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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimčsite, Tik 
Retežius, o I šiai mesi te 
Pasaulį!

Sing Sing kalėjimo krimina
listų religinės pažiūros turėtų 
baisiai nervuoti mūsų klerikalų 
spaudos redaktorius. Tūlas 
laikas atgal Chicagos “Drau
gas” su tikru klerikališku ci- 
niškumu pareiškė, kad “bedie
vybė yra šaltinis visų nedory
bių”. Betgi Sing Sing kalėji
mas parodo, kad iš 2,503 krimi
nalistų tik 20 tėra bedieviai. 
Visi kiti garbina dievus, tiki į 
burtus, bijo kunigų, kalba po
terius, pripažįsta pomirtinį gy
venimą, įsivaizdina dūšią ir tt.

Tai šitaip religija “apsaugo” 
žmogų nuo nedorybių.
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New York “World-Teleg£a- 
me” ginčijasi liberalas Barines 
su social fašistais Norman Tho
mas ir Coleman. Barnes pri
simygęs tvirtina, kad nebeliko 
jokio skirtumo tarpe liberaliz
mo ir socializmo. Socialfašis
tai mano, kad skirtumo yra, 
bet, girdi, vis tiek liberalai su 
socialfašistais gali vienam va
gone važiuoti ir džiaugtis.

Tarpe Barnes liberalizmo ir 
Thomaso geltono socializmo 
skirtumo senai nebeliko. Bar
nes tik nori, kad Thomas iš
sižadėtų socialistų vardo, nes 
žodis “socializmas” erzina ge
raširdžius liberalus. Thomas 
nenori vardo išsižadėti.

Vengrijos Policijai Bus 
, Leista Šaudyt Darbininkus

BUDAPEST.— Į Vengri- 
jos parlamentą įneštas bi- 
lius, kuris leidžia policijai 
be atodairos naudoti revol-

darbininkus Į|gaj Darbininkai Iškentės Nesukilę Prieš Vargą ir Alkį?
LCllU. Poll- ™ , . m r . A . . . _

SUDEGĖ TRYS BEDARBIAI KITI DU 
SUNKIAI SUŽEISTI; LAIKAS STOTI 1 

KOVA PRIEŠ KENTĖJIMUS IR MIRTI ‘

Liberalai Atidėjo 
Važiavimą j Kentucky

verius prieš i 
laike demonstracijų. ___
cistai autorizuojami šaudy
ti į demonstrantus be jokių 
persergėjimo.

Bedarbiai, Stokite į Bedarbių Tarybas, Qrganizuokites 
ir Kovokite! ;

Abi pusės nepaleidžia iš dan
tų komunizmo. Komunizmas 
neduoda jiems ramybės. Cole
man komunistuose temato 
“idiotus.” Thomas mano, kad 
tarpe socialistų ir komunistų 
skirtumas tėra taktikoje. Bar
nes atvirai mokina juos, kad 
socializmas, kokį išpažįsta Co
leman ir Thomas, senai nieko 
bendro neturi su marksizmu. 
Komunizmas, sako jis, užėmė 
vietą socializmo!

Bet, žinoma, komunizmui ly
giai priešingi liberalai ir so
cialfašistai. Kitaip negali bū
ti. Komunizmui priešingi visi 
darbininkų klasės priešąi.

Del Barnes ir Thomas ko
munizmas svetimas dalykas. 
Jie į komunizmą žiūri savo, pa
razitiškomis akimis. Kaipo iš 
i m p e rialistinės buržuazijos 
agentų, geresnio nieko komu
nistai nesitiki. Tiek tik gali
ma pasakyti už liberalus, kad 
jie daug atviresni už socialfa- 
šistus.

Kad dienraščiui “Vilniai” 
prisieina sunkiai verstis, nebe
reikia “Laisvės” skaitytojams 
aiškinti. Krizis ir viešpatau
janti bedarbė skaudžiai atsilie
pia ant Chicagos dienraščio iš
leidimo.

Draugams, kurie dar neba
dauja, šiandien yra proga “Vil
nį” paremti. Jos šėrininkų su
važiavimas įvyks gegužės 8^ d. 
Labai būtų gražu, kad| revoliu
ciniai darbininkai ir mūsų or
ganizacijos siųstų suvažiavimui 
pasveikinimus, paaukojant do
lerį kitą dienraščio reikalams.

Pasveikinimus siųskite šjuo 
• adresu: “Vilnies” šėrininkų su

važiavimui, 3116 So. Halsted 
St. ’ į

Mes brooklyniečiai jau su
rinkome arti astuonių dešimtų 
dolerių, davarysime iki šimti
nės ir perduosime “Vilnies” 
suvažiavimui. Kitų miestų 
draugų grupės turėtų tą patį 
padaryti.

