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Daugiau Draugų Prisi 
dėjo prie Sveikinimo 
“Vilnies” Suvažiavimo
Apart pirmiau paskelbtų 

draugų, kurie aukojo “Vil
niai”, dar šie draugai pri
sidėjo prie pasiuntimo pa
sveikinimo šėrininkų suva
žiavimui:

E. Benson ...........  $2.00
R. Mizara _______   5.00
Ana Visockienė 1.00
I). M. šolom$j^as ... 2.00
Ch. Aleksynas ____ 5.00
V. Januška 1.001
F. Pakalniškis _____ 1.00

Viso $17.00
Pirmiau buvo paskelbta

$62. Taigi, brooklyniečiai 
jau turime sukėlę dienraš
čio “Vilnies” suvažiavimui I 
$79.00. Mes dasivarysime iki 
šimtinės. Tuo tarpu Cleve- 
landas ir Detroitas tyli.

Ida Wright ir Engdahl 
Važiuos Vokietijon

NEW YORK. — Dviejų 
Scottsboro jaunuolių moti
na Ida Wright ir draugas 
Engdahl, Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo sekre
torius, išvažiuoja į Vokieti
ją bal. 27 d. Jie su prakal
bų mašrutu apvažiuos Vo
kietiją, Franciją, Šveicari
ją ir Austriją. Juos kvie
čia tų šaiių darbininkai.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jus Nieko 

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

CK0UK9 _________ ______ ______ ______ ...

HIM GEGUŽINE DEMONSTSiCiJt I

; t

KOMETĄU |DAR ŠIMTAS TŪKSTANČIŲ DARBININ-
CAMBRIDGE, Mass. —Iš 

C o penhagen pranešama, 
kad ten astronomams pavy-1 
ko pastebėti iki šiol neži
noma kometa. Jinai esan
ti vidutinio dydžio.

KU TAPO IŠMESTA Į GATVES IR ATSI
DŪRĖ BEDARBIU EILĖSE BADAUT
WASHINGTON. -Nebe-, Green taip p: 

| gali paslėpti baisios bedar-1 kad pernai šiuo 
p u iv v padėties nė Amerikoslantano Valdžia Siunčia Darbo Federacijos prezi- 

aaa ir • • n • v dentas William Green. Tas

nurodo, 
metu per 

balandį mėnesį buvo pa
imta į dajb'^ 280,000 darbi
ninkų įvMrięms pavasarioAAA IT • • T| • V Uvlllclb VY llllctllL kJlCvIl. 1 do Illllnų į Vctll ll^IIlo pdvdbcll 1U ZvjUUu IVareiViy iries reakcionierius jau pripažįs- darbams, gL šiemet ne tik n i • i •• ta, kad Amerikoje šiandien Kaudonyją Armijoj randasi arti astuoni milio-Raudonųjų Armijų 1^X1 s jokio darbo

VYRAS NUšOVe PAČIĄ, 
NES MANĖ, KAI) VAGIS

WICHITA, Kan. — Bal. 
26 d. James R. Lyles, 42 me
tų amžiaus, nušovė savo pa
čią. Jis pamanęs, jog tai 
vagis. Šovė į šešėlį tamso
je, o pataikė į pačią! Sako
ma, kad jo pati miegodama 
vaikštinėdavo.

DARBININKAI, MŲBIL1ZU0K1TĖS KO
VAI PRIEŠ ALKĮ IR PRIEŠ NAUJO 
IMPERIALISTINIO KARO PAVOJU

PEIPING.—Čia gaunami 
pranešimai, kad pietines 
Chinijos taip vadinama 
“Cantono” valdžia nutarė 

Auajaus pasiųsti 20,000 ka- 
Wright ir Engdahl agituos reivių karui prieš komunis

tus tie Changchow. Tuo tar-

niekam nie
nedavė, bet ^ar 100,000 dar- 

jnai (7,950,000) bedarbių, bininkų tapo išmesta iš dar- 
i Bet, žinoma, yra daug dau- bo laike balandžio mėnesio! 

I giau, yra iki dvylikos .milio- Armija bedarbių
nu. ; tebedidėja.

Anglijos Valdžia Norinti
Sugriaut Prekybą su

Sovietą Sąjunga
nuolatos

Europos darbininkus pro
testuoti prieš nuteisimą pn sakoma, kad komunistų 
mirtin ;vi.i astuonių nekaltų Raudonoji Armija nustojo, 
Scottsboro negrų jaunuolių. I briautis linkui Amoy, todėl I

Reikalauja Daugiau 
Vaiką, Kuomet Esanti
Milionai Badauja

svetimtaučiai 
burtų 

jau-

ten esanti 
buržujai ir religinių 
šinkoriai misionieriai 
čiasi gerai ir saugiai.

KAUNO VALSTYB. LIGONINĖJ SKAN- 
DALIŠKA PADĖTIS; ŽMONES TEN 
KANKINA IR MARINA, 0 NE GYDO

Kaune gyvuoja ir veikia (kur bėginėja žmonės, barš- 
•»v\ ’rrci n h hT»n ln4xyl\i vi n Irn įvirini zt rylnwin innon rlov»

PRA-PLIENO TRUSTAS 
LEIDO IŠMOKĖJIMĄ DI

VIDENDŲ ANT ŠĖRŲ
NEW YORK. — Buržu

jus Albert Edward Wiggam 
savo prakalboje prisimygęs 
reikaląvo, kad apsišvietę 
žmonės gimdytų daugiau 
vaikų. Tyrimas parodęs, 
kad apsišvietusio gabaus dividendų ant paprastų šė- 
žmogaus 9 metų vaikas tiek rų. 
turi proto, kiek išlepėlių tė- 1 
vų 14 metų vaikas.

Milionai vaikų šiandien 
Amerikoj kenčia alkį, o bur- lyn. 
žuazija.reikalauja dar dau-' 
giau vaikų. Žinoma, turčių j 
moterys pačios nesiskubina I 
su gimdymu. Jos tik ragi
na darbininkes motinas vei
sti ir kentėti.

NEW YORK. — Jungti
nių Valstijų Plieno Korpo
racija praleido išmokėjimą

. Tokio dalyko nėra bu- 
bę nuo 1915 metų. Tas pa
rodo, kaip ekonominis kri- 
zis Amerikoje tebeina gi-

Sovietų Sibiras Virsta 
Aruodu Didelių Turtų

Pranešimas Clevelando
Lietuviam Darbininkam

LONDON. — Anglijos 
prekybos tarybos pirnlinin- ’ 
kas Runclman parlamente I

Mobilizacinis Susirinkimas 
Pirmai Gegužės Demonstra

cijai
Pėtnyčios vakare, 29 d. 

balandžio, 6:30 vai vakare, 
Lietuvių Darbininkų Sve
tainėje yra šaukiamas mo
bilizacinis susirinkimas Cle
velando lietuvių darbininkų- 
darbininkių galutinam pri
sirengimui Pirmos Gegužės 
demonstracijai, šį susirin
kimą šaukia Bendro Fron
to Pirmos Gegužės Anti-Ka- 
rinės Konferencijos Lietu
vių Draugijų delegatai ben
drai su Lietuvių Komunis-į 
tų Frakcija.

Dalyvaukite skaitlingiau- j 
šiai šitoje Pirmos Gegužės 
Mobilizacijoj. Būkime laiku, 
todėl, kad 8 vai. turėsime 
Lyros Chorui svetainę už
leisti.

Bendro Fronto *Pirm. Ge
gužės Liet. Dr-jų Delegatai 

Lietkomfrakcija.

MASKVA. — Garsusis 
Sibiras, kuris caro laikais 
šiurpuliais purtydavo pa
saulį, kuriame tūkstančiai 
žuvo geriausių Rusijos iš
tremtų kovotojų, tas Sibiras 
prie Sovietų valdžios virsta 
neišsemiamu aruodu gamti
nių turtų ir .. pramoninių 
produktų. Pirmas žingsnis 
Sibiro industrializavimui ir 
surišimui su Europa buvo 
padarytas su pastatymu 
Turkestano—Sibiro . gelžke- 
lio. Dabar planuojama tuo- 
jaus pradėt statyti gigan
tišką lokomotyvų ir vago
nų gaminimo fabriką. Fa
brikas bus pastatytas pabai
goje šių metų. Prie būda
vo j imo darbo tuoj aus pradės 
dirbti 10.000 darbininkų. 
Greitu laiku darbininkų 
skaičius bus padidintas iki 
20,000. Pastatytam fabrike 
dirbs 15,000 darbininkų. Į 
metus padarys 180 lokomo
tyvų ir 40,000 vagonų. Taip 
pat kasmet duos 30,000 to
nų šiaip visokių reikmenų 
prie gelžkelio.

taip vadinama “valstybinė 
ligoninė”. Bet pasirodo, 
jog tai yra įstaiga ne gydy
mui žmonių, o jų kankini
mui. Smetoniniai grafte- 
riai prašvilpia pinigus sa
viems reikalams, gi nelair 
mingų ligonių reikalai jiems 
nerūpi. Turtingi gali ište- 
sėt privatiškai pasisamdyt 
gydytojus ir priežiūra. Bet 
gi vargšai kemšami į “val
stybinę ligoninę”, tankiai 
greitesniam jų nugalabini- 
mui. >

Apie tos “ligoninės” skan
dalingą padėtį plačiai rašo 
Lietuvos liaudininkų orga
nas. Paduodame čionai ke
lias ištraukas:

“Jau kelinti metai, kai 
girdime kalbas naują ligoni
nę statyti. Bet pakol kas, 
nieks nesiima ją statyti, 
kad duotų ligoniams žmo
niškose sąlygose sirgti. Jei 
laikytis žmoniškumo’ princi
po, tai, rodos, bent antroj 
eilėj reiktų pasirūpinti tuo- 
mi, kad ligoniai savo kan
čioms malšinti turėtų erd
vias, ramias ir higieniškas 
ligonines.
t “Senoj ligoninėj ligoniai 
ir dirbantis ten personalas 
išvien dejuoja, kąd bloga 
čia sirgti ir bloga tokiose 
sąlygose dirbti. Bet jų mal
dos augščiau Rotušės bokš
tų neiškyla ir nieks jų ne
išklauso ...

“Pažiūrėkime koks ligo
ninėje ankštumas; palatos 
ir koridoriai prikimšti ligo
nių. Ir vis dar reikia gul
dyti ligonius ekstra, prista
tinėti lovas kur galima ir 
kur negalima. Kas sutel
pa į palatas, tai vis dar ge
riau, nors ir tenka gulėti 
viduryj palatų, kur nuolat 
esti skersvėjai. Bet kam 
tenka gulėti koridoriuose,

ka indai, 0 žiemą juose dar 
pusėtinai’ šalta, tai čia ne
toks didelis skirtumas, ne
gu kad gulėti gatvėje.

“Bet ir palatose gulėti 
dažnai būna prasta laimė. 
Ankštumo kartais dar ne 
taip bijo ligoniai, bet kai 
prikimštoj palatoj guli ke
letas nešvarių, nesivalančių 
ligonių, kurie visą tualetą 
atlieka į paklodes, tai gulė
ti silpnesniems ligoniams 
greta anųjų tikriausia kan
kynė. O šitokioj atmosfe
roj dažnai tenka gulėti ser
gantiems sunkiu plaučių už
degimu, kuriems tyras oras 
ir erdvumas—tai pirmutinė 
gydymo sąlyga.

(Tąsa pusi. 5-tam)

glija panaikins prekybos su
tartį su Sovietų Sąjunga. 
Jis skundėsi, kad daugiau 
produktų esą įvežama į An
gliją iš Sovietų Sąjungos, 
negu išgabenama į Sov. Są
jungą. Pavyzdžiui, 1930 
metais į Angliją buvę įvež
ta Sovietų produktų už 34,- 
000,000 svarų sterlingų, gi 
išgabenta Anglijos produk
tų į Sov. Sąjungą tik už 6,- 
000,000 svarų sterlingų.

Bet šitos kalbos veikiau
sia turės visai kitą tikslą. 
MacDonaldo reakcinė val
džia eina prie sutraukymo 
visų ryšių' su SSRS. Jinai 
su kitomis imperialistinėmis 
valstybėmis rengiasi prie 
karo prieš darbininkų tėvy
nę.

Jau tik. dvi dienos beliko 
iki gegužės 1 d. Tai bus ■ 
pasaulio darbo žmonių die- 
na—diena kovos ir protes-' 
to..

Amerikoje Komunistų 
Partija ir kitos revoliucinės 
proletariato organizacijos 
visuose didžiuosiuose mies
tuose geguž. 1 d. rengia de
monstracijas ir susirinki
mus. Bus šimtai susirinki
mu. x

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės! Mobilizuokitės 
gegužinėms demonstraci
joms! Rengkitės masėmis 
dalyvauti jose. Mūsų orga
nizacijų nariai, mūsų komu
nistinės spaudos skaityto
jai, šaukite į demonstraci
jas ir į kovą katalikus dar
bininkus. Agituokite ir kal

binkite juos prisidėti prie 
šitos istorinės kovos prieš 
alkį ir prieš naujo impe
rialistinio karo pavojų.

Dangus ne tik tebėra ap
siniaukęs, bet dar daugiau 
niaukiasi. Krizis tebeeina 
gilyn, bedarbė tebeauga, 

' proletariato skurdas tebedi
dėja. O naujo plėšikiško 
karo pavojus kabo ant mū- 

' sų galvų. Pasaulio imperia
listai prisiruošę ginklais už
pulti ir nuversti Sovietų 

' valdžią ir atsteigti carų ir 
kapitalistų viešpatavimą .

Šių metų gegužės demon- 
įstracijos turi išjudinti ir 
sukelti į kovą proletariato 
mases. Turi išvesti į gat
ves į demonstracijas tūks
tančius lietuvių darbininkų 
ir darbininkių. ‘

DARBININKAI IŠKOVOJO $5,000,090, 
TURI KOVOT UŽ TIKRĄ PAŠALPĄ

r

Liberalai Išvažiavo 
Į Kentucky Valstiją

Mandžurijos Diktato
riais Yra Japonai

MUKDEN. — Naujoji 
Mandžurijos valdžia po va
dovybe buvusio imperato
riaus Pu Yi yra paklusnus: 
Japonijos plėšikų įrankis. 
Toj valdžioj yra 600 japo-

NEW YORK. — Tas tie
sa, kad bedarbiu demons- z c.
traciją prie miesto svetai
nės policija ištaškė. Tas tie
sa, kad majoras Walkeris 
atsisakė priimti bedarbių 
delegaciją ir išklausyti be
darbių reikalavimus. Ta- 
čiaus tas pats Walkeris ir 
kiti parazitai pamatė be
darbių pasiryžimą kovot 
prieš alkį. Jie bijo bedar
bių keršto.

Štai kodėl Walkeris jau 
siūlo miesto sąmatų tary-! 
bai, kad ji užgirtų išleidi- j

mą bonų už $5,000,000 šel
pimui bedarbių nuo birže
lio 1 d. iki rugpjūčio 1 d.

Tai, žinoma, tik lašas van
dens. Tie penki milionai 
šimtams badaujančių šei
mynų kaip ir niekas. O bet 
visgi per kovą šis tas laimė
ta. Visgi bedarbiai iškovo
jo nors tokį trupinį.

Bedarbiai turi kovot už 
daugiau. Bedarbiai turi ko
vot už tikrą pašalpą ir už 
socialę apdraudą. Tik per 
kovą bus išgelbėta iš bado 
ir nuo pražūties.

NEW YORK. — Ameri- nų, kurie yra tikraisiais dik- 
kos Civilių Laisvių Unijos tatoriais. Japonijos armi

ja tą valdžią palaiko šautu
vų pagelba ir malšina jos 
priešininkus. Vienok svie
tui Japonija skelbia, būk 
Mandžurija esanti nepri
klausoma valstybė su 
locna- valdžia.

delegacija v jau ■ išvyko į 
Kentucky. Jos paskelbtas 
tikslas yra toksc “Pagelbėti 
atsteigti darbininkams tei
sę’ laikyti - susirinkimus ir 
organizuotis į darbo uni
jas^ pagelbėti legaliai dar
bininkams apsiginti, 'kurie 
laukia teismo už dalyvavi
mą streike; atsteigti teisę 
duoti pašalpą alkaniems 
mainieriams ir jų šeimy
noms.”

Lenkijos Valstybės .( 
Ižde Didelis Deficitas

bu-Valdžios paskelbtas 
džetas už 1931 metus, kurie 
pasibaigė kovo 31 d., paro
do didelį deficitą. Įplaukų 
buvo $252,000,000, o išlaidų 
padaryta $275,000,000. Tak 
gi, iždas pasilieka $23,000,- 
000 skoloje.

savo

Socialistai Siūlo
Koaliciją su Fašistais

Vokietijos socialdemokra
tų vadas Severing, kuris 
yra taip pat Prūsijos vi
daus reikalų ministeris, pa
reiškė: “Socialistai, taip pat 
ir katalikų partija, yra tvir
tai linkę matyt hiflerie- 
čius imant valdišką atsako
mybę.” Tai tiesioginis ir 
atviras socialdemokratų pa
siūlymas ■ kruviniems fašis
tams, kad prisidėtų prie 
sudarymo koaliacinės val
džios socialfašistų, klerika-

< lų ir fašistų. • <

Privertę Policiją Leist 
Gegužinę Demonstraciją

PATERSON, N. J.—Dar- 
bininkų organizacijos lai
mėjo ir privertė miesto po
licijos ' departmentą leisti 
laikyti gegužinę demonstra
ciją gatvėse. Gegužės 1 d.,
I vai. po pietų demonstra
cija prasidės ant kampo 
Mill and Grand sts., iš ten 
darbininkai maršuos į Bri
dge ir Governor St.

