Allan Potamkin

Ben Davis knotted the red 
kerchief of the Young Pion
eers about his neck. The ker
chief fell amply over his broad 
young Pioneer shoulders as he 
sang: “Come Communards 
with the sunlight of May.” 
His father, shaving himself in 
the next room, was humming: 
“ ’Tis the final conflict.” Whi
le old grandfather Davis sat 
musing in his chair.

Ben called, to his father, 
“Ready, pop?” Dad answer
ed, “Always ready.” Ben 
walked over to his grand
father: “Ready gran’pop.?” 
The old man nodded- and said : 
“Thirty-two years ago I mar
ched in the first May Day 
parade.”

“Where was that?” asked

tetas reikalauja “paliuosuo- ancj į0 feei good ąnd to look Į 
fi farmerius nuo taksų, tail good... But the bosses deny 
kad nebūtų verstino skolų!us the things that’ 
rinkimo.” Mūsų Kansas !that way. Our f 
draugai, matomai, jaučia, L - ■
kad biednieji farmeriai turi 
mokėti taksas. <
dŽia visus nurodymus linkui again we cannot get the right 
taksų ir net susilpnina su- kind of food nor enough to 
formulavimą skolų
me. Tai yra “1 . ..........
mas”, kuris sulaikys mus ££ to" get up” from the table 
two laimėjimo farmerių. (Without enough to eat. That’s

’ make ųs 
Mūsų Kansas ]that waV- Our fathers are 

t unemployed, how can we eat? 
Some of us must work to help 

jour fathers and mothers and 
Jie pralei-'to keep from starving. Then

Draugijų Adresai, Kurios i 
Turi “Laisvę” už Organą!

I ____________ . ' I

BAYONNE, N. J.. VALDYBA
Į 1931 METAMS:
I D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTES
♦ BAYONNE, N. J., VALDYBA
: Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.
Pirm, pagelb. M. Panelis, 175 

j 24th ~ 
: Prot.
| 49th St.

Norintieji ge
riausio 
navinio 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yušks, 325—4th Ave., Mo
line, Ill.

Pirm, pagelb, A. Matusevičia, 1003— 
25t.h 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, Ui.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
& 5th Avc., Moline, Ui.

Į Maršalka J. Kairis, 2435—33rd StH
' Moline, III

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Darbininkių Balso numeris. 
5-tas jau gatavas. Gera pro
ga užsisakyti “ekstra” kopijų ’ 
ir plačiai paskleisti. Numeris 
papuoštas daugeliu paveikslų. 
Be to, šį numerį duosim pla
tintojams 
tai yra už pusę kainos, nes va
jų prailginom iki 15 d. gegu
žės. Pavienė kopija parsiduo- ■' 
da po 15 centų, gi platinto
jai moka tik 7(4 centų už ko
piją. Gegužiniam num. telpa 
sekami raštai:

, . I
Pirmosios Gegužės Istorijos 

Bruožai, Darbo Unijos—Senos 
ir Naujos. Mūsų Organizacijos 
Veikimas Praeityje ir šiandien, 
Ateina Naujas Baisus Karas, 
Laidotuvės Keturių Nužudytų 
Draugų, Kapitalistinių Teismų 
“Bešališkumas,” Apie Buvusį 
Mainierių Streiką, Chinijos

Ko-
Lietuvos Fašistų

choke down his coughing.
It’s miners’ asthma, from 

the coal dust, pop.”
Arlie began to read, “Presi

dent Hoover has set aside 
May first as , Child Health 
Day.”

“Yeah!” Arlie’s father spat 
into the fireplace. . .

“Child health day is to fool 
is taking the workers’ children and real-

join ly do nothing about it. That 
their' hundreds die of starvation 

doesn’t matter to Mr. Hoover.
He can blah-blah with his bel
ly full about Child health...