Nelaimės Lėšuoja 
Du Bilionu Doleriu

1 1 " ■■ 1 V "
Metropolitan Apdraudos 

Kompanija savo raporte 
apskaitliuoja, • kad kasmet 
Jungtinėse Valstijose įvai
riose komunikacijos (trafi- 
ko) nelaimėse pasidaro nuo
stolių už du bilionu dolerių. 
O tos išlaidos nuolatos au
ga, nes auga nelaimės del 
susikimšimo didmiesčiuose 
ir delei atsiradimo tiek 

^daug automobilių.

NEW YORK.— Bal. 27 d.i 
penki bedarbiai, kurie buvo 
pasibudavoję šėtrą ant tuš
čio loto prie 134th St. ir 
12th Avė., pabudo ryte ir 
rado šėtrą paskendusią 
liepsnoje. Du iš jų šiaip 
taip išlindo ir išliko gyvi, o 
trys i «/ V V į
Jų lavonus bei liekanas pas
kui ugniagesiai išėmė.

Žuvo šie darbininkai: 
James Murray, Paul Read 
ir Thomas Fitzpatrick. Jų 
gi draugai, kurie liko gyvi, 
buvo Frank Murray, brolis 
James Murray, ir John 
Loughlin. Loughliną iki ne
sąmonės pritrenkė griūvan
tis rąstas ir sužeidė veidą. 
Frank Murray apdegė smar 

Ikiai, kuomet ”jis bandė iš
gelbėti žūstančius savo tris; 
draugus; ?

i Visi šitie darbininkai. .iš- 
RIO DE JANEIRO, Bra-; fouvo be -darbo virš metųs| 

laiko. Jau pereitą vasarą 
jie buvo priversti nakvoti 
parkuose. Pagaliaus arti
nosi žiema. Jie Susidrauga
vo ir nusprendė pasibuda- 
voti šėtrą ant tuščio loto, 
kuri apsaugotų nuo žiemos 
šalčio ir speigų.

Rūpestingai jie rinko 
lentgalius, nuotrupas, me-

Komunistu Partijos 
Rinkimu Platforma

Šiomis dienomis “Daily 
Workery^j” a t spausdinta 
Komunistų Partijos prezi
dentinių rinkimų platforma 
ir siūlomi kandidatai, ku
riuos priims ar atmes no
minacijos konvencija, kuri 
įvyks Chicagoj gegužės 28 
d. Lietuviai darbininkai pri
valo įsigyti “Daily Worke- 
rį” ir susipažinti su partijos 
platforma.

Ši platforma bus išversta 
į lietuvių kalbą ir išleista 
brošiuraitės formoje delei 
masinio platinimo tarpe lie
tuviu darbininku, v v

Studentų Riaušės

zilija,—Šio miesto studen-1 
tai kelia protestą prieš švie-; 
timo sistemą, prieš pakėli
mą mokesčio už mokslą. 
Studentų demonstracijos la
bai triukšmingos. Štorai 
priversti uždaryti duris, 
daugelio valdžios namų lan
gai išdaužyti.

U fe J VA, V | C?

supleškėjo liepsnoje. pastangos.

A.LD.LD. REIKALAI j džio kavalkus, blekes, gelž- 
_____  galius ir statė tą šėtrą. Nuo 

Siuntinėjama Knyga “Reti- šiu,^lynų ?U.rin.k?, 1.0V-U ka‘ 
J J valkus ir taip jsitaise bu

veinę.” , Per dienas jieško-gija
Draugai! Jau siuntinėja- davo darbo, kojomis plak

it! e antrą tomą knygos “Re
ligija.” Tai labai naudingia 
knyga. Ją gauna visi A.L. 
D.LJk nariai už 1932 me
tus, nes tai pirmoji knyga 
šių metų. Gauna tiktai tie, 
kurie yra pasimokė j ę arba 
kurie sutinka pasimokyti, 
bei bedarbiai, kurie yra pa- 
liuosuoti.

Eikite į ALDLD. kuopų 
susirinkimus, pasimokekite 
duokles ir siųskite pinigus į 
centrą. Mes žadėjome pa
gaminti knygą iki Pirmos 
Gegužės ir savo prižadą iš- 
pildėme. Dabar einame 
prie ruošimo antros knygos 
už 1932 metus. Išleidimas 
knygų priguli dabar nuo 
jūs, draugai. Jeigu pinigų 
nestokuos, tai knygos bus 
išleistos laiku. Taigi, visi 
draugai mokėkite duokles, o 
valdybos siųskite jas į cent-

davo gatves ir šalygatvius, 
nuo dirbtuvės prie dirbtu
vės,, p vakavaįą ; pareidavo 
“namo” ir ten praleisdavo 
naktį. Apsišįldyddvo sukur
ta ughim ■' dideliahi “ J Sieki
niam kene. Eidami gulti, 
visuomet pečių užgesinda^ 
vo. Ir .taip vargo it skurdo 
tie penki darbininkai.