O 7 vai. vakare bus masi
nis susirinkimas Turn Hall 
svetainėj, kampas Ellison 
ir Cross sts.

Komunistai Laimėjo
II Nuoš. Balsą

RICHMOND, Cal.—Šiame 
mieste' kovo 26 d. buvo švie
timo tarybos nario rinki
mas. Iš 2,819 balsų, už ko
munistų kandidatą paduo
ta 310 balsų, arba apie 11 
nuoš. visų balsų.

Nuteisė 3 Studentus
8 Metams Kalėjiman, i

HAVANA, Kuba. — Ku
bos kruvinoji valdžia varo 
savo darbą pirmyn. Bal. 
26 d. ji nuteisė tris studen
tus 8 metams kalėjiman. O 
paskui dar kitus aštuonis 
metus jie bus laikomi po po
licijos priežiūra.

Studentai buvo kaltina
mi laikyme eksploduojan- 
čios medžiagos.

I 
Prūsijos Socialistą 
Kabinetas Rezignuos

BERLYN. — Iki šiol Pru- 
sijoj viešpačiais buvo so
cialdemokratai. Seime jie 
turėjo 137 vietas. Bet šiuo
se rinkimuose telaimėjo 93 
vietas. Naujas seimas susi
rinks geg. 24 d. Socialde
mokratų kabinetas nutarė 
naujam seimui priduoti re
zignaciją.

t
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Ji išleidžia indžionkšinus

kuHe krito7iuokkumuUk-initnii?’ da,u«ybę. Amerikos darbi- kapitelistin6 spauda kalbč- 
kūne kuto nuo kulkų kapitaiis ninku didvyriškų kovų moder- . • . • • m Mnn

■ kampaniją? 'prieš negrus; •tibiš- 
Amenkos imperializmas, va- kJsto pąvyzdisyraScottsboro

. JUOKAI NE JUOKAI

pūvančio kapita-
Dimas Benamis.

revoliucinis ĮDOMUMAI
kalbėto-

unijose ir 
gatves Pir-

redakto- 
burlesko

Ta Washingtono kapitalisti
nė valdžia vadovauja pravedi-

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

(A. J. V. Komunistų Partijos 
Centralinio Komiteto Atsišau-' 

kimas.)

Wall Street© 
jų agentų dik-

nuoliai yra pasmerkti ^elektros
. Ji begėdiškai pareiš-

lifornia valstijoj,

į pravedė baisių lynčo , teroro
1

Kapitalistinė, valdžia Wa
shingtone nei valandėlės negai-

..... ............................ j. jįl

LAISVE. LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, Inc.

Every day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn. New York
— i; - . ’ . —----------------------- ----------

ninių laikų streikuose! Atsi
minkite didvyrišku^ . “i 
įlinkus” 1

smulkieji biznieriai! Ar jūs su
prantate šioj Gegužės Dienoj, 
kuomet jūsų gyvasčiai gręsia 
badas ir karas, kad jūs turite policija ne vieną sykį dar- 
surasti naują kelią? Ar jų su- bininkų krauju nutaškė did-

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year...............$6.00 United States, eix months........... $3.00
Brooklyn, N. Y., per year........ 08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00
■oreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months..$4.00 
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00

Į GATVES PIRMA DIENĄ GEGUŽES!
■ KOVOKITE PRIEŠ BADĄ IR K AR į!

žinama ir visai nuo jų atima
ma. Virš 85 nuošimčių net tų 
darbininkų, kurie turi darbus, 

Darbįninkai vyrai ir darbi- diiįba tik‘dalį laikoj j ir j ištisos 
ninkės moterys, baltieji ir neg- darbininkų klasės įplaukos Ja
rai: im'perialistinis karas jaulbai sumažėjo: 
pereitą mėnėsį prarijo šimtus' 
tūkstančių savo aukų. Ruk-!
stanti griuvėsiai Chinijos mies- §avo išleisti įstatymą suteiki
te—Shanghajaus; Chapei su 
kalnais lavonų vyrų, moterų ir 
vaikų rodo viso pasaulio darbo 
masėms, kas darbininkams ren
giama kiekvienoj šaly. Kruvi
na naujo pasaulinio karo šmėk
la tiesia savo rankas griebti už 
gerklės darbininkus ir darbo 
farmerius visose šalyse. Japoni
jos imperializmo gaujos visu

mui dviejų bilioiių .dolerių fi
nansiniam kapitalui per Rekon
strukcijos .Korporaciją. Bet ji 
Atkakliai atmeta kiekvieną su
manymą1 del bedarbių apdrau- 
dosr del valdiškos pašalpos ba
daujantiems darbininkams. Ji 
aštriai pasmerkia buvusių ka
reivių reikalavimus išmokėji
mo taip vadinamų bonų, nors

įsiutimu mobilizuojama Sovie- tai yra tik priedermė, kurią ji 
tų Sąjungos Sibiro parubežy. iškilmingai prižadėjo išpildyti. 
Pasaulinis, imperializmas des
peratiškai daro suokalbį sukriu-
šinti Sovietų Sąjungą, pašau- muj a|^.y kapojimo vieno po ki
lio darbininkų tėvynę, ir Japo-|tam> jį išleidžia, indžionkšinus 
1UJOS imperializmas ruošiasi į ] (drausmes) prieš darbininkus, 
pirmutinę ataką. 'kurie organizuojasi ir streikuo-

Užpakaly Japonijos imperia-1 ja, idant nedaleisti sunaikinti 
lizmo- stovi Tardieu valdžia, I paskutines jų gyvenimo £rie- 
Francijos imperializmo siste-, niones. Ji naudoja ašarų gazą, 
ma ir jo Europos vasalinės! buožes ir kulkasvaidžius prieš 
(tarnaujančios) valstybės, ku-; badaujančius bedarbius mar- 
rios ruošia karo konspiracijas ' š uoto j us ir demonstrantus. Ji 
vakariniam Sovietų Sąjungos'y is labiau didina savo žiaurią 
fronte; jų konspiracinis karas! ir begėdišką sistemą deportavi- 
buvo atidėtas 1930 metais suk-|mo sveturgimių darbininkų, 
riušinant suokalbį jų agentų—i ypatingai tų, kurie bando prie- 
Industrinę Partiją ir menševi- Į sintis, kapitalistų atakoms. Ji 
kus Sovietų Sąjungoj. į pravedė baisią į lynčo , teroro

dovaujamas Wall Streeto ag^- byla, kurioj septyni negrai jau
tų Hoover, Stimson ir Mellon nualini wa nnsmpvirti 
—suteikia galybes sprogstkn- kedėm Ji begėdiškai pareiš- 
čios medžiagos ir kitokios kafo jkia> kad Tom Mooney, jau iš- 
amunicijos Japonijai jos puoli-, buvęs 16 metų kalėjime, turi li- 
mui ant Sovietų Sąjungos. Ap-1 kusįas savo dienas praleisti ka- 
simaskavęs veidmainiška dvi- lėjime, nors jau taip piiniau- 
veide diplomatija, jis tuo pačiu I sjaj įrodyta jo nekaltumas, kad 
sykiu įsiutusiai intriguoja prieš ineį tQ]į kapitalistiniai politikai
savo imperialistinius lenkty
niuotoj irs už pirmenybę plėšime 
ir padalinime Chinijos ir su- 
kriušinime Chinijos revoliuci
jos ir rengime imperialistinės 
intervencijos prieš Sovietų Są
jungą.

Darbininkai, jūs turite su
prasti, kad imperialistų diplo
matai, susirinkę šiandien į Ge- 
nevą, gembleriuoja jūsų krau
ju ir gyvastimi, kad jūsų liki
mas taipgi surištas su likimu 
Chinijos masių, kurių kraujas 
šiandien liejamas. Genevoj at
stovai imperialistinių valstybių, 
Jungtinių Valstijų, Francijos, 
Anglijos, Italijos, Vokietijos ir 
Japonijos, savo imperialistinės 
diplomatijos lošime gembleriuo
ja su kiekvienos šalies darbi
ninkų ir jų šeimynų gyvastimi.

Niekad nebuvo toks didelis 
pavojus naujo imperialistinio 
Icaro del pasaulio perdalini- 
mo, kaip dabartiniu ląiku!

Smarkus rengimasis imperia
listinių valdžių prie karo yra 

. dalis jų desperatiškų pastangų 
surasti kapitalistinį išėjimą iš 
krizio, į kurį jų sistema klimp
sta giliau ir giliau. Tai yra 
dalis karo, kuris jau beveik trys 
metai vedamas prieš darbo ma
sių gyvenimo normą kiekvienoj 
šajy. Jungtinėse Valstijose ka
pitalistinė ekonomija, apie ku
rią išdidžiai kalbama, kaipo pa
saulinio kapitalizmo tvirtovę, 
beveik ant pusės nupuolė. Ta 
baisi našta tapo uždėta ant pe
čių tų, kurie mažiausiai pajė
gia ją nešti, ant pečių darbiniu- i 
kų, moterų, jaunuolių ir vaikų: 

į ypatingai ant išnaudojamų . ne
grų masių. Dvylika milionų 
dai'bininkų, kurie su savo šei
mynomis viso sudaro virš ke- 
turiasdešimts milionų, gyveno 
mnt mizernos pašalpos nuo vie
nų iki trijų metų. O dabar net 
tiųmlzema pašalpa sistematiš- 
kai žingsnis po žingsnio suma-

suranda naudingu veidmainiš
kai už jį kalbėti.

- Amerikos k a p i t ai istin€s 
draugijos demagogija šiandie 
yra masių akyse numaskuota, 
kaipo žiauri 
bankierių ir 
tatūrą.

Apsupta to 
listinio pasaulio, stovi milžiniš
ka ir kylanti kūryba naujo pa
saulio, Socialistinio Pasaulio 
Sovietų Sąjungoj. Jau trumpi 
lenktyniavimo metai “taikos” 
būdais tarp tų dviejų pasaulių 
aiškiai nusprendė socializmo 
naudai, naudai proletarinės dik
tatūros, pujkiu pasisekimu Pen
kių Metų Plano. Tuo. pačiu sy
kiu, kuomet kapitalizmas 
klimpsta į krizį kiekvienoje ša
ly, kuomet jis ant toliaus nebe
gali maitinti didėjančias mases 
badaujančių žmonių, tai prole
tarinė- diktatūra Sovietų Sąjun- 
goj organizuoja visai naują 
draugiją ant socialistinių prin- 

*čipų, žengia pirmyn dešimts sy
kių greičiau, negu kada nors 
pirmiau žengė bent kokia šalis; 
net ir dienose žydinčio kapita
lizmo jokia šalis taip smarkiai 
nežengė" pirmyn pramoniniai.

Tai yra šis priešingumas 
tarp dviejų pasaulių, tarp 
stimpančio kapitalizmo ir 
kylančio socializmo Sovie
tų Sąjungoj, kuris masina pa
saulio imperializmą, krizio 
supurtytą iš pat pamatų, jieš- 
koti išeities per karą prieš So
vietų Sąjungą. Tai yra .tas 
pats priešingumas, kuris pa
rodo visų šalių darbininkams, 
jog del jų vienatine išeitis iš 
krizio, tai yra kelias, priešini
mosi kapitalistų ofensyvai, tai 
revoliucinis klasių kovos ke
liąs.

Jungtinių Valstijų darbinin
kai’ pradėjo kovoti prieš kapi
talistų atakas nuo Pirmos Ge

gužės metai laiko atgal. Kas
dienines kovas už duoną ištisoj 
šaly organizuoja ir - vadovauja 
Bedarbių Tarybos; tas parodo 
kylantį Amerikos darbininkų 
kovos ūpą. Didvyriški streikai 
Kentucky mainierių, East Ohio 
mainierių, kietos anglies mai
nierių ir mainierių pietiniam 
Illinois; . tekstilės darbininkų 
.kovos Lawrence, Rhode Island,. 
Allentown, Paterson; streikai 
adatos pramonėj; didelės kovos 
mainierių Pennsylvania, Ohio ir 
West Virginijoj; bedarbių mar- 
šavimas prie Fordo dirbtuvės 
Detroite, prie skerdyklų Chica- 
goj ir didysis Nacionalis Ba- 
duolių Maršavimas, kuris pa
sveikino atsidarantį kongresą; 
didėjanįis negrų masitj pasi
priešinimas prieš lynčo terorą 
ir solidarumas darbininkų kla
sės, baltųjų ir negrų, kovoji už 
išgelbėjimą Scottsboro jaunuo
lių ; puikios demonstracijos

luš prieš Sovietų Sąjungą, kur 
tikras socializrhas šiandien 
šteig-iamas; jie deda pastangas 
pagelbsti kapįtalistams sumobi
lizuoti darbininkus karui prieš 
Sovietų Sąjungą. Prigelbs- 
tint jų sąjungininkams, taip 
vadinamai kaitriojo sparno . Muš
te grupei ir trockistams ir lo- 
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Tom Mooney, kuris išsė- mones vartoja slopinimui 
dėjo virš penkiolika ’ metų darbininkų, priteisia il- 
San Quentin kalėjime, Ca- giems metams kalėjiman ir 

paliktas net mirtin tuos, kurie paro- 
vestoniečiams, tie socialfašistai ant toliau kirmyti kalėji-
yra pavojingiausi darbininkų 
klasės priešai jas kovoje prieš 
kapitalistų ofensyvą.

Kova prieš alkį ir karą ga
lės būt sėkmingai vedama tik 
nugalėjus Amerikos Darbo 
Federacijos; įr Socialistų Par
tijos vadus ir išmetus juos iš 
darbininkų klasės eilių.

Darbininkai, baltieji, ir neg-, 
rai, nariai Amerikos Darbo 
Federacijos, nariai Socialistų 
Partijos, sėkėjai atvirų kapita
listinių partijų, jaunieji ’ dar- 

ncj, Kvx.xxvo bininkai ir moterys darbinin-
prieš Japonijos imperialistinius' kės, darbo farmeriai ir valdžios 
banditus Chicagoj, Seattle irj i\’ miestų darbininkai, ' rašti- 
Washingtone; milžiniškos de- nių darbininkai, inteligentai ir 
monstracijos, kurios buvo visoj 
šaly reikalaujant Tom Mooney 
paliuosuoti—visa tai yra puikus 
įrodymas Amerikos darbininkų 
kovojimo galimybės ir jų pasi
ryžimo priešintis kapitalistinės 
klasės atakoms.

Kapitalistų klasė žvėriškai 
bando atmušti žiaurio teroro 
pagelba kylančią daiįbininkų

me. Taip išsprendė Moo
ney reikalą Californijos gu
bernatorius Rolph.

Mooney pasiliuosavimo iš 
kalėjimo klausimas buvo 
užmirštas per kelis metus, 
bet darbininkai po KomV- 
nistų Partijos vadovybe pa
staraisiais laikais ant tiek 
smarkiai išsijudino savo rei
kalavimais paliuosuot Moo
ney, jog ne juokais prabilo 
ir buržuazinė opinija tuo 
klausimu. “Susirūpino” net 
toks šarlatanas, kaip Jimmy 
Walkeris, atsižymėjęs bjau
riais žvėriškumais, po ku
rio komanda New Yorko

1 Pypke Išėmė Tonsilųįl 7
J. H. Fleischmanas, farme- 

rys, Eaton Rapids, Mich., taisė 
automobilio “tajerį,” kurio žar
na buvo labai standžiai pri
pumpuota oro, ir jam bežiūri- 
nėjant, visai nosį prikišus, gu
minė žarna trūko tokiu smar
kumu, kad giliai suvarė jam į 
gerklę pypkę, kurią jis tuo lai
ku buvo įsikandęs. Pypkės ci- 
bukas išplėšė abudu tonsilu. 
Paskui daktaras, apžiūrėdamas, 
pripažino, kad pypkė gerai pa- , 
darė operaciją, visiškai išrau
dama tonsilus.

kotiškų Svaigalų
Kad įpratęs vartotojas opiu

mo, morfinos, kokainos ir kitų 
narkotikų atprastų juos naudot, 
tai reikėdavo beveik “stebuklo.” 
Tie svaigalai iš karto duoda 
žmogui smagumo ir laimės

do didesnės drąsos ir pasi
ryžimo dalyvaujant pirmo
se kovos eilėse. Tą jie daro 
ne tik tam, kad vien tik nu
baust “prasikaltėlius,” bet 
da daugiau tam, kad įbau- 
gint kitus, kad pastarieji 
neitų pirmųjų keliais.

Reikale Mooney
Scottsboro negrų jaunuolių, 
kapitalistų klasė bijo daryt 
bent kokį žingsnį dėlei jų 
paliuosavimo todėl, kad 
tokšai žingsnis darbininkų 
plačiose masėse sukeltų di
delį entuziazmą, ūpo pakili- jausmą; bet kada vartotojas jų 

Darbininkai skaitytų negauna, jis skaudžiai kenčia, 
laimėjimu ir tuomet žmogus yrą linkęs 

plėšti ir bile kokią nedorybę da
ryti, kad tik gautų pinigų nu
sipirkti tokių svaigalų.