—o—
You can finish this story 

about Arlie in the first anni
versary issue of the New Pio
neer. The New Pioneer is cele
brating its first birthday. It is Darbininkės Revoliucinės 
up to every one of you workers vos Ugnyje,

Flushing Russian and Turkic!! Baths, Inc
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

L', gi
i -a

4

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gčri- 
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, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. ' LUTV1NAS

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

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

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938
69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 

Tel. Trinity 1-8724
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VIETINES ŽINIOS
Dr. Kaškiaučiaus Prakalba 
Vien tiktai Vyrams 
Pirmadienį, Geg. 2 d.

Automobilis Nutrenkė 
Pedliorių nuo Tilto

Visi Ketvirtadienį į Kraucevičiaus-Siurbos 
Prakalbas ir Mobilizacinį Mitingą laisvėj’

Šį ketvirtadieni vakare, ba
landžio 28 d., įvyksta masinis 
mitingas prisirengimui prie 
Pirmosios Gegužės, “Laisvės” 
svetainėje. Kalbės drg. J. 
Siurba ir J. Kraucevičius. J 
mitingą visus šaukia Didžiojo 
New Yorko Liet. Darbininkų 
Organizacijų Sąryšis.

Drg. Siurba išaiškins dide
lę svarbą lietuvių darbo mi
nioms dalyvauti Gegužinėj de
monstracijoj. Ta demonstra
cija prasidės sekmadienį 12:30 
vai. dieną Union Square, New 
Yorke; paskui demonstruos į 
Rutgers Square, o vakare ge
gužinis apvaikščiojimas užsi
baigs su milžinišku masiniu

; mitingu, prakalbomis, daino- 
I mis ir muzika Bronx Coliseum 
svetainėj, 177th St.

Drg. J. Kraucevičius ketvir- 
(tadienio vakare kalbės apie 
: ateivių darbininkų persekioji- 
Imus ir skriaudas, ir parodys, 
kaip lietuviai darbininkai galė
tų ir turėtų prisidėt prie kitų 
kovojančių už ateivių teisių 

j apgynimą. O tai, rodos, kiek- 
į vienam ateiviui darbininkui 
/rūpimas klausimas.

Visi į Kraucevičiaus-Siurbos 
i prakalbas ir mobilizacinį susi
rinkimą, rytoj vakare, “Lais
vės” svetainėj!

S. Narys.

Patvarkymai Delei Pirmosios Gegužės Parodos
Visi darbininkai privalo 

maršuot kartu su nurodomo
mis savo organizacijomis. Vi
si nariai revoliucinių arba 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijų maršuos su savo atatin
kamomis unijomis ir lygomis, 
nepaisant kokioms kitoms or
ganizacijoms jie priklausytų.

Ex-kareiviai maršuos su 
Darbininkų Ex-Kareivių Lyga, 
vis tiek kokiai kitai organiza
cijai ar unijai jie priklausytų.

Visi jaunuoliai darbininkai, 
apart narių revoliucinių unijų 
sekcijų, maršuos su jaunuolių 
skyriumi parodoj, nepaisant, 
kokioms kitom organizacijom 
jie priklausytų.

MARŠAVIMO TVARKA
Pirmosios Gegužės paroda 

padalinama į 14 skyrių. Kiek
viena organizacija maršuos to
kioj eilėj, kaip žemiau nuro
dyta, ir to reikia griežtai lai
kytis.

I Skyrius.—Darbininku Ex- 
Kareivių Lyga ir Airių darbi
ninkų Kliubas.

•2 Skyrius.—Bedarbių Tary
ba.

3 Skyrius.—Darbo Unijų 
Vienybės Taryba, Jūrinių Dar
bininkų Industrinė Unija, Me
talo ’ Darbininkų Industrinė 
Lyga, Transporto ir Gležkelių 
Darbininkų Lyga: statybos 
darbininkai: dailydės, Ameri
kos Darbo Federacijos loka- 
lai, federaciniai tepliotojų lo- 
kalai ir opozicinės A. D. Fe
deracijos grupės; Industrinė 
Statėjų Lyga, “Alteration” 
Maliavotojų Unija.