Bet užvakar oras nepa-

D. M. šolomskas, 
ALDLD. CK. Sekh

; > i

NEW YORK.— Ameri
kos Civilių Laisvių Unija 
atidėjo iki geg. 12 siunti
mą delegacijos į Kentucky 
valstiją. Priežastis esanti 
tame, kad j ieškoma indžion- 
kšino prieš Kentucky vals
tijos valdžią, idant ji nega
lėtų liberalams kliudyti stu
dijuoti mainierių padėtį. 
Prie delegacijos prisideda 
dar garsus advokatas Malo
ne. .

tapo apgriūti’viduje. Mur
ray bėgo atgal ir bandė 
juos gelbėti, plikomis ran
komis blokšdamas degan
čius pagalius į šonus. Jis 
matė, kaip anie trys bedar
biai apgriūti ir liepsnoje 
bando išsigelbėti, bet veltui 

; Ir jam ma
tant jie sugriuvo ir iškepė! 
Baisi mirtis, baisus reginys, 
baisus likimas bedarbių var
guolių !

Šita mirtis trijų bedarbių 
turėtų atidaryti tūkstan
čiams bedarbių akis. Turė
tų sukelti juos į kovą prieš 
valdžią ir -bosus, kurie yra 
atsakomybėj už šitą padėtį 
milionu bedarbiu! Darbi- c v
ninku pabudavoti namai 
tušti, o darbininkai turi bū- straciją, sumušė darbinin- 
dose gyventi ir skursti ir 
žūti!

Philadelphijoj Nuteisti 
6 Darbiniu. Kalėjiman
PHILADELPHIA, Pa.— 

Už tai, kad pereitos savai
tės ketvirtadienį bedarbiai 
demonstravo prie miesto 
svetainės už pašalpą, bal. 
27 d. teismas nuteisė 60 die
nų kalėjiman • šešis darbi
ninkus. Jiems primetamas 
užpuolimas ant policijos. 
Tuo gi tarpų kruvinoji poli
cija užpuolė ramią demon-

rflis. bet dar šešis iš jų nu- 
;teisė kalėjiman!
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IMPERIALISTU ‘NUSIGINKLAVIMO’ 
KONFERENCIJOS PAKRIKIMAS

ARTINASI
GENEVA.— Tai dar vie

na imperialistų “nusiginkla
vimo” konferencija ketina 
neužilgo pasibaigti didesniu 
apsiginklavimu. Nesusita
ria Anglija, Amerika, Fran-/ 
ei ja, Italija ir Vokietija. 
“Apsirgo” Francijos atsto
vas Tardieu, nešdinasi na
mo MacDonaldas, skubinasi

apleisti Geneva Amerikos 
sekretorius Stimson. Bur
žuazinė spauda pripažįsta, 
kad visi “nusiminę,” kad 
jokių rezultatų neatsiekta. 
O Anglija atvirai grūmoja 
didinimu savo karinio lai
vyno. Ją seks Amerika ir 
taip visi imperialistai grieb
sis išnaujo ginkluotis!

prastai atšalo ir . siautė di-! džią malšinimui, bet fakti- 
delis šaltas vėjas. - Eidami nai karui prieš Sovietų Su
gulti šį sykį jie pečiaus ne-1 jungą. Ta armija sustaty-

JAPONIJA PASIUNTĖ 10,000 KAREIVIU 
PRIE S0VIETU-CH1NU GELEŽINKELIŲ
HARĘIN.— Čionai pribu

vo gerai ginkluotų 10,000 
japonų kareivių neva suki
lėlių, prieš Mandžurijos val-

, ; , > ' - t f I . .

dimą. rusams baltagvardie- 
čiams terorizuoti Sovietų 
piliečius.