Dabar Nacionalės Medicinos 
Akademijos Dr. Wilder Banc
roft, Gutsell ir Rutzler skelbia, 
kad jie suradę vaistą, kuriuom 
veikiausiai būsią galima “su
laužyt” ir panaikint tą žalingą 
paprotį. Jie kelis mėnesius tuo 
tikslu darė bandymus su vaistu, 
vadinamu sodium rhodanate, 
šešis žmones, įpratusius į mor
finą, jie sakosi jau tuomi pa
gydė-

Minimi daktarai patyrė, kad 
nuo morfinos panaudojimo su
kietėja bei sutirštėja smegeni
nė proteino (baltimio) medžia
ga. Praeina kiek laiko, ir vėl 
smegenys atsileidžia; tuomet 
žmogus pajunta nesuturimą no
rą daugiau morfinos ar kito 
'narkotiško .svaigalo. Bet jeigu 
vietoj narkotiko jam duoda so- 
diumo rhodanato, tai ir be 
morfino ar kt. atsileidžia balti- 
mrnė smegenų medžiaga ir pa
sidaro normalė. Tada jau nė
ra morfinos geismo.

Bet šis vaistas tegalima nau
dot tik kai žmogus neturi džio
vos, kai jo širdis sveikai veikia ir 
kai -.j is p neserga skaudžiai fizine 
liga. Taipgi, suprantama, rei
kia bent vidutinės intencijos 
pasiliuosuot nuo to papročio, 
•kuris labai brangiai kaštuoja ir 
sveikatą suardo.

ma.
savo dideliu
Mdoney paliuosavimą, o pa- 
liuosavimas Scottsboro ne
grų jaunuolių pakeltų Ko
munistų Partijos prestižą 
darbininkų akyse. Iš kitos 

visil^i pusės kapitalistinei val- 
! džiai ir jos teisdarystei bū
tų didelis smūgis.

Todėl tai kapitalistinė

prantate, kad jūs turite suvie
nyti savo spėkas iš apačios, su
daryti savo organizacijas ir ko
voti prieš pasaulį priešų, ku- SO 
riuos mirštanti kapitalistų kla- abelnai, kaip darbininkai, 
sė yra atkreipus prieš jus, į įaįp įr patys buržujai, žino, 

i savo i - - — —
>
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Atsiminkite didvyriškas tradi-! kalėjime be jokio prasizen- 
kurios gimo prieš kapitalistinius 

įstatymus. Prieš Tom Moo-

miesčio gatves.
Ne tik Amerikos, o ir vi- 

pasaulio žmones 1_

Vlocinac VnvnC hnno-n 1 Donnr J p* ivo j . ^jn If paWS DIU’ZUJai, Z111O,klasines kovos bangą. Depoi stengdamasi toliau tęsti savo i , T Mnnn^v nndnmnc
tuoja tukstancius sveturgimių i gyvybę čiuipiant jūsų krauja? i J Om . M°.°^y Pydomas -
’ " .... I Atsiminkite didvyriškas tradi-!kalėjime be jokio prasizen- valstybe ir patys kapitalis-

tai, net pripažindami ne
kaltumą Tom Mooney arba 
kitų politinių kalinių, jokiu 
būdu geruoju nepaliuosuos 
nei Mooney, nei Scottsboro 
negrų jaunuolių. Tuos ka
linius taip, kaip ir visus ki
tus politiškus kalinius abel- 
nai, gali paliuosuoti vien tik 
tai ; darbininku masinis 
spaudimas. Visi kaliniai, 
turinti reikšmės darbininkų 
politiškame judėjime tiktai 
galės būt ir bus paliuosuo
ti vien tiktai ' per masinį 
darbininkų revoliucinį vei
kimą.

Bet kiekvienas' darbinin
kas ir darbininkė turėtų su
prast ir žinot ant visados, 
kad toksai revoliucinis ju
dėjimas-veikimas neateis 
pats per save. Reikia jis 
vystyt, reikia jis rengt. Ne 
vien tik įtraukimas pavie
nių darbininkų į revoliuci
nes organizacijas, bet taip
gi užkariavimas reakcinių 
organizacijų ir įtraukimas 
jų į klasių kovos sūkurį bū
tinai turi būt prievole kiek
vieno komunisto ir simpati- 
ko.

darbininkų kiekvieną mėnesį; j 
negrų nulynčiavimo skaičius di
dėja .kiekvieną savaitę. Šimtai 
darbininkų įgrūdama į kalėji
mą kiekvieną dieną; policijos 
užpuolimas ir sumušimas iki 
nesąmonės vyrų, moterų ir vai
kų yra kasdieninis apsireiški
mas. Kapitalistinis teroras jau 
prarijo daug aukų, didvyriškų

tinių saugotojų “įstatymų ir 
tvarkos;” prarijo didvyrius 
Fordo baduolių maršavimo, 
Kentucky streiko ir kovos prieš 
mėtymus bedarbių iš namų Chi- 
cagoj ir Clevelande. Bet bjau
riausios kapitalistų klasės ąta- 
kos negali sulaikyti ! revoliikci- 
nį masių kilimą^ | į. ; į į i

Priešingai ,tik įarTab/au su- 
drūtina judėjimą ir 
kovingumo ūpą judėjimo, 
riam daugiau suteikia įkvėpimo 
didvyriškų kankinių drąsa.

Iš kovos vystosi darbininkų 
revoliucinės organizacijos, be
darbių tarybos, revoliucinės 
darbo unijos ir opozicijos •re- 
formistiriėse unijose, ir vado
vauja ir organizuoja visas tas 
kovas A.J.V. KomuiJstų Parti
ja,^Sekcija Komunistų Interna
cionalo,

Šią Gegužės Dieną turi būt 
didelis naujas masinis mobi
lizavimas visų darbininkų 
prieš Hooyerio valdžios bado 
programą ir prieš gręsiantį 
imperialistinį karą.

ei jas Amerikos masių, 
suteikė kovotojus, kurie sunai- įstatymus. Prieš Tom Moo- 
kino Anglijos feodolinį viešpa-.ney buvo sudarytas suokal- 
įavimą revoliuciniuose karuose. Liudininkai buvo pa- 
1776 metais! Atsiminkite revo-Į .... . . . - S-
liucines tradicijas Amerikos ' P11 Visa teismo piocedu- 
masių, kurių kraujas buvo pra-. ra buvo vedama ne įstaty- 
lietas sudaužyme vergijos sis-! mais, O pinigais vaduo- 
temos 1861-65 metais! Atsimin- jantis. Jau ne sykį pirmiau

Atsi_ jo apie tai, jog Tom Moo- 
____________ maišti- ney blįJr° ir yra nekaltas toJ 

, tarp^Ąmerlkos. karei- provokacinėj bombų eksplozi-
vįų Archangelįįę l{919f įr 1920! joj laike patriotinės prie 
metais, kurie privertė imperia-1 kdro prisirengimet parodos 
•listus atšaukti intervencijos 1916 metaį San Prancisco; 
spėkas pries Sovietų Sąjungą. . . , ’ v,

Amerikos, darbininkų klasei 9^’’ buvo Užmušta 10 
liedąsitĮudsĮ {<anitalistų atakoms, | žinonių ir apie 40 sužeista. 

l&twJr kąro programai. Dar- Dabar'irgi1 net patys valdi1 
; ‘padidina bininkai sukils į 

ku_ tadarystes ir r*
į kovą prieš pik- 

neteisingumus pū
vančios ir atgyvenusias siste
mos, kapitalizmo sistemos.

šioj Gegužės pienoj visos 
pavergtos masės susijungs į 
galingą protesto demonstraciją. 
Pažadinkite ir organizuokite 
vįsus tuos, kurie dar yra pasy- 
viški ir bešališki. Mobilizuokite 
plačiąsias mases kovai prieš ai-* 
kį ir karą. Sukeikime masinį 
pasipiktinimą prieš Japonijos 
imperialistus, kurie pradėjo pa
saulinį .karą Tolimuose Rytuo
se . su -.pagelbą Amerikos ir ki
tų imperialistinių valstybių. Su
kilimo ir kovos dvasią pieškite 
dirbtuvėse, darbo 
masių namuose. Į 

Nepaisant kovų, didvyrišku-)Gegužės.
mo ir pasiaukojimo, darbiniu-, 
kams dar nepavyko sustabcjy- i 
ti kapitalistų ofensyvą. Kiek
vienoj kovoj jie suranda prie
šus ne tik priešakyj—valdžią, 
teismus, policiją, mušeikas, ar
miją,—bet taipgi ir užpakaly ir 
net savo eilėse,, kurie duria 
jiems į nugarą ir demoralizuo
ja jų kovas, kaip tai viršininkai 
Amerikos Darjio Federacijos 
ir Socialistų Partijos, socialfa- 
šistai, kurie vykina kapitalistų 
programą “darbininkiškomis” 
ir “socialistinėmis” frązėmiš.,;

t jį ' > į *. v
Amerikos Darbo Federacijos 

viršininkai šiandien dįdžiųdfasi 
kaipo didžiausia savai f -peį’gąle, 
sėkmingu pravedimu, kfišilotiiio 
algų kapojimo be paSipyįešini- 
mo iš darbininkų' pūlsėš.' Jie 
priešinasi bedarbių aįdi’audai, 

, jie priešinasi kareivių bonams 
ir remia dviejų bilioiių dolerių 
dovaną bankams ir korporaci
joms. Socialistų. Partijos ,va- 
dąi atvirai remia kįapitalistų 
labdarybės skymūs, \ kaip tai 
“blokų-pagelbos sisterna’;, “ben- 
druomejnės iždas”, “šeimynos 
pagelba šeimynai” sistenia, ku
ria net tos pačios labdarybės 
našta-užkraunama ant pačių 
darbininkų X po J. P. Morgano 
obalsiu “jeigu aš duodu dešim
tuką ir tu duodi dešimtuką, tuo
met našta pasidalinama lygiai.” 
Socialistų Partijos vadai ter
šia garbingą žodį “socializmas”, 
kad pridengti savo bjaurius me-

Lai Gyvuoja 
tarptautinis darbininkų solida
rumas! v Numaskuokime dvi
veidę diplomatiją Amerikos 
imperializmo, kuris dalyvauja 
plėtime karo!

Lai gyvuoja revoliucinė ma
sinė kova prieš imperialistinį 
karą!

Sustabdykite karo amunici
jos siuntimą į Japoniją!

Sudarykite kovingus komite
tus revoliucinių fbenflro fronto 
ditbtųvėse^ tąrp beddrbių, tarp 

žetnės 
ūkiūošęl ♦ 11 į į' • .. J j * d • . ' *. v ■ ; i r i . : ; x o »• • U•. » , , J J į ; .

Kovokite ųž 4 bedarbių ap- 
dtaudą valdžlųą ■ir i darbdavių 
'iškaščiu! ' . ’ t J į ! •’

' , v | i i- ■
Reikalaukite’ bėšą^yginio pa- 

liupsavimo Sčettsboro jaunuo
lių! J T l !■'. r

Reikaląukite tuojaus pahuų- 
supti Toną'M.ooney!. .

Ginkite, Sovietų Sąjungą!
Ginkit ČKitiijo^žmones nuo 

plėšikiško tarptdūlinio impe
rializmo karų T K

Ginkite Sųviętų Chiniją!
Sudarykite išį savęs gyvą, 

nepajiidinamą apsaugos sieną 
.aplink Sovietų Sąjungą, perga
lingo socializinO žemę!

Ginkite saye( prieš imperia
listinio karo masinį žudymą!

A. J. V. Komunisti/ Partijos 
Centralinis Komitetas.

ninkai vienas po kitam pa
reiškia tą patį.

Senatorius Blaine, republi-: 
konas, iš Wisconsin, sako: 
“Tai didelis nusiminimas 
tiems, kurie tiki teisdarys- 
tei, jog tas žmogus turi pa
silikt kalėjime. Aš persista- 
čiau sau, kad jo paliuosavi- 
mas bus atmestas kaipo pa
sekmė ilgo atidėliojimo gu
bernatoriaus nuosprendžio. 
Tie, kurie nuodugniai tyri
nėjo (studijavo) šį reikalą, 
yra persitikrinę, jog Moo
ney nekaltas.” Vyriausias 
teisėjas Griffin, kuris pir
mininkavo laike Mooney by
los, kuris faktinai nuteisė' 
Mooney tuo laiku ant mir
ties, vėliau išsireiškė, kad 
laike teismo liudijimuose 
buvo duota kreiva prisieka. 
Bet dabar, kuomet guber
natorius nusprendė, kad 
Mooney turi kirmyt kalėji
me, tai tas pats teisėjas pa
reiškė, kad: “Mano opinija 
(nuomonė) Mooney reika
lu yra, aš tikiu,, gerai žino
ma. Tai yra nepermaino- 
riia.”* Jis priteisė Mooney 
mirtin virš penkiolika metų 
tam atgal, nežiūrint, kad 
dabar, j jo supratimu, Moo
ney pasilieka jau nekaltu, 
vienok faktas liekasi- faktu, 
kad jo nagai kruvini, apt jo 
kaip ir ant gubernatoriaus 
Rolpho puola atsakomybė 
už pūdymą, laipsnišką Moo
ney marinimą. Aiškus da
lykas, kad to reikalauja ka
pitalistų klasė ir jos dikta
tūra.

Tokiu pat būdu keturi 
metai atgal buvo priteisti 
mirtin ir sudeginti Sacco ir 
Vanzetti. Dabar, mirtin nu- 
smerkta devyni negrai jau
nuoliai Scottsboro, Alaba
ma valstijoj. Kapitalistų 
diktatūra žiauriausias prie-

Misinginiai Smegenys
Nesenai mokslininkai išrado 

vadinamus “misinginius smege
nis;” tai yra labai delikatna 
ipašina, kuri užregistruoja, ko
kiais laikais saulė išduoda dau
giau spindulių, o kokiais ma
žiau. Sakoma, kad nuo skirtu
mu saulės spinduliaviiho gal pa
eina šalti ar šilti orai, sausi ar 
šlapi. <" 
tokie sėkmingi, kaip pranašau
ja, galima būsią atspėt oras ke
li metai išanksto.

MAIKIS MOKINA KALBĖTI

Plati.—Ar matei, kaip “Ke
leivio” redaktorius mokina sa
vo skaitytojus, kaip pasidaryti 
kalbėtojais.

Laiba. —Tokių peckelynių, 
kaip “Keleivis,” aš neskaitau.

Plati.—O aš tau vis tiek tu- 
Viu pasakyti labai gerą “Ke
leivio” receptą ,kaip pasidary
ti spykerka. Sako, reikia tė- 
myt, kokia publika ir kas kam 
patinka, tai tik tą ir kalbėti; 
tada būsi geriausias 
jas.

Laiba.—“Keleivio” 
rius pasiverstų ir į
mergą, ir į sorkių beždžionę, 
jeigu tuom galėtų daugiau pi
nigų gauti. Tad, pagal savęs, 
jis patarimus duoda ir savo 
skaitytojams.

KATĖS NEPRIGAUSI -

Stasys.—žiūrėk, kupčius su- 
Jeigu tyrimai pasirodys sidėjęs žuvi^ ant savo vežimė

lio taip, kad atrodo, kaip bun- 
čiai bananų. ■ ; ! »

Kazys.—Aš suprantu; jis 
nori kates prigauti, kad jos 
taip nelįstų prie žuvies.

Stasys.—Jeigu jau aš per 
pusantro bloko užuodžiau jo 
pūvančias žuvis, tad kaip jis 
prigaus katę?

Sugrąžino Regėjimą Be 
Akių Operacijos

Montrealo Generalėj Ligoni
nėj Daktaras G. H. Mathewson 
sugrąžino žmogui % regėjimą be 
jokios operacijos ant akių. Vie
nas vyras apako, prisipumpa- 
vęs degtinės. Vietoj daryt ope
raciją akims, Dr. Mathewson 
padarė skylutę žemutinėj nu
garkaulio dalyj iki “smegenų” 
ir per keturias dienas paeiliui 
išleido po biskį skystimo iš nu
garkaulio “smegenų’’ kanalo. 
Du kartu tai padarius, jau žmo
gus pradėjo matyt; po ketvirto 
sykio, jo regėjimas visiškai at
sitaisė. .

SKAITANTIS POLICMANAS

Fliaperka.—Tai gražus po- 
licmanas ir, matyt, apšvietą 
myli. Žiūrėk ir saidvoku eida
mas, o gazietą skaito.

Darbininkė. —Skaito^ kad 
sužinot, kas atsitiko šiame 
bloke, kurį jis turėjo šiąnakt 
sergėti. Naktį jis praleido ne 
ant sargybos, bet tautiškoj 
smuklėj su panašiomis, kaip 
tu.

Ex<Mikelini&.
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' ATSIŠAUKIMAS Į CLEVELAND!) DARBI- j Draugo Daubaro 
NINKUS DEL GEGUŽ.DEMONSTRACI.JOS

<

Puslapis Trečias

Jišlrušaitierie, F. Bitraš, S. Lau-

Liepossu-

Darbininkas negali nie-

LAISVES
susiriiiKime pi ane- . ~ ' f . i
22 nariu pasiuntė Lle,tuV“' Centro B1U’'° .tarlu ‘BINGHAMTON, N. Y

A.L.D.L.D. Kuopoj
' ■ , I ocl V (U bCi
balandžio Amerikos u m.xQ .•• f I bUl VO 1

HARTFORD, CONN.
Aukos Fondo

e

I 
a

aukojo 
$1.00

uždarbio.
A. Čekanauskas.