4 Skyrius. — Kailiasiuviai, 
sukniasiuviai, mezgėjai, skry- 
belninkės, L L. G. W. Unijos 
kairysis sparnas, kepurninkų 
ir skrybelninkų opozicija, 
AiYialgameitų Kriaučių Unijos 
eiliniai nariai, baltinių siuvė
jos, šliaprokų siuvėjai.

5f Skyrius.—Kafeterijų, res
toranų, viešbučių darbininkai, 
mėsinyčių tarnautojai, žuvinin
kai, kaip amalgameitai, taip 
neorganizuoti; Am. D. Fede
racijos kepėjai.

6 Skyrius.—čeverykų Darbi
ninkų Industrinė Unija, dailių 
odos dirbinių grupė iš A. D. 
Federacijos, Raštinių Darbi
ninkų Unija, Darbo Unijų Vie
nybės Lygos maliavotojai, 
Amalgamation Party, Popieros 
Darbininkų Industrinė Unija, 
skalbėjai, valytojai, dažytojai, 
Medikalių Darbininkų Lyga.

7 Skyrius.—Namų Prižiūrė
jimo Darbininkų Unija, bran
gių metalų darbininkai, barz
daskučiai ir plaukų taisytojai, 
fotografai, švietimo Darbinin
kų Lyga, profesionalai darbi
ninkai; įvairios mišrios grupės.

8 Skyrius. — Tarptautinis 
Darbininkų Ordenas.

9 Skyrius.—Lyga Kovai už 
Negrų Teises, Finų Darbininkų 
Federacija, skandinavai darbi
ninkai, estonai darbininkai.

10 Skyrius.—Priešimperia- 
listinė Lyga, chinų darbininkų 
organizacijos, Japonų Darbi
ninkų Kliubas, ispanų ir loty
nų Amerikos darbininkų orga
nizacijos, italai ir armėnai 
darbininkai.

II Skyrius.—Pipnieriai, vai

kų mokyklos ir kt.
12 Skyrius. — Moterų Tary

bos, Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas, D a r b i n in k ų 
Tarptautinė Pagelba, Sovietų 
Sąjungos Draugai, rusai, Uk
rainai, lenkai.

13 Skyrius. — Lietuviai, 
vengrai, jugoslavai, čecho- 
slavai, vokiečiai, Workers 
School, Darbininkų Kultūrinė 
Federacija, Esperanto Darbi
ninkų Sąjunga.

14 Skyrius.—Graikų darbi
ninkų organizacijos—jaunuo
lių sekcija (visos jaunimo or
ganizacijos, visi kitų organi
zacijų jaunuoliai nariai).

MARŠAVIMO KELIAS
Iš Union Square East 17-tą- 

ja gatve iki Avė C; pietų lin
kui Avenue C iki Houston St., 
rytų pusėn iki Ridge, Montgo
mery; pietų linkui iki East 
Broadway, vakarų pusėn iki 
Rutgers Square.

Visos organizacijos turi at- 
maršuot į Union Square, o pa
skui iš čia išeit sulig kaleinos, 
kaip kad viršuj išdėstyta. 
Kiekviena organizacija, kiek 
tik galima, privalo laikytis 
krūvoj Union Square.

Po parodai ir Rudgers Sq. 
mitingui, visos organizacijos 
privalo važiuot į Bronx Coli
seum, East 177th St., kur Ko
munistų Partija rengia specia- 
lę Gegužinę programą. Drg. 
Wm. Z. Fosteris bus išviso vie
nas kalbėtojas.