Brooklyniečiai Remia 
Dienraštį “Vilnį”

KOMUNISTU PARTIJA NOMINUOJA Į 
PREZIDENTUS WILLIAM Z. FOSTER;
0 Į VICE-PREZIDENTUS-J. W. FORD

Gegužes 28-tą Dieną Šaukiama Nacionalė Konvencija Galu
tinam Priėmimui Patiektos Platformos ir Siūlomą Kandi
datu Užgyrimui; į Šią Konvenciją Šaukiamos Siusti Savo 
Delegatus Visos Darbininką Organizacijos, Kurios Sutin
ka Kovoti Prieš Alkį ir Prieš Imperialistinį Karą

Komunistų Partijos Cen- tralinį Komitetą ir vienas į 
tralinis Komitetas paskelbė 
šių metų prezidentinių rin
kimų platformą, kurią pri-

Komunistų Partijos rin
kimų platformoj statomi še- 

ėmė komiteto praplėstas po- ši svarbiausi klausimai, lie^ 
sėdis. Taip pat vardus kianti tuojautinius darbi- 
draugų, kurie siūlomi kan- ninkų klasės leikalavimus. 
didatais. Drg. William Z. j Bedarbių ir socialė ap- 
Fosteris, Darbo Unijų Vie- į drauda lėšomis valstybes it 
nybės Lygos sekretorius, ‘ darbdavių. ' t
statomas kandidatu į pre
zidentus, o draugas James . .. .....
W. Fordas, juodveidis - Į kapoj"™ Politiką, 
vice-p rezidentus. _____
draugai yra drąsūs ir nenu
ilstanti darbininkų judėji
mo vadai.

Šios platformos galutinas 
priėmimas, taip pat galuti
nas nominavimas kandida
tų bus pavesta partijos na- 
cionalei nominavimo kon- 4. už lygias teises juod- 
vencijai, kuri įvyks gegu- veidžiams ir už juodveidžių

2. Prieš Hooverio algų

Abudu! 3* ūmi PašelPa val
giesiems farmeriams, neuž
deda n t ant jų jokių suvar
žymų iš valdžios ir bankų 
pusės; paliuosavimas var
gingųjų farmerių nuo tak
sų mokėjimo ir nuo prie- 
vartingo rinkimo iš jų ran
dų bei skolų.

žės 28 d. Chicagoj. Į tą 
konvenciją kviečiamos dele- 
Igatus siųsti visos darbinin
kų organizacijos, kurios su
tinka remti šiuose rinki
muose darbininkų klasės 
kandidatus.

Taip pat praneša, kad 
keturi juodveidžiai draugai 
tapo dadėti į Partijos -Cen- gos.

teisę tautiniai apsispręsti 
pietinėse valstijose.

5. Prieš kapitalistinį tero
rą; prieš visokias formas 
darbininkų politinių teisių 
slopinimo.

6. Prieš imperialistinį ka
rą; už gynimą Chinijos 
liaudies ir Sovietų Sąjun-

KOMUNISTU DIDELI LAIMĖJIMAI KLAIPĖDOS 
MIESTO LIGONIU KASU RINKAMUOSE

KLAIPEDA. — Bal. 13 [sinių Sąjungų sąrašas gavo 
d. Klaipėdos miesto ligonių 1,380 balsų ir pravedė 3 at
kasu rinkimuose komunis-j stovus; komunistai — 2,646 
tai supliekė visus priešus ir 
laimėjo pusę atstovų. ' Val
džios raportas skelbia seka
mus davinius:

“Klaipėdos mieste darbo

balsus—pravedė 5 atstovus; 
lietuviai darbininkai—982 
balsus, pravedė du atstovus; 
direktorijos tarnautojų są
rašas—144, negavo nė vie- 

ėmėjai buvo išstatę 5 sąra- no atstovo; taip pat nega- 
šus. Balsuoti turėjo teisės vo nė vieno atstovo magist- 
apie 11,000 rinkikų. Bal- rato tarnautojų sąrašas, su-» 
savo 5,321 žmogus. Profe- rinkęs 196 balsus.H

užgesino. Vėjas išnešė ki
birkštis iš keno laukan ir 
jiems miegant uždegė jų 
“palocių.” Frank Murray 
pabudo ir pamatė, kad pleš
ka jų šėtra. Išbudino jis sa
vo draugus ir visi nešdinos 
laukan. Frank bėgo pirmu
tinis,; o paskui jį Loughlin. 
Kaip tik jis išbėgo laukan, 
krito padegęs .rąstas.ir pa
taikė ant ,LoughĘn. ; Fr,ank 
Murray ■ pagriebė, jį ir iš
tempė laukan, ė .Bet kiti trys

ta prie pat Rytinio Chinų 
geležinkelio, kuris pusiau 
priklauso Sovietų Sąjungai.