širdingiausį ačiū už parėmimą 
revoliucinio judėjimo. Aukos

Kovo mėn. ne- ]qc; a. Andrulevičius, J. Ma- 
‘ i su- , •- - -

tapo sužinota, kad Chester,” Conn

Įrenk, A, Egriotienė, M. Valun- 
Ih’aviZhic* T NTr\v»i o Ir i c C* A Irg^

!cin ir Totorėlis; 20c A. Gris- 
110“* jkevičius, Joe. Palozie 21c; po

tos. Išeina taip, kad per tris 
savaites laiko, kuopos sekre- 
____ išsiųsti pinigai nepasie
kė Centro, arba—Centro sek
retoriaus atskaita už kovo 
mėn. nepilna. Neaiškumas pa-

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

falo. Gegužinės minėjimo 
ikomisijon iš kuopos apsiėmė

del Agitacijos 
ant Blankos

ir vėl draugai
Fondui:

$3. Stanley Danich; po 50c M.
Pereitų metų pabaigoj buvo Butkevic ir Barnett; po 25c: 

įsirašęs kuopon naujas narys P. Padelckis, Markūnas, Sau-j

žeika, John Kulis; So. Man-, 
i., draugai auka-. 

vę : O. Lemezienė ir A. Benia-.J 
vičius po 25c.

Kurių draugui pavardės 
at- 

nuo tan
kaus vartymo susitrynus, tai 

!sunkoka įskaityti.
Varde Komunistų Partijos!

štai 
auką Agitacijos

Copr. 1932, 
The American 
Tobacco Co.

Del to labai svarbu būti tikru, jog 
cigaretas, kuri rūkote, yra grynas ir 
švarus - būti tikru neįkvėpti tūlų 
nešvarumų.

Lucky Strike drįso šį klausimą 
iškelti - nes jie šį dalyką išrišo! Tas 

į duoda jums apsaugą, kurios jūs

"A yf" ETŲ metais cigaretų skelbi- 
muose ypatingai vengta žodžio 

“užsitraukti”. Kodėl? Gerumėlis 
žino! Juk kiekvienas, žinodamas ar 
nežinodamas, užsitraukia! Kiekvienas 
rūkytojas rūkydamas vienu ar kitu 
laiku įkvepia dūmų dalį, kuriuos'jis 
ištraukia iš cigareto.

‘ ’ ’Darbininką! -ir: dirbanti:turi Juozas NaVardauškas.
\buvo ir kuopos sekretorium iš-l # .

rinktas. Tačiaus, kaipo be-|^.ev^ai^ p* J/.or^s/įS’ 9’ 
darbis, jis narinių duoklių 
buvo mokėjęs. 7’ 
atsilankius jam į kuopos 
sirinkimą, i 
jis išėjęs kariuomenėn. Tai
gi, jis kuopos nariu jau nebe
bus skaitomas. Kitas sekreto-j 
rius dar neišrinktas, nes nie
kas neapsiėmė, nors susirin- g&l klaidingai, parašytos, 
kime dalyvių buvo ir nemd- leiskit, nes blanką 
žai.

Kuopos finansų sekretorė 
kovo mėn. susirinkime prane
šė, kad už 
Centrai! duokles, bet Centro į 
apyskaitoj už kovo mėn. mūsų ' . , . A
kuopos narių duoklės neįtrauk-|Pasil‘S^os i Agitacijos Fondą.

badauti, na, o ką jau kalbėti Į 
apie tuos darbininkus, kurie Į 
nedirba. >

Laikrodžių dirbtuvė dirba | 
po 3 dienas į savaitę, bet tik j 

. po 4 vai. Daugutna darbiniu-1 
a^a^v.v ii/r i m i •, i 1 ko gauna tik 12 dol. į mene-!
Likusi: ką !S Maskvos. Tarp kit-ko sp taip' dabar einasi

• darbininkams k a p i ta listinėj 
“Mes visi Sovietų Res- tvarkoj, kuri jau baigia su- 

publikos lietuviai darbiniu- pūti, 
kai, ‘ 
viai su didžiausia panieka 
smerkiame kontr-revoliuci- 
nius renegatus: Pruseiką, 
Butkų, Strazdą ir visą jų 
kompaniją. Gaila tik tų 
darbininkų, kuriuos jie turi 
nusivedę. Tokiame svarbia
me momente, kur visose 1A 
kapitalistinėse šalyse 
mirtina kova

Laiškas iš Maskvos
Balandžio 26 d., 1932 m.,

CLEVELAND, O.— Sek-jels. V«k> aukų buvo surinkta| nu0 j Daubaro ]aiš. 
■ madienį, gegužės 1 d., Cle-!*?70: Uz sveta.nę užmokėta^.. ,.!x

& ’ $5 uz plakatus o0c. L..... ..
$2.20 ir yra pasiųsta į Agita- j laiške Štai kas parašyta:

•cijos Fondą. “Mes visi Sovietu ~

CLEVELAND, O.— Sek-

J. J. Ynamaitis.

Streiko Metu
Darbininkiška spauda 

streiko metu virsta labai 
10515 svarbiu kovos įrankiu. Pa

vyzdžiui imam pralaimėtą

velando darbininkai ir dar
bininkės šaukiami vakare 
susirinkti i svetaines seka
mose vietose, o iš ten bus, 
maršavimas į Public Squa-^patld0S Svarba 
re aikštę: ’ r

West Sides Sekcijoj
Ukrainian Labor Temple

1051 Auburn Ave.
Workers Home,

Madison Ave.
Hungar. Workers Home, kietų anglių rajone streiką.

4309 Lorain Ave. Kodėl streikas buvo pralai-
Cifranic Hali, 2115\Quail, Į mėtas? Tam yra daug prįe-

Lakewood. į žasčių, apie kurias “Lais-
North Fast Sekciioi i VČje” jau buV0 ra^ta- Bet.North East beKcijoj viena iš svarbiųjų prježas-

South Slav Hall, 5607 St. čių, tai darbininkiškos spau- 
Clair Avė.

Oak Pythian Temple 105
and St. Clair.

Lithuanian Hall, 920 E.
79th Street.

Miller Ave. and E. 200th
St., Euclid Village, O.

Mayfield and E. 123rd, 
Unemployed Council No. 
17.

South East Sekcijoj
Hungarian Work.

11123 Buckeye Rd.
Pulaski Hall, 6628

bers.
Workers Culture

14101 Kinsman Rd.
Unemployed Council No.

11, 8126 Holton.
Kominsky Hall, 3613 East

131st St.
Downtown Sekcijoj

Rayford and Jackson Hall,
3804 Scoville Ave.

Darbininkai ir darbiniu- turėdami tikrų apie 
kės, nepamirškite padėti ką žinių, buvo priversti ti- 
šią šventę apvaikščioti pri-1 keti kasyklų kompanijų me- 
deramai, t. y., visų yra pa-1 lams, kuriuos kasdiena per

Home,

dos trūkuma’sr-tikrų streiko 
žinių trūkumas.

Shenandoah apielinkėj 
dviejų savaičių streiko me
tu 17 mainų nedirbo. O ka
pitalistinė spauda, kontro
liuojama didžiųjų anglių 
kompanijų, diena iš dienos 
šaukė, kad Shenandoah 
mainos dirba, o rytoj visi 
mainieriai išeis į darbą. Di
delėj Gilbertono maino j tik 
keli streiklaužiai “brėkery”

tarnautojai ir mokslei- ko nupirkti, nei pavalgyti
** T- 1 1 1 1 r Z Z-J 11 L\ 1 /-v

Visi Būkite Prisirengę 
Dalyvauti Dienraščio

tokio

Rengiamame Didžiajame

ema Lietuvių Darbininkų Literatū- 
proletariato ros Draugijos 20-tos kuopos 

su buržuazija, kur viso pa- susirinkime buvo išduotas ra-
šaulio imperialistai rengia-i P°rtas iš įvykusio vaidinimo sibko nepaaiškėjęs. 

lai TM-ili-i Qni’lnfn Rnarmkli '9 4. balandžio. Suruoštameį si pulti. Sovietą Respubli- kuopos vakare AuSros Choro Kuopa prisidėjo ;
Ką, KUl reikalaujama Visųiv,1jd:nįoju o-rUnė perstatė K ar-i Partijos kvietimai! n

Kuopa prisidėjo Komunistų 
vaidintojų gpupė perstatė Kar- i Partijos kvietimai! minėti dar- 
naukalo veikalą “Vėją sėji, bininkų šventę Pirmą Gegužės, 
audrą pjausi.” Vaidinime da- Minėjimas įvyks lietuvių sve-

proletarinių jėgų bendro 
veikimo ir revoliucinio vei
kimo, tai tokiame momente 
grupė kontr-revoliucinių re
negatų skaldo jūsų, drau
gai, revoliucines eiles, vagia 
iždus, provokuoja spaudą ir 
vadovaujančius draugus. Ar 
gi bereikia didesnės judo- 
šystes. Draugas Kapsukas 
ir Angarietis man sykį be
kalbant pareiškė, kad A. 
Bimba dar per mažai opor
tunistus, renegatus kriti
kuoja, juos reikia dar dau
giau per spaudą mušti. 
Klaida, kad draugai anks
čiau su jais džentelmoniš- 
kai elgėsi; reikėjo juos se
niau imti už apykarpos...

“Bet mes jų neužmiršime. 
Proletariatas laimės ir sy
kiu su parazitais nušluos ir 
renegatus. Tegul jie nesi-1 
dangsto komunistų kauke. 
Trockis čion pas mus irgi 
taip dangstėsi ir sykiu slap- į 
tai dirbo kontr-revojiucinį į 
darbą. Mes jį Radėjom ten, ! 
kur jis tinka. Mes, proleta-

bininkij šventę Pirmą Gegužės.
' Vaidinime da- Minėjimas įvyks lietuvių sve-

lyvavo keletas naujų mėgėjų- tainėje, 1 d. gegužės, vakare.
nė Bus koncertinė programa ir, 

tačiaus veikalas prakalba. Teko • girdėt, kad 
Publi- kus geras kalbėtojas, d. Man

kos buvo nemažai; pelno pa- Johnson (negras) iš Buf- 
daryta apie 20 dol.

Susirinkime buvo perskaity- jįį’/ Kh.Įi'|js"i,. Degutis.

vaidylų, kurie dar nėra 
choro nariais, 
suvaidintas vykusiai

KIEKVIENO DARBININKO IR DARBININKĖS 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 gyvenimą 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 metams laiko $2.50. Siųskite tiesiai “RYTO
JAUS” ANTRAŠU: CASSILLA DE CORREO No. 15 SUCURSAL 15

B. A. TAMOŠIŪNAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA.
Arba galite užsisakyti per “Laisvę.

ti laiškai iš Amerikos Lietuvių 
Proletarų Meno Sąjungos cen
tro, prašant • veikalų leidimui 
paramos, ir iš dienraščio “Vil
nies,” raginant atsiųsti atsto
vą Į šėrininkų suvažiavimą. 
Meno Sąjungai nutarta paau
koti $3. Taip pat ir “Vilniai,” 
vieton siųsti atstovą suvažiavi
mai!, nutarta pasiųsti suvažia
vimui pasveikinimą ir

rh„! (laužykloj) su pagelba ang- 
į lių išmatų (dirt bank) barš
kino ir garą darė. Gi laik
raščiai rašė, jog Gilberton 

I maina kasdiena dirba. I v

Spauda visų mainierių 
atydą atkreipė apie dirban
tį centralinį breikerį “Lo
cust Gap,” kurį pikietas ne
pajėgė sustabdyti, daryda
ma išvadą, būk streiko ne

esama ir tt. Mainieriai, ne- 
strei-

Home,

reiga išjudinti darbininkus- ■ kapitalistu spauda skleidė; Irah. nemokėsim lenegatams
- • - - - i - - -- v - - uz jų darbus, kurie trukdo Į

mūsų socialistinei statybai 
ir pasaulio proletariato lai
mėjimui.” į

Šita ištrauka nurašiau žo-!
v C

kaimynus, kad jie daly vau-■ pagelbstint unijos viršinin- 
tų savo šventės paminėjime. Į kams ir visai buržuazijai, 
Mobilizuokimės, kad di-! tikrino, jog streiko nėra, tik 
džiausios minios dalyvautų ! keli “sukilėliai” netvarką 
demonstracijoje Pirmą Ge- i daro. Tikrenybėje visas w > . • i i ! r-* igūžes rytmetyje; kad Cle-■ Shenandoah sub-distriktas 
velando gatves užsipildytų • su 17 mainų, apie 8,000 mai- . . . , -. .
masėmis proletarų; kad visi nieriu, 98 procentu streiką- Y1S1 .SKlokininkai,

A v z A v I n Ir rl n i y\ n n Im i

Daubaro yra parašyta. Tai- 
................... , kurie 

darbininkai, dirbantieji ir i vo, su tūkstantinėmis mi-1 ^darni paskui , Pruseiką 
bedarbiai susilietų į vieną Iniomis išeidami anksti šal-1c ar vls manot> kad Jus dn- 
milžinišką jūrą, protestuo- tais rytais ant pikieto lini- 
dami prieš rengiamą puoli
mą ant darbininkų tėvynės 
Sovietų Sąjungos, protestui 
prieš Amerikos kapitalistų 
rengimąsi sudeginti elekt
ros kadėje 7 Alabamos jau
nuolius—vaikus, protestui
prieš marinimą badu 12,- 
000,000 darbininkų bedarbių 
ir jųjų šeimynų!

Lietuviai 
darbininkės,

• pažymėtuose punktuose, iš įtiksiąs: streikų metu kovin- 
kur prasidės maršavimas į gą darbininkų dvasią gesin- 
miesto centrą, į vietą, kur ti, kad jų pelnai, išsunkti iš 
įvyks demonstracija.

Lietuvių. Komunistų
Frakcija.

velando gatves užsipildytų • su 17 mainų, apie 8,000 mai-

ytais ant pikieto lini
jų.

Streikas tęsėsi virš dvie
jų savaičių, bet buržuazinė 
spauda nuolatiniai kartojo 
streiko nelegališkumą. Tik
renybėje legališko streiko 
mainieriai niekad neturėjo. 
Visada buvo vadinama dar
bo “pertraukomis.” Tik 
joms praėjus buvo pripažįs- 

darbininkai ir tama, kad tai buvo streikai.
visi būkime

bat komunistini darbą, tai 
perskaitykite šiuos draugo 
Daubaro žodžius, ir 
suprasite, kad jūs 
ne komunistinį, bet 
revoliucinį darbą.

J. Juška.

greit 
dirbat 
kontr-

y j

SPRINGFIELD, ILL.

Kapitalistinės spaudos

irdarbininkų prakaito 
kraujo, nenukentėtų.

Darbininkiškos-komun i s-
tinės spaudos tikslas yra

Mūsų miestelyje veik viskas, 
apmirę. Kai kurie biznieriai i 
tik duris uždaro ir eina sau > 
laukan.

Daug namų taip pat užsida
ro, kuriuose darbininkai turė
jo darbus. Viešbučiai negali 
išsilaikyti. Tad bedarbių ar-1 
mija darosi didesnė ir dides
nė. Darbininkai, kurie dirbę

kovingumo ūpą kelti, strei- net po 15 metų, o dabar jau 
kus plėsti, kad juos laimė- 
jus.

Draugai ; 
skaitykime ir

NAUGATUCK, CONN.
Balandžio 17 d. atsibuvo 

svarbios prakalbos. Kalbėjo 
draugas R. Mizara, kuris pa
sakė daug naujo iš Sovietų 
Sąjungos darbininkų naujo gy
venimo. Publikos buvo atsi
lankę pusėtinai daug ir pas 
visus klausytojus paliko1' gerą 
įspūdį.

Po tam buvo renkamos au
kos. Aukojo J. Zaleckevičius 
$1. Po 50c: L. Kenzel, G. 
Hermonat, J. Urbelis. Po 25 
centus: W. Marcinkevičius, P. 
Mikelėnas, S. Jumplotas, J. 
Martinaitis, J. Koris, G. Ku
raitis, K. Deikuvienė, J. Čes- 

„ nulis, J. Stankus, S. Jumplo- 
' tas, P. Mikuža, Mrs. Danu-

| Mainas taip
... . . iribotam laikui

angliakasiai, Įnos balandžio. __ „ _______
platinkime |no atidaryti, tai jau bus su nu- 

savo darbininkišką spaudą: j mūšomis algomis.

pat uždarė ne- 
nuo

Jei
1-mos die- 
jie ir ma-

trauki?

t!?’-

A w ' ■■'■ V

“Kam ta klausima kelti?
c c

—klausia cigare tu verslas!
pageidaujate . • . del to, kad tūli 
nešvarumai, kurie slepiasi visuose net 
puikiausio, lengviausio tabako lap
uose, pašalinami Luckies valymo 
procesu! Luckies tą procesą įvedė, 
'l ik Luckies jį ir turi!

“Daily Workerj,” “Laisvę,” 
“Vilnį.” Streikams iškilus 
suteikime kasdienines strei
ko žinias, kad mūsų spauda 
galėtų pilnai mum pasitar
nauti, kad pagelbėtų strei
kus laimėti.

Žinios budavoja, žinios 
griauna.

Pereitais 
metais kiti darbininkai neuž-/ [ 
djrbo per visą metą daugiau, 
kaip du šimtu dolerių. Dar
bininkai, kurie dar turi name
lius, tai pravalgo dabar, nes 
niekur negali užsidirbti pini
gų maistui. Gi randauninkai 
negali išmokėti randas.