Naujas “Didysis Kunigaikš
tis M. Romanovas”

♦

Laivu He de France bandė 
veltui iš Europos atvažiuot vie
nas žmogynas, pasivadinęs 
“Michailu Romanovu.” Nuda
vė esąs iš cariškos Rusų Ro
manovų šeimynos, taigi “didy- 

I sis kunigaikštis.” Taip lošda
mas ir kadangi buvo dar gana 
gerai apsirengęs, jis prisitrynė 
laive prie milionierių ir kitų 
augštų ponų. 1 Jię girdė jį, vai-I 
šino ir keliaklupsčiavo prieš jį. 
Naktį gi tas “kunigaikštis,” 
kaip dabar pasirodo, miegoda
vo vienoj poniškų šunų tuš
čioj būdoj; sykį, kitą jam pa
vyko įlįst į tuščią pasažyrinį 
kambariuką ir ten išmiegot. 
Bet visa nelaimė, kad “Roma
novas” sykį pasigyrė esąs as
meniškas draugas laivo kapito
no Blancarto. O kada kapito
nas pasimaišė tarp ponijos, tai 
jis ‘Romanovo’ visai nepažino. 
Toliau, “didysis kunigaigštis” 
liko areštuotas ir taip atvežtas 
į New Yorką. Dabar jis sa
kosi, kad.gimęs ir augęs New 
Yorke. Klausinėjamas apie 
pasportą, jis aiškinasi, kad iš 
New Yorko išvažiavęs laivu 
vogtinai, kaip slapukas, ir to
dėl neturįs jokio pasporto.

Keli metai atgal jis pasek- 
mingiau lošė “didžiojo kuni
gaikščio” rolę Hollywoode, ir 
piniginiai ir meiliškai apkirto 
kelias augštas poniutes ir rie
biai apmokamas aktores. Mat, 
“demokratiškos” ponios ir pa- 
niaites turi didelę silpnybę 
prie “augštos kilmės” žmonių 
iŠ Europos arba ir iš Azijos.

atei-Dr. J. J. Kaškiaučius 
nantį pirmadienį, gegužės 2 
d. vakare kalbės “Laisvės” 
svetainėje vien tiktai vyrams,

NEW YORK. — Automobi
listas S. Silverstein, norėda
mas prasiskverbti pro pedlio- 
riaus D. Newmano arklinį ve
žimą, taip smarkiai savo auto
mobiliu drožė įžulniai į užpa-

venęs apie porą mėnesių Bos
tone, kur dalyvavo ristynėse, 
atgal sugrįžo namo į New Yor
ką ir apsigyveno tame pačia
me viešbutyje. Su'* Komaru 
paskutines ristynes jis turėjo 
Readinge, Pa., pereitą antra
dienį.

Jokūbas.
apie lyties etiką ir šeimynišką (vežimo ratą, kad ištren
gyvenimą.

Dr. Kaškiaučius pereitą pir
madienį 
rims, ir 
svetainė, 
kančiose 
ne mažiaus, gal dar 

Prakalbas rengia
Darbininkų Susivienijimo pir
ma kuopa, kad supažindint sa
vo narius ir kitus darbininkus 
su šitais klausimais, kurių ži
nojimas arba nežinojimas atsi
liepia į sveikatą iš’geros arba 
blogos pusės — suprantama, 
kad kenkia nežinystė.

Komisijos Narys.

kalbėjo tiktai metė
jų prisirinko kupina 

kad se- 
vyrų bus 
daugiaus. 

Lietuviu

Manoma, 
prakalbose

kė pedliorių į orą, per gana 
augštas Šalines tilto grotas ir 
100 pėdų nuo tilto žemyn ant 
Mangin ir Delancey Sts.; ped- 
liorius ant vietos sutiško ne
begyvas. Taip atsitikus, ped- 
Jioriaus arklys nei žingsnio ne
sijudino; skersas sau stovėjo 

I ir tiek, sustabdydamas perva
žiavimą tuo tilto šonu, kol bu
vo nuvestas šalin. Automobi
listas liko areštuotas.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA fomišiuoti kam

bariai vyrams ar merginoms, arba 
vedusių porai. Yra visi parankumai 
kas tik reikalinga gyvenimui. Taip
gi parsiduoda Studebaker automobi
lis, labai gerame stovyje, tik sėsk 
ir važiuok. Antrašas: 66-41 Clinton 
Ave., Maspeth, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

(98-100)