Tuo tarpu pačiam Harbi
ne rusai baltagvardiečiai 
padarė užpuolimą ant So
vietų Sąjungos konsulato ir 
bjauriai sumušė du darbi
ninku. Tie patys kontrrevo
liucionieriai darė puolimą 
ant- vieno. Sovietų Sąjungos 
piliečio namų^; Sovietų val
džią pasiuntė protestą prieš 
Mandžurijos valdžią už lei-

Dar šie brooklyniečiai pri
sidėjo 1 prie pasveikinimo 
“Vilnies” suvažiavimo:

T. Vasikoniutė .... $5.00
V. Tauras ....... į 3.00
Bepirščiutė ....... ų . 1.00
P. Fulton.............. 1.00

Laukia Didelio Mūšio
CANTON. — Reakcinė 

Cantono valdžia pasiuntė 
skaitlingą kariuomenę į Fu
kien provinciją atremti ko-

Viso $10 00 Raudonąją . Armi-

Pirmiau buvo paskelbta 
$79. Taigi, jau turime sūdė-

ją, kuri pergalingai mar- 
šuoja linkui Amoy ir Foo
chow. Valdžia sako, kad

ję $89. ■ Dar kelių dolerių komunistai turi 80,000 ka-
trūksta 3d šimtinės. rėivių. Laukiama abiejų

armijų susikirtimo ir dide
lio mūšio.

Amoy ir Foochow yra la
bai svarbūs miestai Fukien 
provincijoj. Jeigu juos už
imtų Raudonoji Armija, tai 
sekamas žygis būtų pats 
Cantonas, dabartines kru
vinosios valdžios sostine.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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MANCHOUKUO PROVOKACIJOS
Associated Press iš Charbino praneša,' kad balandžio 

27 d. Manchozikuo administracija išleido pareiškimą, 
kuriame kaltina Sovietų Sąjungos valdžią organizavi
me gelžkelių sprogdinimų ir rengime kitokių pragaiš
tingų žingsnių Mandžurijoj. Girdi, tiems darbams So
vietai panaudoja savo tarnautojus, kurie dirba prie Chi? 
nijos Rytinio Gelžkelio. - 1

Kas ta ManchoukUo administracija?

ta Ivaldžia ant Mandžurijos gyventojų. Į tą valdžią įei
na'chinai, parsidavę Japonijos imperialistams. Be to, 
Japonija turi pastačius virš 600 saviškių žmonių patarė
jais Manchoukuo valdžiai. Japonai faktinai kontroliuoja 
tą valdžią. . ; .

Taigi, tas Manchoukuo administracijos pareiškimai 
yra Japonijos imperialistų pareiškimas. Ir jis yra pro
vokacinis.

Kiekvienam aišku, kad Sovietų Sąjunga neturi jokio

Juk tokie dalykai tiesioginiai veda prie karo, 
žinoma, kad Š< 
kos; tą ne kartą pastebėjo ir kapitalistinė spauda.

Taigi, ir tie gelžkelių sprogdinimai Mandžurijoj yra 
pačių Japonijos imperialistų darbas; jie tiek ir ' 
provokacijų padarė prieš Sovietų Sąjungą, kad išprovo
kuoti karą, jie ir toliau tęsia savo,provokacijas. >

Japonijos imperialistai nori1 karo. Nori karo prieš 
Sovietų Sąjungą ir kitos imperialistinės valstybės.

Todėl Japonija daro visokias provokacijas Mandžuri
joj. Todėl visos kitos imperialistinės valstybės remik 
Japoniją rengime karo prieš Sovietus.

Pranešama, kad Japonija dar daugiau kariuomenės 
pasiuntė į Chinijos Rytinio Gelžkelio sritį ir Sungari 
upės sritį, linkui Sovietų Sąjungos rubežiaus. ■ ’

Girdi, tenai įsigalėjusios sukilėlių spėkos, ir neva jų 
malšinimui Japonija ten koncentruoja savo kariuomenę.

Bet klausimas, kas tuos “sukilėlius” * organizuoja ir 
kursto prie sukilimo? Žinant pirmesnes Japonijos im
perialistų bjaurias provokacijas, provokacijas su gene
rolu Ma, kitos išvados negalima padaryti, kaip tik tą, 
kad Japonijos imperialistų agentai patys , jOrgąnizuoja 
tuos “sukilėlius”. Po priedanga tų sukilimų toliaus’ tę-

Kodel Rėiida Išalsuoti iiz Kom^akcijos 
Siūlomą Sąrašą į LD.S. Pildomą Tarybą?

ĮVAIRŪS DALYKAI
f ‘ ’ f

D.S. turi būti klasių kovos 
rėmimo organizacija; LDS., 

j bendrai su kitų tautų dar
bininkiškom organizacijom 
net turi vadovauti darbinin
kų kovas* už sociąlę apdrau
dą; remti bedarbių kovas 
už tuoj autinį būvio pageri
nimą ;. ginti Sovietų Sąjun
gą; remti Kompartijos visas 
kampanijas,, vedamas su 
darbininkų išnaudotojais.