“Penkiosdešimts milijonų rūkytojų 
negali klysti!” Todėl, jei jūs žino
dami ar nežinodami užsitraukiate 
dūmą - visų pirma apsaugokite savo 
jautrias gleives!

It’s toasted
Jutų Gerklei Apiauga

viau laimėti savas kovas už 
Žinios gelbsti, žinios mu- duoną, druską ir laimę.

Skleiskim-plėskim savo
Apsiginkluokime savo kla- ■ spaudą.

sės žiniomis. Tada bus leng-1

sa.

K. Arminas.

O. K. AMERIKA
-ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moderniškų minučių su pasaulio 
geriausiais lokių orkestrais ir Lucky Strike tintomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, 

ir šeštadienio vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.



daug svarbių dalykų aptarimui, JanM bedarbiams apdraudos.

" * ji x.m. a o-
Bus geri kalbėtojai ir į tas gaus dovanų.

Choras rengia draugiško pati arbininkai ma-

X

kovas.
L. K. Biuras.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
o

Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

Yra Sužymėta 200 LigųOi

NURODOMA Iš KO JOS ATSIRANDA, PATARIAMA KAIP JŲ IšVENG-O

kursai

Kraujas burbu-
A. Žiūrovas.

BINGHAMTON, N. Y

M

mokėjo nuo 
moka nuo

bedarbę, tai gausi pa-
Širdingai ačiuoju vi- 

aukavusiems varde Lie- 
politinių kalinių.

ra 
5

2
ū

žodžiai: 
smaugia 

ardo šei-

2
2
2 
u
2 
ū

2
6

die- 
ka-

g 
o

proletarinio meno veika- 
kad “ ‘Alkį,’ pagal sko- 
mintį, parašė d. S. Za- 

kad “pertajsė, vietomis ir

nes 
ką 

šiol

du. ___ ____
jauti' iš valdžios pašalpos. 
25c

GERAI SUVAIDINO OPERETĘ ‘ALKI”

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

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

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

■susirinkimas įvyks penktadienį, 29 
balandžio, Kubio Svetainėje, 79. 
Jackson St., 7:80 vai. vakare. Turi
me < . ...
tat visi nariai susirinkite ir atsives
kite

iiiiBiiiaiiioiiiaiiiainsiiiBffiBHisiiiaHiBt)- loj 
z

o“

Aido 
silinksminimo vakarėlį, 29 d. bal., 
I-.ee Park Hose House, Lee Park 
Ave., pradžia 7-ta vai. vakare, įžan
ga 25 centai ypatai. Tai bus už
baigimo sezono vakarėlis. Bus gar
džiu valgių ir gėrimų, šokius grieš 
gera orkestrą. Bus leidžiama ant 
išlaimėjimo SURPRLZAS, vienas iš 
susirinkusiųjų turės progoj laimėti. 
Kviečiame skaitlingai susirinkti už-

< baigmu sezono pasilinksminti.
I Rengėjai. X

(99-101 KAuginkime šią svarbią apgy- 
organizaciją.

Kuopos Sekr.
(101-102)

YONKERS, ~nTy.
Pirmos Gegužės Demonstracija, 

kurią rengia bendro fronto komite
tas įvyks 1 gegužės, 2-rą vai. po pie
tų, ant Larkin Plaza. Lietuviai dar
bininkai turi dalyvauti kuo skaitlin
giausia šioje demonstracijoje. ,

Visi susirinkite 1-mą vai. dienai j 
Darbininkų Centrą, 27 Hudson St., o 
iš čia maršuosime i Larkins Plaza. 
Moterys ir vaikai, visi dalyvaukite 
demonstracijoje. Tai bus pratęsto 
demonstracija prieš karą ir prieš 
badu marinimą bedarbių.

Gi 30 d. balandžio yra .rengiamas 
bankietas. Pradžia 8 -tą vai. vakare, 
Darbininkų Centre, 27 Hudson St. 
Bus rodomi nauji j’udžiai, iš Sovietų 
Sąjungos. Kiekvienas darbininkas 
turite juos pamatyti. (101-102)

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

mas įvyks sekmadienį, 1 'd. gegužės, 
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)

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

Mass. Valstijos BaduoGy Delegacija Jau 
Atmaršuoja į'Bostoną

Pirma Kolumna
SO. BOSTON, Mass. — Ba

landžio 25-tą d. pirma ko
lumna pradėjo maršuoti iš 
New Bedford link Fall River.

i portai, o paskiaus delegatai 
Ibus išvedžiojami į priruoštas 
vietas pietums. Vakare, 8-tą 
valandą, visi delegatai susi
rinks į City Municipal svetai
nę, kampas Shawmut Ave. ir

Sekamą dieną pasjeke Jąun:,Brookline st. šiame susirinki- 
ton. Nakties laiku ėjo isime bus ,iimtos rezoliucijos ir 
Taunton į Brockton ir Nor-. reikalavimai> kuriuos delega. 
wood ° is čia j Quincy , Icija įteiks valdžiai. Sekan- 

Balandžio 30-tą d. 5-tą vai. -ia dį 2 d . deIe. 
po pietų pasieks Mattapan ui susirinks j Boston Com. 
Sa. Visi Bostono lietuviai | mon> iš čia pasiųs delegacija 

į State House, kur susirenka 
valstijos legislatūra. Delega
cija įteiks reikalavimus bedar-j 
biams apdraudos. Vakare vi-Į 
si susirinks į svetainę, kuri 
bus nurodyta delegatams, šia
me susirinkime bus išklausyta 
raportai maršuotojų išrinktos 
delegacijos, kuri bus pasiųsta 
į valstijos legislatures įstaigą. 
Taip pat bus kalbėta tolimes
nis veikimas bedarbių ir jų or
ganizavimas.

Lietuviai Veikia
Demonstracijos prirengime, 

priėmime delegatų ir pačioje 
demonstracijoj daug dalyvau
ja ii' lietuvių darbininkų. Ypa
tingai daug dalyvauja priren- 

■gime pasitikimo delegatų.
Bostono centralinė Bedarbių 

Taryba yra paskyrusi S. Bos
tonui priimti 100 delegatų. 
Vadinasi, reikia juos aprūpin- 

sa- ti maistu ir nakvyne. Todėl 
ir ,l d. geg., 6 vai. vakare, įvyks

ta delegatų pasitikimas Lietu-

Scį. Visi Bostono 
darbininkai, dalyvaukite pasi
tikime šių alkanų maršuotojų.

Antra Kolumna
Balandžio 24-tą dieną pra

dėjo maršuoti iš Springfield 
ir pasiekė Worcester} pirma
dienį—balandžio 25 d. Tos 
pačios linijos kita dalis pra
dėjo kelionę kitu keliu. Tai 

bedarbių 
Gardner, 
su prisi- 

Prie jų

■

nebuvo, ries tai buvo darbiniu 
kų parengimas.

P. Raząnskas, A. Stanilionis 
ir T. Kenstavičius, kaipo Pir
mininkas Teismo, Antras Tei
sėjas ir Trečias Teisėjas, 
atliko savo roles komiškai, ne
teisėtai, nesiskaitė nei su jo
kiais įstatymais, teisė pagal 
ponų norus, kalt in amų jų 
šprendimai jau buvo pagamin
ti pirma, negu kaltinamasis 
buvo atvestas prie teisėjų, 
žiūrint į teisėją Razanską, pri
siėjo juokiantis verkti. Kuo
met Razanskas yra jau senas 
lošėjas, tai tik ačiū tam ir ga
lėjo taip puikiai atlikti šią ro
lę teisėjo. Teismo sekreto
riaus rolę labai gerai atliko 
kolegijos studentas K. Apols- 

į kis, Jr.
Kenstavičienė, Bųdraitė, Pa- 

žarskienė, Pažąrąkas ir Grigai, 
kurie atstovavo kapitalistų 
klasę ant scenos, suvaidino ir

idant pagelbėti alkanųjų'kovai &u ba-' 
Pagelbėkite alkaniems išreika- 

Įžanga 
ypatai. ((101-102)

DETROIT, MICH.
Atydai L.D.S.A. 21-mos Kuopos

Nariams /
Gerb. nariai ir narės! Iš priežas

ties Pirmos Gegužės, kurioj įvyks 
darbininkų demonstracijos, ir kuriose, 
be abejonės, ir jūs imsite dalyvu- 
mą, L.D.S. 21-mos kp. susirinkimas 
yra nukeliamas į 8 d. gegužės, ne- 
dėldienį, 1-mą vai. po pietų, toje pa
čioje t svetainėje. Tame susirinkime 
jūs būtinai turite dalyvauti, nes bus 
balsavimai Pildomosios Tarybos ir 
rinkimas delegatų j Seimą. •

Kuopos Valdyba 
per Pr. Jočionį.

t (101-102)

MINERSVILLE, PA.
L.D.S.A. 36-ta kuopa rengia pui

kų balių, kuris įvyks 30 d. balan
džio, Darbininkų Svetainėje, prasi
dės 8-tą vai. Vakare. Šokiams grieš 
puiki orkestrą lietuviškus ir angliš
kus šokius. | Vietinius ir iš apielinkės 
kviečiame skaitlingai atsilankyti, ir 
linksmai: praleisti laiką. Įžangą 15c.

Kyiecia eRngimo Komisija.
(101-102)

Tarp. Darb. Apsigynima Minersvil- 
lės kuopos mėnesinis susirinkimas 
Įvyks 1 d. gegužės, 7-tą vai. vaka
re, Darb. svetainėje. Visi nariai 
dalyvaukite susirinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Drau
gai, rūpinkitės atsivesti ir naujų na
rių, 
nimo

Ketvirtadienis, Bal. 28,1032
1 1 .... m

Norwood iš ten ant Boston. ■ Sekma
dienį Bostone, Common sodne busf 
milžiniška demonstracija, tuojau pb 
pietų. Gi 2 d.gegužės visi maršuoto
jai eis prie State House, kur įteiks 
valstijos vyriausybei bilių, reikalau-

(100-102)

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 programą, dainuos Aido Cho
ras, bus suloštas vieno akto veika- 
lukas: “BEDARBIŲ ŠEIMYNA” ir 
kiti įvairumai. Eis išlaimėjimui kek
sas, kurį aukojo drg. Tamošauskienė. 
Kuris- įspės, kas tame kekse yra, . x__ ----- j------ - Yra skiriamos 2

kurias aukauja draugės^
Durys 

5-tą vai. vakare. Įžanga 25c 
Kviečia skaitlingai atsilan- 

Komisija. 
(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. Pradžia 7:30 
vai. vakare. P _ ___ _
puiki koncertinė programa, bus so-Į dovanos, 
listų ir dalyvaus Liuosybės Dailės. Globičienė ir Muškauskienė. 
Ratelio Choras. /Visi darbininkai, | atdaros 
dalyvaukite apvaikščiojime, parody-1 ypatai. 
kite išnaudotojų klasei savo organi- Į kyti. 
zuotą galę kovai už paliuosavimą iš 
alginės vergij’oš.

(100-102)

Šios valstijos Hunger, March į 
Brocktoną pribus 28 d. balandžio. 
Ųiet. T. Name atsibus jiems sureng
ta vakarienė 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

yra Ashburnham 
delegacija eina link 
Iš Gardner ėjo sykiu 
dėjusiais į Fitchburg, 
prisidėjo ir Westminister de
legacija. Delegacija turėjo 
nakvynę Fitchburge.

Balandžio 26-tą d. pradėjo 
kelionę į Worcester!. Worces
ter! pasiekė delegacija bal. 27 
d. Rytmetyje maršuotojai; 
pradėjo kelionę į Marlboro, 
Maynard, Waltham ir pasie
kia Bostoną.

Trečia Kolumna

Šita delegacija pradėjo 
vo kelionę iš Haverhill 
Lowell. Visi suėjo Lawren-1 
ciuj. Iš čia delegacija mar-įvių Svetainėj, kampas , E ir 
šuoja ! Peabody. Gloucester Silver gatvių. Delegatams 
bedarbių delegacija pradėjo bus duodama gera vakarienė 
maršavimą balandžio 26 d. ir veltui. Gi vietiniai darbinin- 
maršavo f Peabody, čia susi- kai gaus gerą vakarienę už
liej‘o su kitais delegatais ir ba- 25c ir 65c. Visi kviečiami da- krikščionis, sulošė irgi puikiai, 
landžio 28-tą d. visi maršavo lyvauti šioje iškilmėje. Daly- Kas norėjo ar norės vėl kada 
į Salem, Lynn, Revere, Chel- vaukime kuo skaitlingiausia nors pamatyti V. Slančauską, 
sea ir paskiaus į Bostoną. i pasitikime bedarbių maršuoto-

Maršuotojai eina apie 10-12 jų, kurie atvyksta čia su visų 
mylių į dieną. Poilsiui susto-'mūsų reikalais, 
jama kas 4-rios valandos.

Ką Delegacija Darys
Bostone ?

Visos Massachusetts valsti
jos bedarbių maršuotojų dele
gacijos pasieks Bostoną, Com
mon, Charles St. Mali, Gegu
žės 1 d., 12 v. dieną, šiame su
stojime bus išduoti trumpi ra-

LAWRENCE, MASS.
,, Balandžio 25-tą dieną užda
rė Washington Mill. 2,000 
darbininkų paleista iš darbo. 
Kitos dirbtuvės darbininkams 
algas nukapojo be pasigailėji
mo. Chanjpion International 
Paper Mill dirbtuvės darbinin
kams nukirto po 10 nuoš. 
Monifimek darbininkams nu
kirto po 10 nuoš.

Gi Bobbin & Shuttle kompa
nija nukiilo darbininkams po 
40 procentų nuo dolerio. Pir- 
miaus darbininkai turėjo po 
20 dol. į savaitę, o dabar jau 
turi tik po 12 dol. Pirmiaus 
darbininkams 
nų, o dabar 
valkų.

Kai ■ kurie
no, kad jiems' nenumušė al
gas, : b tik padarė darbą^ nuo 
kavalkų. Bet tik gerai apsi- 

išrodė taip, kaip Grand Ope- žiūrėkite, o pamatysite,; kad 
ros ložose buržujai, — grafai algos numušta. Juk pirma tu- 
ir profesoriai. Apart to, Kęns- rėjote po 20 dol., o dabar jau 
tavičienė padainavo labai pui- turite tik po 12 dol. Darbinin- 
kiai solo, o Pažarskas su ja kai, nekentėkite toliaus, bet 
komiškai pašoko. Juokų buvo 
tiek ir tiek. Pas jauną Bud- 
raitę matos ryškus lošėjos ta^ 
lentas, todėl yra pageidauja
ma, kad ji lavintųsi ir toliau. 
Grigai šiuo kartu buvo tikras 
“profesorius” ir nežinoma, kui’ 
jis turėjo progos prisižiūrėti, 
kaip reikia atlikti profesoriaus 
rolę.
Užunaraitė ir Stumbris.—Šie 

du jaunuoliai padainavo due
tą, už ką klausytojai jiems 
plojo ir plojo. Muzika šio du
eto buvo labai žavėjanti, nes 
ji yra parašyta proletarinio 
kompozitoriaus A. Kvedaro. 
Tikimės gifdėti ir daugiau d. 
Kvedaro kompozicijos greitu 
laiku. Lauksime.

Slančauskas, kaipo kunigas, 
o A. Ylanis, kaipo Alkanasis

organizuokitės. Stokite į re
voliucines unijas ir Komunis
tų Partiją. Meskite visas ki
tas partijas, kurios nesirūpina 
darbininkų klasės reikalais, 
bet kapitalistų. Pradedant 
republikonų, demokratų ir bai
giant socialfašistais, tos par- 

itijos rūpinasi, kad darbinin
kai būtų ištikimi vergai kapi
talistų klasei.

Laikas jau darbininkams 
pradėti svarstyti savo klasės 
reikalus ir organizuotis, 
tik organizuotai galėsime 
nors laimėti. Jei dar iki 
nematėme reikalo, tai jau da
bar labai galima pamatyti tą 
supuvimą, kuris slogina darbi
ninkus. Juk darbininkai jau 
net dirbdami verčiama badau
ti. Lietuviai darbininkai, tu
rime stoti į lietuvių darbinin
kų organizacijas, kurios kas
dieną eina į didesnes darbinin
kų

Visy Mūšy Skaitytojy ir Platintojy Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės: z

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistą Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietą Valdžia

Parašė Z. angArietis

Bedarbių maršavimas yra 
ne tik bedarbių, bet dar la
biau tų, kurie dar šiek tiek 
dirba. Todėl pasitikime dele
gaciją, dalyvaukime demonst
racijose, remkime bedarbius, 
organizu-okimės kovai už savo 
klasės reikalavimus.

Spaudos Komisija.

ROSELAND, Ill. — Nedė- Guzausko monologas, 
lioj, 17 d. balandžio, 1932 m., taip ryškiai, galingai buvo de- 
Roseland, III., R. L. D. Aido įdainuotas, pakėlė klausytojus 
Choras, vadovystėje proletarų nuo kėdžių, 
kompozitoriaus A. Kvedero, iaįs virė gyslose ir kiekvienas 
vaidino “Alkį,” trijų veiks- jautės ,kad žengia paskui mar
mu operetę, kurią sulošė labai šuotojus 

kal- 
na- 
Ju- 

kal- 
be- 
pa-

kaipo kunigą, tai lai nesigaili 
užmokėti už tikietą nei dešimt 
dolerių, už tai, kad pamatys 
visas kunigo nuodėmes, jo dar
bus ir veidmainystę.