PARDAVIMAI
Rūbsiuvių Susirinkimas

Trys Unijistai Nuteisti 
iki 25 Metų Kalėjimo

NEW YORK. — Sekreto
rius Independent Tidewater 
Laivininkų Unijos, John So
derberg nuteistas dvyliką ir 
pusę metų iki 25 metų kalėji
mai!, o du tos unijos nariai, 
Wm. Trajer ir Thomas Bun
ker po šešis iki 25 metų kalėti. 
Jie buvo kaltinami, būk iš
sprogdino bombą ant vienos 
valties prieplaukoj num. 11, 
East River, pereitais metais 
lapkričio 4 d. j

Teisėjas Wm. Allen visai 
neleido patiems apsigint teis
me; sako, užtenka, kad už 
jus kalba jūsų advokatas. O 
vis dėlto Soderbergas garsiai 
pareiškė: “Aš čia atėjau, visai 
mažai besitikėdamas teisybės. 
Darbininkas negali gaut tei
singo teismo.” Tuom buvo pa
sakyta, kad kaltinamieji nieko 
bendro neturi su ta bomba, ir 
prieš juos tik suokalbis pa
darytas.

Teisėjas taip užsirūstino del 
tos pastabos, kad davė patvar

Lietuvių rūbsiuvių 54-to sky
riaus susirinkimas įvyks 27 d., 
balandžio (April), po num. 
80 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. Visi amalgameitai rūbsiu- 
viai, dalyvaukit susirinkime, 
nes yra svarbu išgirsti rapor
tus iš unijos įstaigų.

K. Jankaitis.

PARSIDUODA gerai įtaisyta. saldai
nių krautuvė, tirštai lietuviais ap

gyventoje vietoje, čia galima ,randa- 
voti gyvenimui kambariai ir, jei no
rėsite, galite pirkti ir gyvenimo kam
barių rakandus. 251 . Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y. (100-103)

PARSIDUODA automobilius 1929 m. 
modelio, 6 cilinderių, Chevrolet, 
coach, mažai vartotas, parduodu pi
giai, ries greit turiu parduoti, išva
žiuoju į Europą. V. Bukauskas, 6 
Skidmore Lane, Great Neck, N.Y.

Organizacijų Komitetams
Lietuviu darbininkų drau

gijų ir kuopų komitetai turi 
tuojaus susižinot su Pirmosios 
Gegužės Bendro Fronto sekre
torium drg. Zacku, 5 East 19th 
St., New Yorke, delei parū- 
pinimo muzikos gegužinei de
monstracijai. Reikalas 
tas.

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

ruimus parendavoti. 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
grei-

Visiem T.D.A. Nariam

REIKALINGA moteris ar mergina 
dirbti restaurane prie gaminimo 

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

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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šiandien, balandžio 27 
ną, 7:30 vai. vakare, 
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooidyne, bus Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
Williamsburgo sekcijos ben
dras mitingas.

Williamsburgo sekcija api-

die- 
“Lais-

kymą pranešt ate’ivybės virši- į ma dabartiniu Jaiku ir_Jamai-j 
ninkams, kuomet jie bus ,pa
leisti iš kalėjimo.; Soderber
gas ir Bunkeris nėra Amerikos 
piliečiai. Tad, atlikę bausmę 
kalėjime, jie veikiausia bus iš- 
deportuoti iš Jungtinių Valsti
jų.

Linksmas Great Necko
Balius Šeštadienį

Balandžio 30 d., šį šeštadie
nį, 7-tą vai. vakare, Great 
Necko Choras Pirmyn rengia 
smagų balių Community 
(Church) House svetainėje, 
Stoner Ave., kampas 3rd St., 
prieš Kensington School, Great 
Necke. Įžanga suaugusiems 
50c, o vaikams nuo 12 iki 15 
metų 25 centai.

Gerbiami draugai ir drau
gės, malonėkite skaitlingai at
silankyti. Choras Pirmyn tą 
vakarą pasirodys su naujomis 
dainomis, šokiams grieš Wil
liam Norris- smarki orkestrą 
—įvalias galėsite prisišokt lie
tuviškų ir amerikoniškų šokių.