Ar šitai programai gali 
bent vienas darbininkas bū
ti priešingas? Ne, ir dar 
kąrtą ne! Štai, kodėl reikia 
balsuoti už komfrakcijų 
siūlomą sąrašą į LDS. Pild.

I I

Vienas Vokietijos Social
demokratų Partijos vadas, 
Karl Severing, Prūsijos vi
daus reikalų miništeris, pa- 
sikąlbėjime su United Press 
korespondentu sąryšy su 
įvykusiais Prūsijos seimo 
rinkimais, pareiškė: “Socia
listai, kaip ir Katalikų Par
tija tvirtai linkę matyti hit
lerininkus (fašistus), turin
čius valdišką atsakomybę.”

Tuo bųdų ia^ai socialfa- 
šistas pasiūlė fašistams su
daryti beųįrą frontą kleri
kalų, fašistų; ir socialfašis- 
tų prieš Vokietijos darbinin
kus. Aišku kaip diena, kad 
kaip greitai įsiaglėtų val
džioje hitlerininkai fašistai, 
o jiems gręstų pavojus iš 
revoliucinių darbininkų pu
sės, taip greitai Vokietijos 
socialfašistiniai vadai atvi
rai remtų hitlerininkus ^fa
šistus, remtų jų valdžią. So- 
cialfašistams svarbiausiai | 
rupi ginti kapitalistų reika-

to valdžiai nereikėtų įvesti 
naujas taksas.

Tammany Hall politikie
riai ta demonstracija nori 
sumulkinti darbininkų ma
ses, nukreipti jų domę nuo 
kovos už tuojautinę pašal
pą ir bedarbių apdraudą.

Lietuvių Darbininkų' Su- poravimą New Yorko vals- 
sivienijimo Pildomosios Ta- 'tijoj, kovojo prieš fašistų ir 
rybos rinkimai jati įpusėjo. 
Daug kuopų, kaip matosi 
iš pranešimų, balsavo ba
landžio mėnesio' susirinki
muose, o daug jų balstios 
gegužės mėnesį.

Stovi dviejų grupių sąra
šai: komunistų frakcijos iš
statytas sąrašas 'ir Komu
nistų naujųjų priešų, atski
lėlių. ' 1 ’’
dirba pravedimui 'saVo' 'žmb- 
nių ' į. Pild. Tarybą. Mūšų 
spaudoj, iš kitos'pusės, ma-

social-fašistų b j a u r i u s 
skundus, tūli iš prūseikinių 
jau pliaupė, kad “Mizara su 

iš- 
ru- 
ne- 
nes 
ži-i 

v

1 Pastarieji išsijuosę č
1 '„,4 J ‘r7 l'V'A /L

Į'ai yra Japonijos imperialistų ginklo pagelba užkar-Jžai t As klausimas nušviečia-, 
ivaldžia ant Mandžuriins frvvpntmu. T ta v'ald'žia ipi-' ,, rv -u- > a

tikslo organizuoti gelžkelių sprogdinimus Mandžurįjoj. 
.0 visiems 

ovietų Sąjunga nenori karo, ji trokšta tai-

Jeskevičiute nesirūpina 
gavimu čarterio; jiems 
pi Bimbos politika; jie 
nori įkorporuoti LDS., 
kuomet įkorporuos, jie 
no, ’ LDS.1 bus ne jų. 
Tūli jų apleido LDS. eiles 
dar tuomet !1 ; f > 

! T ‘ 'J ' 'Įsiregistravus, . 
ki us, prade jus y veikti 
matopie ? ’ 1 *
me.j pradėjus Ęruseikai Įei
ti savo,, kaip ją teisingai 
draugai vadjna, “Naująją 
Klampynę”? Ogi bjaurioji- 
m as LDS. Bjaurioj imas be 
mierop ir čięnios! Ar kas 
mate tam lapelyje pasaky
tą žodį už Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą? Aiš-

; .,> * ■ Tarybą!. *.sųsitvar- 
v j Ukj vviikvij ką 
jKą, beje,: mato

ma. O jis svarbus!' ' Apie1 
jį reikia kalbėti ir. rašyti,' 
aiškinant L.D.S. nariams 
darbininkams jo reikšmė

Šiandien niekas neabejo
ja, kad naujieji menšėyikai, 
komunistų renegatai su sa- 

jvo sąrašu nelaimės. Nepai
sant, kad jię'iš pradžių ir ku, kad ne!"(Tiesa’ niekas, 
skelbėsi turį Lietuvių Dar-! pagaliaus, ir neprašo jų 
bininkų Susivienijimą, tas agituoti už LDS. Kuomet 