K. Apolskis, A. Petrauskas, 
J. Prusinskas ir P. Ylanis—at
liko savo tarnystės pareigas 
gerai ir buvo ’paklusni valdžiai 
ir ponams bet * kaip revoliu
cija ištiko, tai šie ponų tarnai 
nepasirodė su vynu ant scenos 
daugiau, bet vėliau sugrįžo ne 
su vynu, bet su šautuvais ran
kose, kad išardyti ponų šią 
gūštą. Taip ir reikia, tarnai—■ 
darbininkai, kuomet ateina lai
kas kapitalistų galui. Yra ma
noma, kad Apolskis tuos tar
nus subuntavojo. Ura!

Tiek to,' o kitą, kartą dau
giau.

THOMAS, WEST VA. i
Čįcjnai iięse^ąi susitvėrė Am

erikos Lietuvių Darbininkų Li- 
tefatūros-Dtaugijos 129-fa kp. i 
Kuopa1 iš karto turėjo 5 na-| 
rįus, bet dabar jau gauta dau
giau naujų narių.

Balandžio , jinėnesį susirinki
me išneštas griežtas protestas Į 
prieš Lietuvos kruvinąją fa- i 
šistų valdžią, reikalaujant pa- 
liuosuoti d. Kasperaitj ir kitus 
politinius kalinius. Protesto 
rezoliucija pasiųsta per A.L. 
D.L.D. centrą Lietuvos fašisti
niam prezidentui ir ambasado
riui į Washingtona.

Draugai remia

BALSO REDAKCIJOJ,
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gerai. Laike prografnos 
bėjo Komunistų Partijos 
riai: Abekas, Petronis ir 
kelis. Kiekvienas iš šių 
bėtojų nupiešė įspūdingą 
darbių dabartinę kritišką 
dėtį, ir jie nurodė, kaip turi
me be perstojimo kovoti prieš 
kapitalistus.

Toliau, kuomet A.L.P.M.S. gilinę? j darbininko 
Veikalų Komisija, ant pusla
pio 46 knygutės “Alkis,” rašo, 
kad “ ‘Alkį’ galima priskaityti 
prie 
lų,” 
lintą 
vis,”

’ daug pakeitė, A.L.P.M.S. Vei
kalų Komisija,” tada nėra ži
noma, ką kaltinti už pagrindi- 
hes techniškas klaidas, kas 
link rašymo operetės ir ką gir
ti už tokią prakilnią proletari
nę idėją. Kada “Alkio” ra-

, jSybps technika yra silpna, tai___  ____ ____ e
Technikos šias klaidas turėjo! Mes daug dirbame,

i__ XI____X __________ 1____ 1 __ v . 1

Darbo ar duonos!”
V. Prėkša, kaip Pirmas Dar

bininkas, lošė taip įspūdingai, 
kad jo monologo 
“Mašinos ir ponai 
darbininkus. . . jie
mynas” ir t. t. sukėlė plaukus 
ant galvos klausytojams.

Andrijauskas, kaipo Ant
ras Darbininkas, taip buvo įsi

gyveni
mą ir sunkią padėtį; kad rei
kėjo manyti, kad jis tikrai yra 
nuskriaustas, kuomet sušuko: 
“Nesijuok iš manęs. . . aš jau
čiu galingą savo spėką. . . šių 
žmonių spėką...”

A. Mališauskas, kaipo Tre
čias Darbininkas, mokėjo su
koncentruoti savyje pilną ne
apykantą prieš darbininkų iš
naudotojus, tmokėjo lošti ant 
scenos, kaip tikrai reikėtų būt 
ti ir kada- jis prabilo stipriu 
balsu, kad “tik vakar dar ma
čiau badu mirusį darbininką...

_ , bet ma-
lošėjai imti ant savęs, kad sa- žai valgome. . . Ponai kytres- 
vo gabumais ir artistų spėka ni... Jie pasisavina mūsų pa- 
ištaisyti “autorių” klaidas.
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žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . , 
Dizinterija. ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. 
Šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybes. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

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

mas.

r žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies.
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t.. 
Niksterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežaščių.
Ką reiškią nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja. 
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas.

’Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.

■ Paspringhnas, pasikorimas, apsinuodiji
mas.

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

mas.

ne tiktai 
moraliai Lietuvos Komunistų 
Partijos ir abelnai darbininkų 
klasės kalinius, bet ir finan
siniai. Per Agitacijos Fondą 
pasiųsta Lietuvos politiniams 
kaliniams $4.00. Aukojo se
kami draugai: Viktoras Ki- 
bartas, Mi Subačienė, J. Pat- 
rošius, J. Laurinaitis, J. Zuzu- 
nas, F. Bartkienė ir Ch. 
Straus po 50c. Po 25c auko
jo: C. Valiulis ir A. Milkintas. 
Kaip tokioje mažoje lietuvių 
kolonijoje ir, atsižvelgiant į 
baisią 
rama. 
siems 
tuvos

| Toliaus manome sutverti A. 
P.L.A. kuopą,! nes darbinin
kams būtinai, reikalinga turėti 
savišalpos orgąnizaciją.

' Chąs Strauą.
' ; • ( .) ■ I . ; • i 1 !

Pastab^.r-į-Pinigus ir, vąrdus 
jau porą, savaičių atgal gavo
me nuo d. C. Straus. Pa
skirtoji Vieton perduoti, šir
dingai ačiū ’d'i'augamš už au
kas ir pasidarbavimą > ir atsi- 
prašopie, kad ilgai netilpo ko
respondencija.

D. M. Šolomskas.

Gegužines Ap vaikščiojimas
Šiais metais Pirma Gegužės 

yra svarbiausia visiems darbi
ninkams.. Visas kapitalistinis 
pasaulis gyvena didžiausią 
krizį. Bedarbė nuolatos didė
ja, sykiu ir darbininkuose var
gas ir skurdas darosi vis sun
kesnis jhr sunkesnis. Amerika 
taipgi didžiausiame krizyj, su 
12,000,000 bedarbių. Tas be
darbių skurdus gyvenimas ver
čia juos budėti, suprasti, iš 
kur tas visas skurdas paeina 
ir jieškoti, galutino pasiliuosa- 
vimo iš tos bedugnės.

Šis Pirmosios Gegužės masi
nis mitingas lai būna tas, ku
riame pasisakysime prieš algų 
kapojimą, prieš Bedarbę;, 
prieš ateivių persekiojimą, 
prieš karą ir už gynimą Sovie
tų Sąjungos.

šį. masinį mitingą rengia. 
Komunistų Partijos vietinė 
kuopa, A.L.D.L.D.1 20 kp., L.
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rgple darbininkai tampa.sa-» -ir akimis j ieškojo” ponų-ir ku- 
J^alies valdonais!’’ ir t.t. šisnigų, bet veltui,, jų šį. kartą,
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PRANEŠIMAI Iš KITUR

darytus turtus”, ir t. t., tai
Ret Teikia žinoti, kad R.L. šiurpuliai ėmė klausytojus.

; D. Aido Choras, jei ką pasi
ims vaidinti, tai suvaidins pui-

• kiai, nežiūrint, kaip prastai 
veikalas nebūtų p a r a š y tas.

■ Bravo, Aido Choras!
• Kas link “Alkio” lošėjų, tai 
galima pasakyti štai ką: Ji 
Guzauskas atliko tinkamai Su-

« sipratusio Darbininko rolę ir 
jis užbaigė operetę, kaipo

'. kovojančių darbininkų didvy
ris: “Mes laimėjome šiandien 
sprendžiamąją, kovą. Su šia 
pergale darbininkai tampa.sa*
m

Urmunas ir Urmunienė, kai
po šlavikas-ir Alkanoji, pasek
mingai išpildė savo rolės. 
Ypač Urmunas, kada dekla
mavo : “Kam tas visas mano 
darbas?. .. kam? Aš alkanas, 
apdriskęs, išmestas iš namų. . . 
neturiu prieglaudos nei pasto
gės... štai mano vaikai... 
Jie alkani. . . Miršta badu. . . 
Ponai ir kunigai mane apgau
dinėjo Visi, klausytojai 
jautė- lyg sugniaužę\ kumščius] 151 centų, 
ir akimis jieškojo ponų- ir ku-

Susišelpimo Draugija ir Slavų 
ir Ukrainų darbininkiškos 
draugijos.

šis mitingas įvyks sekmadie
nį,' I d# gegužės, Lietuvių Sve
tainėje-, 315 Clinton St., pra
džia 7-tą vaL vakare. Kal
bės drg. Manning R; Johnson, 
iš Buffalo, N. Y, Apart kal
bėtojo, bus ir- prograipa, susL 
dedanti iš dainų./, muzikos, šo~. 
kių ir< taip toliausi-. Įžanga* tilę.

Bedarbiams d^kai. 
Dalyvaukime visi. L '

Rengimo Komitetas.

WEST' LYNN, MASS.
1-no akto konjedįja ‘Tekus Svotas”, 

pasilinksminimaš ir šokiai, kuriuos 
rengia* Lynno Alkanų Maršavimui 
Komitetas, pelnas skiriamas Massa
chusetts marguojančių baduolių, 
Syke subatoje^ i .80 balandžio, 1932, 

etuvjų - Svetainėj, 25 Camden St., 
eėt Lynn, Maps, Šukiams grajys 

“The Hili'! Toppęi’s” Orkėstr^i. , Pra
džia 7-tą .. vai. vakare. Ateikite,

Knygoje Pirmoji Pagalba.Ligoje plačiai yra aprašyta apie tas visas augščiaus su
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

KNYGA Iš 126 PUSLAPIŲ, KA1NA $1.00
užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00 

šią knygą gaus dovanai

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



Karsonas,

Lowell, Mass.
st.

I’irin.

pagelbininnas, M.

wIždo
T.

Ave.

Turkiška

HJNKAIb, nuo 
Trys gariniai

R.

;. r. įsufi- artumas. Aeietas u Klases 
Bučevičius, palatų langais kaip sykis iš- 1501

E.

f

IĮ

seyville Rd.

PRIESFAŠISTINIS

Avė.
Avė.
Avė.
Avė.

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:

v.
M.

VAIDYBA 1931 METAM: 
V. Gelusevrtiua, 51 Glendale

St.
175

E.
W.

MICH.
1931 m.ę

Kubos Globėjos: 
9 Broad St. 
221 Ames St. 
29 Intervale St. 
M. Potsus, 184 Aines St.

N. J.. VALDYBA 
METAMS:

Kauno Ligoninėj Skanda
linga Padėtis; žmones Ten 

Kankina, O ne Gydo

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

ros.
Sietyno Choro Korespondentas.

W. A. Kairys, 414 
itoaini, Pa. _ 

roy Ave.. Pittsburgh. Pa.
Ižd. J. Gatavęckas, 109 Cress St„ 

Čarnegie, Pa/ )
Firi. sekr. j. Urbonas, 1925 Harcum.

1242 Solvay

9534 Russell St. 
kus ketvirtą nedel- 

val. po pietą, 
ir Vernor Highway.

E. 19th St. | 

17th St. j

St.,
St.
St.
St.

4177 - Ashland
Biršenas, 
6388 Sparta

7148 Mac Kenzie
4689 Brandon
7715 Dayton

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai:

TERŲ DRAUGIJA 
Grand Rapids, Mich.

VALDYBA 1932 METAM:
Globėjai: A. Kopas, 

1108 Elizabeth Ave., i
Griušiutė, ■Prot

Ūkėsų Neprigulmingas 
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

Pirmininkas — Herman Anson, 
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin
kas—A. Jasiukevičius, No. 3, Free
hold, N. J.; protokolų raštininkas— 
John Urbelis, 40 Bowne Ave., Free
hold, N. J.; finansų raštininkas — 
Antony Glovic'us, Box 288 B. Jer-

Pirm.
Pirm.
Prot.
Fin. Rašt. M. Andrunaitč,

i Iždininkas J. Užkurėnas,

16th
W. ’ 16th

19th
16th

Wood Avc.

revoliucinės 
ir nušluoti, 

yra liūdesio,

19
13

1802 S. Wood Ave.

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

J. Liubertas,

Kasos Globėjai:
L. Barkicnė,

ir W. Biliutė,
Maršalka K. Meškauskas,

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

mą seredą mėnesio, 7:3D vai. vakare, po 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hali, Lin- 
dpn, N. J.

j Pirm.

Nutarimų rašt. P. Gyvis, 

i Turto rašt. J. Overaitis,

Iždininkas A. Vcgela,

KASOS GLOBOJAI:
O. Guntarienė,

O. Zigmuntienė,

’ Susirinkimai atsibus 
i dienj kiekvieno mėnesio,
■ Lietuvių svetainėje, 2!i

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ O44.4WXX 4XV -CV4K7-. DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN. 
Atsitinka, kad . Ar^d.y*‘a Į_9.32’ Puto. A. Griškevičius, 1366 Broad St.

■ Pirm, pagelb. P. Krikščius, .33 Ha
milton St.

Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud-
Fin.- Rašt. A. Lukaitis, 591 Ave. A

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. J. 
VALDYBA 1932 METAMS

R. Tratulis, 
201 W. 1 

I’agclbininktis G. Kardauskas,
Rašt. K. Striupaitis,

201 W.
201

19

35

S.

Ketvirtadienis, Bal. 2$, 1932

Gegužinio Maršavimo Tvarka

BRIDGEWATER, MASS
kytis.

Darbi-

Tary-

Skyrius.—Darbo

a i vi ii v/o f »• • •

išdėstyta, nierius Beržinis, kad jisai pri
sidėtų prie šio darbo aukomis.

irBarberių Streikas

OrganizacijŲ Komitetams

Reikalas grei-

STOUGHTON, MASS

Čia randasi L.D.S.A. 52-ra

Gal būtų geres-

O.

/

Smagus Parengima

Kareivių Lyga ir Airių 
ninku Kliubas.

2 Skyrius.—Bedarbių

ėjo 
ge- 
au-

9. Skyrius.—Lyga Kovai už 
Negrų Teises. Finų Darbininkų 
Federacija, skandinavai darbi-

mitingui, visos organizacijos 
privalo važiuot į Bronx Coli
seum, East 177th St., kur Ko
munistų Partija rengia specia- 
lę Gegužinę programą. Drg.

vaidinta revoliucinė 
Lietu viii Svetainėje, 
York Avė., pradžia 
vakare. Sietyniečiai 
operetę “Alkis”, šiai

Subatoje, balandžio 30-tą 
dieną čia įvyksta Lietuvių 
Tautinio Namo parengimas—

'laikytis Davė rimtą ir gerą atsakymą:
“sure” ; ’

Po parodai ir Rudgers Sq. i Pasa^e.. ir

turi * uniją, pri- 
prie Amerikos

aciu.
Bridgewaterio Pilietis.

barberių uždar- tas.

streikas galės pasiskleisti 
Brooklyne.

Aut. Barberis

i- 4 !
Puslapis Penktas

t » < , t • l

W T > FW1 J & 0 A W WT W 0 |kare. Visus kviečiame daly-
>/ I Bi I S L W į I |\I III Ivauti šiame parengime, nes tai 

T > JLj < 1 1 F# L J Jt X > M IlJ 'bus labai geri šokiai ir links
ma muzika. Atsilankę parem- 
site Lietuvių Tautišką Namą 
ir praleisite gerai ir naudin
gai laiką.

Kviečiame visus ir iš apie
linkės. Parengimas įvyks ži
nomoj vietoj, 24 Norton St., 
Stoughton, Mass.

Rengėjai.

, j 8 Skyrius. — TarptautinisPirmosios Gegužės paroda Darbininkll Ordenas.
padalinama į 14 skyrių. Kiek
viena organizacija mhršuos to
kioj eilėj, kaip žemiau nuro
dyta, ir to įeikia giiežtai lai- estonai darbininkai.

10 Skyrius.—Priešimperia-
1 Skyrius.—Darbininkų Ex- ]istinė Lyga> chinų darbininkų 

organizacijos, Japonų Darbi-
i ninku Kliubas, ispanų ir loty
nų Amerikos darbininkų orga
nizacijos, italai ir armėnai 
darbininkai.

11 Skyrius.—Pionieriai, 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 į§ visų tautų. Kuopa nutarė 
School, Darbininkų Kultūrinė ■ laikyti išvažiavimą kur į lau-

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 
Stątėjų Lyga, “Alteration” 
Maliavotojų Unija.

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

5 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 grupe 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- Wm. Z. Fosteris bus išviso vie- 
ninkai; įvairios mišrios grupės, nas kalbėtojas.

Vadovaujamas ir svarbiausias 
roles vaidina toki vaidylos 
kaip: Tadas Kaškiaučius,' Žuk
auskienė, Yuodiškienė, Stelmo- 
kaitė, Paukštaitis, Luobikis, 
Mikionis ir kiti.

Veikalas yra trijų aktų: pir
mas vaizduoja fabriko drabi- 
ninkus prie mašinų ir priekalų 
kalvius. Antras: kapitalizmo 
teismus, kur smerkia atsižymė
jusius darbininkus. -Trečias, 
ponų ir visos buržuazinės Sme
tonos puotos, kuriose jie tam
pa darbininkų 
klasės apsupti 
šioj operetėj
verksmo, dūsavimų, juokų, sa
tyros, karikatūros buržuazinių 
teismų ir ant galo didžiausio 
linksmumo, kada dirbančioji 
klasė užeina ir pergali.; Dar
bininkai nugali kapitalo, siau
būną, įsteigdami darbininkiš
ką valdžią,^

Draugai ir. draugės, darbi
ninkai! Jūsų visų šventa par
eiga turi būti matyti šį veikai 
lą ir semtis iš jo sau gyvos, 
ir tikros dvasinės medžiagos. 
Sietyno Choras, su mokytoja

Paskutiniu laiku mūsų or
ganizacijų veikimas lig kad 
apleistas, neveikiama taip, 
kaip reikėtų veikti. Čia yra 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo, A.L.D.L.D. ir L.D.S. 
A. kuopos, bet darbo dar vis 
nepadaroma labai c|aug.