Visus kviečia
Rengimo Komisija.

cą, East New Yorką, Browns-| 
villę ir Greenpoįntą. Tad iš i 
šių kolonijų ir iš paties Wil
liamsburgo nariai T.D. A. visi IĮ 
privalo atsilankyti į sekcijos! 
bendrą susirįnkimą.

Šis visos sekcijos susirinki
mas šaukiamas tuo tikslu, kad i 
peržvelgt ir apdiskusuoti pra
eitų trijų mėnesių planą, kuris 
buvo patiektas T.D.A. Centra- 
linio Komiteto. Taigi čia bus 
padaryta peržvalga iš praei
tų trijų mėnesių, darbuotės, ar 
trijų mėnesių planas buvo įvy
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.

Telefonas: Stagg 2-8105

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 L t* jll 
Garankščiuotos krau- UA/A

jagyslės, niežinti ek- |\h$\
žyma, kojų skauduliai
ir skausmingi kojų su- L(ff /
tinimai, paeinanti nuo yVl Į
gyslų įdegimo, yra gy- YN

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

operacijų /jyj
MEYER

208 West 54th St.
New York City

2 iki 6, Seredoniis ir
11 iki 1, 2 iki 6,

SPORTAS

I Laikrodžiai, Deimantai ir i
Auksiniai Dalykai I

Dovanom ar patys sau norėda- į 
i mi pirkti laikrodžius, daimantus f 
Į ar bi ką iš auksinių daiktų ži-T 

: pigiau nu- !| nokite, kad pas mane 
Į sipirksite.

se-
ku-

Po 20 Metų Neregiui 
Sugrąžinta Matymas

NEW YiOKK.—87 metų 
niui Jacobin ■Lieįbermanui,
ris 20 metų atgal visiškai pra
rado regėjimą, dabar į Dakta
ras Sigmund A. Agatston pa
darė tokią pasekmingą opera
ciją, kad Liebermanas tuojaus 
praregėjo.

TARP RISTIKŲ
Brooklyn© R i d g e w o o de 

Grove šiandien vakare, apart 
kelių kitų porų ristikų, grum- 
sis iki pergalės Juozas Koma
ras su Fritzu Kley. O Fri- 
tzas yra žinomas, kaip “robi-! 
nis vyras,” kuris besiritant iš-, 
silanksto ir susidvilinkuoja vi
sokiais būdais. Pamatysim, 
kaip Komaras išmėgins savo 
sveikatą ant to “robo.”

Karolis Požėla pereitą ant- 
radiepį paguldė daktarą Fred 
Meyersą iš Chicagos.

Antanas Brazauskas, pagy-

LAIK-
NAU-

| įvairūs

I RODŽIAI ■
! JAUSTOS MADOS
1 Už PRIEINAMA
Į KAINĄ

I Taipgi taisau visokius laikrod-! 
Tžius ir kitus papuošalų daiktus.! 
b Taigi kreipkitės pas mane, o aš I 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
I Williamsburgieciams, kuriems« 
b pertoli pas mane atvežti pataisy- I 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius | 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ! 
b Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs į 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- į 
| kėsito “Laisvėje.”
I VIKTORAS JANUŠKA 

127-17 Liberty Avė
Tarpe 127 ir 128 gatvių 

Richmond Hill, N. Y.

B
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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 Banką

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York 
Gydau (vairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

MATHEW P. BALLAS 
(BtELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PASIUNČ1AM į. KUR KAM REIKIA. TURIM U 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TtlRlM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TES I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIE1$< IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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PRIVATIŠKĄ ’ Į J
ITOMOBIL1U, j

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiau ir chroniikaa vynj ir 

moterų ligai kraujo ir odoii. 
Padarau iityrim* kraujo ir ila^umo.

DR. MEER
W. 44th St., Room Itž 

New York, N. Y.
Valandos Priimi mot 

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

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

156

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pabiražinejimams.

< 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y,

g °,

JONAS STOKES
, Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
®po numeriu 

512 Marion St^ 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

512
JONAS STOKES

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H. MENDLOW1TZ
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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