įskelbimasis tik žodžiais ir toki žmonės agituos, • 1 • t -K -V • •• _ _ _ tai i

Be,t tai dąr ne viskas!
Gyvenimas parodė, kad 

LDS. tik tuomet sėkmin
giau progresuos, kuomet jo 
vyriausieji yiršininkai bus 
arti Centro. Štai, kodėl 
komfrakcija ir siūlo tokį są
rašą. Ypačiai svarbu ture-1 
ti arti Centro pirmininką 
(prezidentą) ir iždininką. 
Gerai, kad visa Taryba bū
tų arti. Tas dikčiai sutau
pytų pinigų, kurie dabar iš
leidžiami važinėjimam į po- 

i sėdžias. Tai antra, grynai !

Pereitais metais Brazili
joj milionai svarų kavos 
buvo sunaikinta—suversta 
į jūras, kad tuo būdu palai
kyti augštą kainą. Dabar 
pranešama, lead kava naiki
nama kitokiu būdu—kavos 
pupos naudojama, kaipo lo
komotyvų kuras.

ĮDOMUMAI
IR VISIŠKAI KURTI GA

LĖS GIRDĖTI

Jungtinėse Valstijose yra
lūs, saugoti „ kapitalistinę 15,000,000 kurčių ■žmonių.
sistemą nuo žlugimo. Bet dabar Cornell Universi

teto profesorius Frederick 
Bedell išrado tokį prietaisą, 
kad ir kurti galės girdėt ra
dio programas, gramofonų 
muziką ir prakalbas. Savo 
išradimą prof. Bedell pava
dino “deaf speaker’iu,”. tai 
yra kalbėto jum kurtiems.

I
Tas instrumentas atrodo 

panašiai. Dėžutėje tokio 
dydžio, kaip vidutinė ciga
rų dėžutė, yra radio įtai
sai, priimanti ir labai* pa
didinanti garsus iš oro. 
Prie tų dėžutės vidurių pri
taisyta lanksti metalinė laz
delė, kuri aplinkui apvynio
ta gumine medžiaga. Tai 
per dėžutę eina garšų vir
pėjimai jį tą lazdelę. Galas 
lazdele^ lėkis padarytas^ 
kad jį galima laikyt tarp 
dantų^ arba prisidėjus prie 
žandikaulio arba prie gal
vos. Garsiniai virpėjimai 
iš lazdelės persiduoda kau
lams, ir šie virpėjimai tuo 
būdu pasiekia vidujinės au
sies kaulus, o per juos ir 
girdėjimo neryą. Taip tai 

New Yorko senato komitete, kurčias girdi, jeigu tik nė- 
kuris tyrinėja New Yorko ra visiškai jam sugadinta

Amerikos kapitalistų gar-t; Jr) Pasiliko- Nominacijos pa- dažnai doresnis darbininkas organizacinio pobūdžio ! i KaPįianstų gar-
lode aiškiai, kaip į dalyku^ tik labiau nutols nuo orga- i svarbi priežastis, kodėl L.
žįūrĮ. Lietuvių Darb. Susi-1 nizacijos.) Na, ar statomie-j D. S. nariai privalo balsuo 1 suirai Kalba 
vienijimo masės. ! ji jų kandidatai, Bacevičius,

Mano šito rašinio mieriti Stankūnas, etc., nors kartą 
nesverti statomųjų kandi- į 
datų, vienos ir kitos pusės, bjaurią politiką? 
individualiai. Svarbu pa.- 
imti sąrašus, kaipo tokius,

pasmerkė tokią “N. G.” 
’ Ne. Jie 

nesmerkė, nes jie eina su ja, 
su ta anti-komunistine poli-

siama provokacijos prieš Sovietų Sąjungą^ . r ;i l
Mandžurįjoj Japonija daro prisirengimus - prie: karo, 

prieš Sovietus.
Iš įvairių imperialistinių šalių siunčiama ginklai ir 

amunicija Japonijai.
Po priedanga neva nusiginklavimo konferencijos, lai

koma slaptos imperialistų atstovų konferencijos Gene- 
voj. Jose dalyvauja Amerikos, Anglijos, . Francijos, 
Italijos, Lenkijos ir kitų'kapitalistinių šalių atstovai. 
Aišku kaip diena, kad jie ten daro planus, kaip pulti 
Sovietų Sąjungą iš vakarų pusės, iš Lenkijos ir Rumu
nijos, kuomet Japonija pradės atakas iš Mandžurijos.