Mūsų veikimui gal biskį pa
kenkė ir dabartiniai ginčai lie
tuvių darbininkų judėjime. 
Reikėtų veikimą pataisyti ir 
veikti dar geriau, nes ginčai 
tankiai priduoda naujos ener
gijos.

T.D.A. kuopa čia susideda Į c|r^. šaknaite, deda visas pa-

«■ io V clZ/lcl V lllicL nul Į

Federacija, Esperanto Darbi- ^ug> kUOmet oras bus tinka- 
ninkų Sąjunga.

14 Skyrius.—Graikų darbi
ninkų orga n i zac i j os—jau nu o- 
lių sekcija (visos jaunimo or
ganizacijos, visi kitų organi- 

baltinių siuvę- zacijų jaunuoliai nariai).

sodely ar ant verandos guli 
ligoniai, o čia pat už ^vpfos 
per kiauras dienas dundėji
mas ir dulkių debesys.

“Ligoninės personalui ten
ka dirbti nehigieniškose są
lygose, tenka iš šiltų kori
dorių bėgioti į šaltus, nuo
lat nusišaldint ir sirgti įvai
riomis nusišaldynm ligomis. 
Gydytojai neturi vietos, kad 
darbo pertraukose galėtų 
pasiskaityt ir atsikvėpti. 
D e žaruojančių gydytoju 
kambarys randasi sunkiose 
chirurgijos separatėse.”

i . ’Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

E. Beniulienč, 16 Bunker Ave.Pirm.
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zlzen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Oereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė,_.3i Clarence St.

Baronienė,
DuobienS,
Bartkienė,

Ligoniu Rašt.
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine St. 

Visos "gyvena Montello, Mass.

Pirui.
Pirm, pagelb M. Miškini*, 9 Burton St.
Užrašų rašt. J. Stoskua. 20 Faxon St.
Finansų rašt. J. Stripinis. 49 Sawtell Ave. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.

j Iždo Globėjai: F. Aluseviėia, 18 Intervale 
St.; S. Maėiųiaitis, 57 Arthur St.; S. 
Petravičia, 7,02 N; Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmų scredą, 7-tų vai. vakare. Lietuvių 
Tautiškam Name.

I LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
i DRAnGVSTĖS NAUJOS VALDY

BOS. ’
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
!* Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut, Mass.

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

Lowell,, Mass.
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

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

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

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

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

75 Union St., ] 
Maršalka M. Uždavinis.

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

mai atsibūna kas antras nedėldienis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.Draugiją Adresai, Kurios 

' Turi “Laisvę” už Organą
LIETUVOS ŠONU IR DŪK. '

BAYONNE. 
I 1931
i D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
! BAYONNE, N. J., VALDYBA 
■Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th 
. Pirm, pagelb. M. Panelis, 

24th St._ --------- , proj.
1307 Davis Ave. !

ar- Ligonių lankytojai: 
an- i O. Vilkuniene, , Į

j 718 Richmond' St. j
sau i J. Andriuška, 
pa- i 1351 Broadway Ave. j

_ I Trustisai: A. Kajutis, J. Urbonas, T. j 
. “ I Rasikas. J. Korsikas, J. Ruseckas.

materialines! Revizijos Komisija: A. Senkus, M.' 
' ' į_ žiuris, K. Jakimavičius. _ !

Svetaines rendavotojas, A. Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Avc. j 

Draugijos susirinkimai j vyk s ta i 
kiekvieno mėnesio antrą utaminką į 
savam name 1057-63 Hamilton Avc. 1

Brooklynas, Elizabeth as, Har-i.____ ____ :_________________
risonas, Jersey City, Paterso-į 
nas pasiskubinkite į laiką, nes 
lošimas bus pradėtas punktua- 
liškai 7 :30 vai. Svetainė atsi
darys 6-ta vai. Po vaidinimo Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta j 
bus šokiai prie smagios oi kęst- j vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 i 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 į 

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

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

stangas suvaidinti ir dainas at
likti tikrai priderančiai ir 
tistiškai. Savo skaitlingu 
silankymu jūs turėsite 
daug dvasinės naudos ir 
remsite chorą, kuris deda vi
sas dvasines ir i 
spėkas, kad parodžius darbi
ninkams tikrą ir teisingą dar
bininkiška mena. Visas Netv
arkas sujudęs ir tikietų jau 
didesnę dalį išpirko. Todėl

128 W.Rašr. P. Janiūnas,

GRABORIUSLIETUVIS

Į)

patar- 
ir už 
kainą,

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
' 162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

VI;

: TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, '

į MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

i Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo-
! line, III.
1 Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—
į 25th St., Moline, III.
Į Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th
| Avė., E. Moline, UI.
Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & Bth 

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

1 Avė., E. Moline, 111.
I Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
1 & 5th Avė., Moline, III.
! Maršalka J. Kairis, 2435—33rd SL»
' Moline, III

mas ir šiltas. To išvažiavimo 
tikietai bus platinami tarpe vi
sų darbininkų. Visi darbinin
kai turėtų dalyvauti šiame iš
važiavime. Išvažiavime bus 
geri pietūs. Prie šio parengi-

i mo manoma pritraukti ir lie- 
j tuvių darbininkių kuopą.

Parengimo pelnas eis T.DA.
Dabar mūsų organizacijos 

smarkiai ruošiasi prie pasitiki
mo baduolių maršuotojų, ku^- 
rie bus patikti Montello j ba- 

ikįllandžio 28-tą d. Visos orga
nizacijos rengia pietus ir mai- 

pat. 
tam 
biz-

MARŠAVIMO KELIAS
Iš Union Square East 17-tą- 

ja gatve1 iki' Avė C;‘pietų lin
kui Avenue C iki Houston St., 
rytų pusėn iki Ridge, Mohtgo-, 
mery; pietų linkui iki East] 
Broadway, vakarų pusėn 
Rutgers Square. ,

Visos organizacijos turi at-js^- ^es veikiame taip 
Mūsų biznieriai aukoja 
reikalui. Paklausta mūsųmaršuot Į Union Square, o pa

skui iš čia išeit sulig kaleinos. 
kaip kad viršuj i
Kiekviena organizacija, kiek 
•tik galima, privalo ' 
krūvoj Union Square.

NEW YORK. — Nuo pir
madienio streikuoja 1,600 bar
berių Manhattane, centralinėj 
Didžiojo New Yorko dalyj.i Lietuvių darbininkų drau- 
Streikan išėjo todėl, kad bar- gijų ir kuopų komitetai turi 
bernių savininkai laužė sutar- j tuojaus susižinot su Pirmosios 
tį, kuri buvo padaryta metai | Gegužės Bendro Fronto sekre- 
atgal. Sulig tos‘sutarties tyri torium drg. Zacku, 5 East 19th 
būt mokama samdomam bar- St., New Yorke, delei parū- 
beriui po $30 iki $33 į savai- pinimo muzikos gegužinei de- 
tę, bet bosai to nesilaikė, o vi-> monstracijai. Reikalas grei- 
saip kramtė barberių uždar- tas. 
bį.

Barberiai 
klausančią 
Darbo Federacijos. Tos unijos 
vadai tik du mėnesiai atgal 
pardavė barberių streiką, su- kuopa, bet veikimas nėra te
varydami juos darban dar pa- bai didelis. Gal būtų geres- 
blogintomis sąlygomis, lą pa- nįs veikimas, jei visos drau-

“sure” aš prisidėsiu. Tą patį
• žmuidinavičia.

Vadinasi, mūsų darbininkiš
ki biznieriai atjaučia darbui ■ 
alkanųjų bedarbių. Mūsų i 
miestelis duoda šiokią tokią; 
bedarbiams pašalpą. Bet po
nai ją ueima patys iš savo ki
šenių, tai gula ‘ ant tų pačių 
darbininkų, iš kurių jie tuos 
pinigus kolektuoja ir taksuo- 
ja mažus savininkėlius. Se
niau taip vadinami “kapitalis
tai,” kurie turi apsipirkę na
melių, dabar jau labai turi lai
kyti, kad tie nameliai neišsly- 
stų iš jų rankų.

Balandžio 15-tą dieną čia 
kalbėjo d. Kraucevičius, kuris 
dar tik ką paliuosuotas iš ka
lėjimo. žmonių buvo gana 
daug. Bet apie kalbėtoją, rei
kia pasakyti, kad dar biskį 
nuobodus. Jam reikia lavin
tis kalbėti. Bet darbininkai jį 
mylėjo, ‘kad geras kovotojas, 
nes tik paliuosuotas iš kalėji
mo ir jau kalba.

Aukų surinkta politiniams 
kaliniams $8.65. Čia paduo
dame tų draugų vardus, kurie 
aukojo nemažiau 25c.

S. Kirslis, I. Katilis, J. Kal
velis po $1.00; A. Baginskis, 
M. Sulovančuk, A. Šidlauskas, 
K. Krinčius po 50c. P. Bud-! 
riCmas—30c. T. i
Padelski, T. Chimber, S. Su-( įna į lavoninę. O į šią la- 
mush, C. Marcinkevičius, j. vonmę patenka ne tik mirų- 
Voveris, P, Yurkštas, V. Na-lsiOJ1 ligoninėje, bet ir l^v°- 
viekas, J.' čukinauskas—po , nai (skenduoliai, savižud- 
25c. Smulkių surinkta 60c.; žiai, užmuštieji) 
Visiems aukojusiems tariame | Kauno apielinkės.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

(Tąsa nuo. pusi. 1-mo)
“Mirštančius ligonius, kad 

išskirtų nuo; Kitų ligonių 
akių, tai galima paguldyti 
koridoriuose.

“Nėra kur izolitĮpti pasi
taikančius infekcinius ligo
nius. Atsitinka, kad pa
vyzdžiui į vidaus ligų sky
rių paguldo sergančius vi
durių šiltine, rože ir su ki- j 
tomis limpamomis ligomis.! 
Neturint kur pasidėti, to-1 
kius ligonius tenka laikyti; 
su kitais ligoniais. Pavo
jus užsikrėsti gretimiems li
goniams visuomet esti. 
Čia nėra kur tinkamai at
skirti ir pasitaikančius psi
chinius ligonius. O nera
mių psichinių ligonių ir net 
sergančių pasiutimu į šią 
ligoninę visuomet pakliūva.

“Kita nemaloni ligoniams 
kaimynystė, tai lavoninės 
artumas. Keletas II klasės

VIENYBĘ DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

■ I

Valdyba 1931 metam:
Pirm. W. Geluaevičia, 51 Glendtile St.
Pirm, paeglb, A. Sauka, ,'

256 Ames 'St. .
Nutarimų rašt.' J. Stnpinia, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. 'K. Venslauekia,1

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia,

153 Amee St.
Iždininkas M. Miškinii,

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

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vifila. 86 Welter St.
Maršalka A. Barkauakaa, 
102 Hantington St. 
Vial Montell. Masi.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžėrie’>
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Sukatos 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 išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTAIW1NKAIS, 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 geriaušju ga
rantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BRQOKLYN, 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: ’

tį ir dabar nori padaryt gelto
nieji vadai. Taip,antai, unijos 
vice-prezidentas Antonio Mer- 
Hno beveik nieko nesako apie 
streikuojančių barberių skun
dus ir reikalavimus; jis ir jo 
sėbrai šneka tiktai apie augš- 
tesnį mokesnį už plaukų kir
pimą ir bazdos skutimą, bosų 
naudai.

Tarp barzdaskučių yra ir 
Barberių Lyga, kairioji orga
nizacija. Lyga ragina strei- 
kierius išsirinkt didelį Eilinių 
Narių Streiko Komitetą ir pa
tiem vekt kovą, einant per gal
vas išdavikų vadų. Lyga sa
ko, kad iš to komiteto turėtų 
susidaryt dar šios komisijos:-- 
finansinė komisija, pikieto ko
misija ir publikacijos komisi
ja.

Barberių Lyga stoja, kad 
streikieriai kovotų už bent $35' 

* algos į savaitę ir kad nauji 
nariai laike streiko būtų pri
imami į uniją tik už $2 įstoji
mo.

Barberių Lygos raštinė yra 
po num. 126 University Place, 
New Yorke. Ji šaukia strei
kuojančius barberius atsiust 
savo delegacijas pasikalbėt su 
Lyga ir išdirbt veikimo pla- 
nua,

■V

ges lankytų susirinkimus. Šios 
kuopos susirinkime dvi drau
gės buvo išrinktos parinkimui 
aukų Kentucky mainieriams. 
Jos gerai darbavosi ir savo 
užduotį atliko. Kur tik 
tos draugės, tai visur rado 
rą pritarimą, ir darbininkai 
kojo sulig savo išgalės.

Po vieną dolerį aukojo: Va- 
langevičia, F. Jucius, P. Jatu
lis, K. Valantukevičia. Po 50 
c.: A. Radvilas, A. Kazlaus
kas, V. Ikasala, O. Norkienė, 
K. česnulevičia, S. Stankienė, 
M. Stulgaitis, A. Venckus. Po 
20c: A. Valantukevičia, 
Gugienė, M. Antalionis, 
Liala, S. Kucka, F. Zinka, 
Petrauskienė, A. Tolinienė, 
Kavalus.

Viso aukų surinkta $10.15. 
i Jei kurių aukotojų vardai ne
bus labai teisingai parašyti, tai 
meldžiu atleisti. Visiems au
kotojams tariame varde Ken
tucky mainierių ačiū.

Stepanija Stankiene.

Revoliucinė Naujanybė
Newarko Scenoj

Gal nevienas nusistebės pa
matęs šį antgalvį. Bet antgal- 
vis tikrai atatinka ’realybei. Su
batoje, balandžio. 30 diedą tik
rai bus 
operetė, 
180 New 
7:30 vai. 
suvaidins
operetei dar nėra lygios lietu
viškoj scenoj, nes dar nauja, 
dar šilta, tik ką išėjus iš spau
dos, išleista pastangomis Lietu
vių Proletarų Meno Sąjungos.

Tad Newarko ir apielinkės 
publika btis pirmutinė pamaty- 

Manoma, kad barberių šokiai. Pradžia 8-tą vai. va-ti šį naują revoliUcihį veikalą.

iš visos
Tat gre

timų palatų ligoniai per 
dienų dienas prisiklauso
raudų ir' prisižiūri’ nemalo
nių scenų.  _______ 7 ___
ligoniai nuo lavoninės įspū
džių net psichozus gaudavo, 
ar nervus dar labiau suga- son st. ■ T , ..T 1 Fin.* Rašt. A. Lukaitis, 591 Ave. ACiindaVO. jKasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C

“diihranfamn Vain crali Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 ^upianiama, Kaip gan Ave > Višniauskienė, 9 W. 15th 
veikti į ligonius kaimynystė i st. iždu giob.: F.*Miividas, 944 

Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21st 
SU lavonais ll nei amiais pa- st., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
mišeliais. Kiti ligoniai ne-ist ' : . .1 seyville Rd.mėgsta ir veneros ligų sky- į 
riaus kaimynystės. < i.---- ----------------

“Bildesys iš visų ligoninės pittsburgho ir i v . i • • iii* * i o Jr s 1 k) L i in i okraštų, ’taip pat labai var-
Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite gina ligonius. Kai buvo Ne- , Ave., Wilmerding, Pa. 

muno tiltas toliau nuo ligo-, piįrtK Pa^lbi, 
nines, tai buvo ramiau. Bet Prot. sekr. A. K. Slieklenė, 8121 EI- 
dabar nuolatinis ratų tars- Iždroyj Av&UvecWs,r8io9Ptre88 st„ 
kėjimas apsupa ligoninę iš' ęarwie. Pa» 
4. ”ih. sekr. J. Uroonas, iwzo____trijų pusių. Štai vasarą, Way, S. S Pittsburgh, Pa.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5186 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi • 
šilumos i v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nė, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island F#»r-

t ’ •*.

LUTV1NAS

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
TeL Trinity 1-87M



, Puslapis šeštas .

VIETINES ŽINIOS
“Lais-

Svarbu Aidiečiams
kai
mo-’

kai- 
teko 
Phi- 
Šiuo 
133

prisi- 
lai-

PAJIEŠKAU Stanislovo Stapansko, 
iš Lietuvos paeina Kvietines 

mo Kretingos apskričio. Kiek 
girdėti, tai Stapanskas gyveno 
ladelphijoje. Meldžiu atsišaukti 
antrašu: Antanas Venskus,
Clark Pl., Elizabeth, N.J. ‘ (101-102)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA gerai įtaisyta saldai

nių krautuvė, tirštai lietuviais ap
gyventoje vietoje, čia galima randa- 
voti gyvenimui kambariai ir, jei no- 
rėsiteį galite pirkti ir gyvenimo kam
bariu rakandus. 251 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y. (100-103)

Ketvirtadienis, Bal. 28, 1932

Šiandien į Prakalbas apie Ateivių Darbin. 
Apsigynimą ir Dalyvavimą 1-oj Gegužės!

Drg. J. Kraucevičius, kelis 
mėnesius sėdėjęs Massachu
setts kalėjimuose už audėjų 
streiko reikalus, kalbės šian
dien vakare, "Laisvės” svetai
nėje, apie didėjančius perse
kiojimus ateivių darbininkų 
šioje šalyje, ir nurodys, ką 
mes turime daryt, kad apgint 
savo teises,—kaip atmušt de
portavimus, r e g i s t r avimus, 
pasportavimus ir kitus grę
siančius blogumus mums, kai
po ateiviams darbininkams.

Drg. J. Siurba, “Laisvės“ re
daktorius, savo prakalboje aiš
kins, kodėl visiems lietuviams 
darbininkams šiemet taip svar
bu yra dalyvaut Pirmosios Ge-‘ visų reikalavimus.

Iš Dr. Kaškiaučiaus 
Prakalbą Moterims

gužės demonstracijose. Visi 
kapitalistiniai valdininkai ir 
visos buržuazijos įstaigos badu 
marina šimtus tūkstančių be
darbių, pusiau alkina milionus 
dalį laiko dirbančių, ir .aiš
kiausiai rengiasi įstumt Ame
rikos darbininkus Į naują 
imperialistinį karą ir panau
dot juos delei krušinimo So
vietų Sąjungos. Atėję į šias 
prakalbas, persitikrinsite, kad 
visi darbininkai, taigi ir lietu
viai, privalo stoti į bendrus 
žygius prieš tokią kapitalistų 
politiką ir demonstruot Pirmo
joj Gegužės su visų kitų tautų 
žmonėmis už klasinius mūsų

Galutinieji Nurodymai Pirmosios Gegužės |
Parodai ir Susirinkimo Punktams

sekmadienį. Parodoje

Queens Village, bekabdami PA JIEŠKOJIMAI
gilią duobę užpakalyj savo na
mo, liko žemėmis užgriūti ir„ 
mirė du broliai Edward ir 
Charles Forrestai, pirmas 18 
metų, antras 15 metų amžiaus, 
po num. 233-11—114th Avė.

Pirmosios Gegužės Bendro nantį
Fronto Komitetas šiuomi skel- kiekviena organizacija bei gru 
bia galutinus patvarkymus de- pė privalo maršuoti toj eilėj, 
lei Gegužinės parodos tą die-! kaip nusakyta, nes 
na. Maršavimas prasidės nuo į bus griežtai lakomasi 
Union Square, eis 4-ta Avenue ; tvarkos.
iki 14-tos gatvės; keturioliktą- j teatiinės_ grupės, 
ja pasuks į rytų pusę ir trauks. 
iki Ave. A ; paskui eis Ave A 
iki Houston St.; nuo Houston 
iki Ridge ir Montgomery, po 
to į pietus iki East Broadway; 
pagaliaus į vakar ų pusę 
trauks išilgai East Broadway 
iki Rutgers Square.

Kaip matote, čia yra pada
roma kai kurie pakeitimai, pa
lyginant su vakar paskelbtu 
parodos keliu. Tuos pakeiti
mus gerai įsitėmykite.

Šičia paduodama susirinki
mų punktai įvairioms organi
zacijoms bei grupėms prieš 
parodą. Numeriais yra pažy
mima įvairūs skyriai; kas bus 
kuriame skyriuje, yra nurody
ta informacijose, 1 
penktame puslapyje, pav., 13- 
tame skyriuje: Lietuviai, ven
grai, jugoslavai, čechoslavai, 
vokiečiai, Workers School, 
Darbininkų Kultūrinė Federa
cija, Espeianto Daibininkų Są- vjenas kalbėtojas, rodo, kokia 
junga.
SUSIRINKIMŲ PUNKTAI:

parodoje 
i tokios 

Pav., visos darbinin- 
chorai, 

'šokikų grupės ir kt. maršuos 
sekcijoj, paskirtoj Darbininkų 
Kultūrinei Federacijai, apart 
Darbininkų Tarptautinės Pa- 
gelbos grupių, kurios 
Suos su W.I.R.
DIDELĖ PROGRAMA 
COLISEUM SVETAINĖJ

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERŠITIKRINSIT
Pabandykite/

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Draugai ir draugės aid ie
čiai, šį penktadienį, balandžio 
29 d., visi būkite painokose 
lygiai 8-tą vai. vakare, “Lais
vės“ svetainėj. Turėsime svar
bias pamokas vien tik 
rengimui prie Pirmos 
žės.

Pereitą pirmadienį 
vės“ svetainėj įvyko labai sėk
mingos Daktaro Kaškiaučiaus 
prakalbos. Suėjo šimtai mote
rų ir merginų—užsigrūdo sve
tainė ir pritrūko krėslų
ėjo daugeliui stovėti visą 
ką.

Daktaras Kaškiaučius 
bėjo dviem atvejais, apie 
terų hygieną ir kitus svarbius
klausimus. Tikiu, jog kiekvie
na atsilankiusi šio to pasimoki
no ir nesigailės atėjus į tokį 
susirinkimą.

Po prakalbų buvo visa eilė 
klausimų, kuriuos prelegentas 
atsakė tinkamai.
Pertraukoj, pirm. E.N. Jeske- 

vičiūtė ragino moteris daugiau 
domėtis darbininkų kovomis už 
gerinimą savo būvio. Nurodė, 
jog tik Komunistų Partija, iš
tikimai darbuojasi klasių ko
voj ir vadovauja darbininkų 
kovas. Raginta draugės da

lyvauti pasaulinėj darbininkų 
šventės, 1 d. Gegužės demon- 
Įstracijoj. Taipgi paagitavo už 
Lięt. Darbininkų Susivieniji- 

|mą. Gauta keliolika pasiža
dėjimų įsfoti į šią organizaci
ja-

Aukų padengimui lėšų ir 
pagelbėjimui bedarbiams L.D. 
S. nariams su duoklėmis su
rinkta $26.64. Aukavo seka
mai': po dolerį—S. Tomsonie- 
nė, Pranaitienė ir Miltauskie- 
nė; po 50c—Daužitskas, Sa
dauskienė, E. Kraujalienė, Pa- 
vilonis ir O. Svirskienė; po 
25c—Vaitkevičienė, Yumplot, 
Runglienė, Visockienė, Bartuš- 
kienė, Vistajūnienė, Malčienė, 
Bovinienė, Urbaitienė, Stelmo- 
kienė, Šukienė, Simanavičienė, 
Pranskaitienė, K i d e i k i e nė, 
Norgelienė, Norienė, R. Stan
kevičienė, Vaitelis, E. Stanke
vičienė, K. Viltrakiūtė, A. Ma
žeikienė, G. Stankevičienė, K. 
Mikulienė, M. Babarskienė, A. 
Block, O. Benediktavičienė, D. 
Rapšis, K. Mickaliūnas, M. 
Kazlauskienė ir O. Zakaraus
kienė. Likusieji smulkiais.

Ateinantį pirmadienį bus 
kaip vien, tik vyrams prelekcija. 

Daktaras pareiškė, jog jiems 
ji ir. labiau reikalinga; Tad, 
vyrai, visi į “Laisves” svetainę 
2 d. gegužės, pirmadienį, 7:30 
vai. vakare.

m ar

šino-

Pereitą pirmadienį

prisi- 
Gegu-

Visoms organizacijoms 
mi primename, kad jų nariai, 
po Gegužinės parodos ir de
monstracinio mitingo Rutgers 
Square, privalo tuojaus va
žiuoti į Bronx Coliseum, kur 
turime būti ne vėliau 
7:30 vai. vakare.

buvo 
Darbininkiškų Chorų Federa
cijos pamokos. Lietuvių bu
vo 28 nariai iš Aido Choro. 
Pagirtinai padarė tie, kurie 
dalyvavo šiose bendrose pa
mokose, bet daugelis aidiečių, 
ypač merginų, neatsilankė. 
Tai bent šį penktadienį pa
mokose būkite visi ir visos; 
mokinsimės tik tas dainas, ku
rias dainuosime Bronx Coli
seum Gegužinės vakare sykiu 
su kitų tautų darbininkiškais 
chorais: Comintern, Song of 
the Red Fleet, On the Picket 
Line, Red Front, Red Brigades I 
ir Internationale. Tai drau
gė mokytoja E. Retikevičiūtė 
privalo atsinešti muziką vien 
tik šioms dainoms, kurias visą 
vakarą mokinsimės.

Toliaus, visi ir visos turime 
būti Bronx Coliseum svetainė
je, East 177th St., Pirmosios} 
Gegužės vakare, 7-tą vai.’Ten 
pat dar turėsime pamokas 
bendrai su visais Federacijos 
chorais. Iš “Laisvės” turėsi
me tą vakarą išvažiuoti 5:30 
vai. Visi aidiečiai, tėmykite, 
ir būtinai susirinkite sekama- 
dienį laiku į “Laisvę,” kad ga
lėtume atlikti savo pareigą toj 
metinėj tarptautinėj darbinin
kų šventėj. Tad Bronx Coli
seume mes su kitų tautų dai
nininkais išreikšime dainomis 
savo protestą prieš kapitaliz
mą ir savo revoliucinęl dvasią, 
tuomi prisidėdami prie didžios 
ten demonstVaėijos.’

J. Saulėnas.

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
REIKALINGA moteris 

dirbti
valgio.
iki 1.

ar mergina 
restaurane prie gaminimo 
Trumpos valandos, nuo 8 

61 S. 8th Street, Brooklyn, 
(96-101)

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

& 
& 
& 
& 
&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

& South 
South 3rd
& Catharine 
South 3rd

1215 South 2nd 
Franklin A Vine

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
. VALANDOS:

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

tik susitarus.

MOT. LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Ave. 1 Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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INCMATHEW P. BALLAS
{ B I E L A U S K A S)
G R A BŪRIUS 

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

Mūsų ĮTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS- DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų SALIU, ir iš čia 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
PIRMAJAI pagalbai ambulansjni. automobiliu, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI j. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTETU MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGER1AUS1A1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv WWV

X

X
X

X 
X 
X 
X

x

JONAS STOKES
, Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kamp. B r o a ci 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

sakys

telpančiose (jrg r. g Moore. Rep.

Sąryšio Komiteto Posėdis

East nuo Union

Telephone, Evergreen 6-5310

Ta-

PUIKI VALGYKLA

BROOKLYN, N. Y.v

I

*•

MECHANICS CAFETERIAnuo

Savininkas J. Buividas

nuo 
Univ.

West 
prieš

St., 
žiūrint

St., 
žiūrint GRABORIUS

(UNDERTAKER)LAIK-
NAU-

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

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

West nuo 
link Union

West nuo 
link Union

dalykų apkalbėti.
Sąryšio Sekretorė

A. Visockienė.

Sav. J. ŠNIRAS ir RAUBA.
(101-106)

Valandos:
Subatoinis
Apart Nedėldienių

East 
link Broad-

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

West nuo 
link Broad- 

i i West huoi 
link Broad-

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAII
į JAUSTOS MADOS 
|UŽ PRIEINAMA

• KAINA

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Seredoinis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

St., 
žiūrint Pranešimas visiems mūsų pažįsta

miems ir nepažįstamiems, šeštadie
nį, 30 d. balandžio (April)) atida
rom restoraną, naujoj vietoj tarp 
Keap ir Rodney Sts., 418 Grand 
St. Kas pas mus karta atsilanko, 
liekasi mūsų kostumeriais. Skaniau-

r

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 ičirškinimais

daimantus j 
daiktų ži- ? 
pigiau nu- ;

Draugai, išsikirpkite šiuos 
visus nurodymus ir laikykite 
juos iki po Pirmosios Gegu
žės programos.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

Atflara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Coliseume prakalbą 
vienas išviso kalbėtojas, drg. 
Wm. Z. Foster; pirmininkaus 

, Bus masi
niai revoliuciniai vaidinimai; 

Įdainuos Darb. Chorų Federa
cija—virš 500 choristų; grieš 
parinktina W. L R. orkestrą. 
Ir jau tas aktas, kad bus tik

bus didelė ir įvairi revoliuci- 
niai-dailiška programa, kuri 

„ . faktinai užims visa vakara.1. —15th St., East nuo Union
Square, prieš Union Aikštę.

2. -16th St
Square, prieš Union Aikštę.

3. —17th St., East nuo 4th 
Avė., prieš Union Aikštę.

4. —18th St., East nuo 4th 
Avė., žiūrint linkui 4th Avė.

5. —19th St., East nuo 4th
Avė., žiūrint link 4th Avė.

6. -— 19th
Broadway, 
way.

7. —18th
Broadway, 
way.

8. —17th
Broadway, 
Aikštės.

9. —16th
Broadway,’ žiūrint 
Aikštės.

10. —15th St.,
Broadway, žiūrint 
Aikštės.

11. —13th St., West nuo Uni
versity Place, prieš Univ. Pla
ce.

12. —12th St.,
University Place, 
Place.

13. —12th St.,
Eiroadway, žiūrint
way-—čia bus lietuvių sekcija.

14^—13th St., East nuo
Broadway, žiūrint link Broad
way.

'Patvarkymai: —Visi Komu-

Uniją Vienybės Tarybos 
Karnivalas ir Balius

Linksmas Great Necko 
Balius Šeštadienį

Balandžio 30 d., šį šeštadie
nį, 7-tą vai. vakare, ' Great

Didžiojo New Yorko Lietu-[Necko Choras Pirmyn rengia 
vių Darbininkiškų Organizaci- smagų balių Community 
jų. Sąryšio Komiteto posėdis Į (Church) House svetainėje, 
įvyks sekmadienio vakare, |Stoner Ave., kampas 3rd St.,
“Laisvėje” apie 7:30 vai. va-! prieš Kensington School, Great 
kare, gegužės 1 d . Malo-l’Necke. Įžanga suaugusiems 
nėkit būtinai visi susirinkti, j 50c, o vaikams nuo 12 iki 15 
nes turim keletą labai svarbių metų 25 centai.

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

tV

■ ----------------- -------------
nistų Partijos nariai maršuos 
su atatinkamomis savo masi
nėmis organizacijomis. Visos 
organizacijos ir p a v i e niai 
draugai, suraskite sau priva
lomą skyrių, kaip kad nurody
ta surašė 5-me puslapyje. Or
ganizacijų nariai privalo susi
rinkti sau paskirtame punkte 
lygiai 11 valandą dieną, atei-

Darbo Unijų Vienybės 
ryba viešai protestuoja prieš 
tas darbininkiškas organizaci
jas, kurios ruošia savo pramo
gas šį šeštadienį vakare, ba
landžio ' 30 d. Tą Pirmosios 
Gegužės įšvakarę Unijų Tary
ba buvo išanksto pasiskyrus 
savo karnivalui ir baliui, New

West nuo | Star Casino svetainėj, 107th 
link Union St. ir Park Ave., New Yorke. 

Ir jau senai buvo pranešta 
darb. draugijoms ir kuopoms, 
kad tą vakarą pačios nieko sau 
nerengtų, o dalyvautų bendra
me Darbo Unijų Vienybės Ta
rybos kamivale ir baliuje su 
jo parinktinai puikia, turinin
ga programa.

Visi darbininkai ir darbinin
kės yra kviečiami ir šaukiami 
į Darbo Unijų Vienybės Tary
bos pramogą tą vakarą. Juk 
tai yra vienintelė organizacija, 
kuri tiesioginiai vadovauja vi
soms streikinėms darbininkų 
kovoms ir veda nuolatinę kam
paniją už revoliucinį unijiz- 
mą. Jai veikti reikia įplau
kų ; o finansiniai paremti šią 
unijiniai-revoliucinę organiza
ciją privalome, atsilankydami 
į josios programinį karnivalą 
ir balių šio šeštadienio vaka
re.

SMULKMENOS
NEW YORK, —t Gaisrinin

kas Paul Regucci, $u sykiu 
įbėgdamas vidun per ugnį, iš
gelbėjo nuo mirties dvi mote
ris,- išnešdamas jąsias iš de
gančio namo po num. 11 State 
St. Po antro žygio pats ap
alpo, bet tapo atgaivintas.

Brooklyn. -— Nemažo buvo 
išgąsčio Christinai Schubertie- 
nei, kuomet jinai susitiko ant 
laiptų savo name mešką.’ Ta 
meška buvo ištrūkus iš kiemo
Richardo Herroldo, biznie- si lietuviški ir amerikoniški valgiai, 
riaus paukščių ir įvairių kitų 'Linksmas patąrnavimas. (
gyvulių, laikomų delei įvairu
mo bei žaidimo.

Gerbiami draugai ir drau
gės, malonėkite skaitlingai at
silankyti. Choras Pirmyn tą 
vakarą pasirodys su naujomis 

į dainomis, šokiams grieš Wil- 
I liam Norris smarki orkestrą 
—į valias galėsite prisišpkt lie
tuviškų ir amerikoniškų šokių.

Visus kviečia
Rengimo Komisija.

Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
! Auksiniai Dalykai
i Dovanom ar patys sau norėda- 
»mi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
«sipirksite.
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KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

DR. MEER
. 44th St., Room 812 

New York. N. T.
Valandos Priėmimo i

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

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

Grabonus

■ N
I Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus. t,. 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
stengsiuosi pilnai patenkinti. ?

i Williamsburgieciams, kuriems 1
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- j 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ?
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise.« 
«Iš ten aš 'pasiimsiu ir pataisęs I 
| atvešiu Į “Laisvę.” Jūs užsimo-1
| kosite “Laisvėje,” ■
■ 1

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštytiems ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

LAISVĘ.”
------- , ,, , fa

DEKAVOJU PACIENTAMS
MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Aš dekavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus. a

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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