Jungtinių Valstijų senate kelios dienos atgal sena
torius Robinson atvirai pareiškė, kad bile momentu ga
li prasidėti karas tarp Japonijos ir Sovietų Sąjungos.

Vienatinė spėka, kuri gali nors ant toliaus atidėti im
perialistinį karą prieš Sovietų Sąjungą, jeigu jau ne
galėtų jo visai sulaikyti, organizuotos darbininkų kla
sės spėka. O karo atidėjimas ant toliaus Sovietų Sąjun
gai yra didelis dalykas—juo toliaus, tuo labiau Sovietų 
Sąjunga sustiprės.

Už tai svarbu darbininkams masiniai išstoti prieš ka
rą, pakelti savo galingą protesto balsą prieš imperialis
tu rengiamą naują skerdynę.

‘’Už tai svarbu, kad Pirmą Dieną Gegužės kuopla- 
čiausios darbininkų masės dalyvautų .demonstracijose' ir 
parodytų valdančiajai klasei savo pasiryžimą kovoti 
prieš imperialistinį karą.

Visi darbininkai ir darbininkės, dalyvaukite Pirmos 
Gegužės demonstracijose!

Stokite į kovą prieš gręsiantį imperialistinį karą!
Ginkite Chinijos darbo’mases nuo imperialistinių 

skerdikų!
Ginkite Chinijos darbo masių revoliucinį’judėjimą 

ir Chinijos Sovietus! ........................... . . ,
7 Kovokite už tuojautinę pašalpą badaujantiems-.bedar

biams ir bedarbių apdraudą kapitalistų ir jų valdžios 
iškaščiu!

Kovokite prieš karą, alkį ir badą I <.-t i * r - \ >
—■ ■ ■ ■/■■■. ■ i 1 ■jweer;

CHESTER, PA.

dar- 
dar-' 
Ge-

Svetainėj, 4-ta ir Upland gat
vėse. šitas masinis mitingas 
prasidės 2-rą vai. po pietų. 
Parengime dalyvaus ir John 
Ree.d Kliubas, kuris išpildys 
koncertinę dalį programos.

► 
pionierių choras, kuris sudai-

Kaip visur, taip ir čia 
bininkai rengiasi paminėti 
bininkų šventę—Pirmąją 
gūžės. .Bet tai nebus šventi-. . - , . .
ihas kokios šventės, o griežtas l\aiP dalyvaus Chesterio 
protestas prieš rengimą naujo L , r . *. .
karo ir alki bedarbių' dai'bi- nuos keleti» revoliucinių damų, 
ninku. Todėl mūsų lietuviai [ 
darbininkai turi dalyvauti šio
se demonstracijose.

Demonstracijos įVyks atvira
me ore, šeštadien., balandžio

• 30 dieną, 2-rą vai. po pietų, 
3-čia ir Market gatvėse. Bus 
geri kalbėtojai. |

Gegužės Ūmą dieną įvyks trina darbininkus..
masinis susirinkimas Lietuvių1

Visi lietuviai darbininkai 
privalo dalyvauti šiuose paren
gimuose. Mes turime parody
ti savo išnaudotojų klasei, kad 
darbininkai suprantą savo kla
sės reikalus ir juos gina. Pa
reiškime galingą protestą prieš 

j kapitalizmą,•< kuris foadu ma-

uz 
imperįalistų karą prieš So
vietų Sąjungą. Jis pateisi- 
|na Japonijos imperialistų 

Aš todėl, kaipo LDS. na-1 rengimąsi atakuoti Sovietų 
rys, kuriam rūpi organiza-v Sąjungą. Jis pripažįsta, 
cijos bujojimas įr likimas, kad “Anglija, Francija ir 
ir raginu visus LDS. narius kitos didžios valstybės pasi- 
balsuoti už sekamą Pildo- tenkintų matyti Japoniją tą 

darant”-—atakuojant Sovie
tų1 Sąjungą. Toliaus jis sa
ko: “Net Jungtinės Valsti
joj jdovdnptų Japonijai už 
jok kitus žingsnius; jei ji

ti už komfrakcijų kandida
tus!

Svarbu pakalbėti tai, kąsta- tika, su tuo visus bjauriot 
tomieji kandidatai atsto- i nusistatymu! . ; v.
vauja ir kas stovi už jų pe- Kaip tuomet LDS. narys? imQją Tarybą 
m 11 ' i i • —' • • • •mu.*• • - t ; i . •

Imsim ♦ pirmiau naujųjų 
.menševikų (prūseikinių re- 
inegatų) statomą . sąrašą. 
•Ką , tie - žųiąųčs * šiandien, 
‘darbininkų judėjime) i atsto
vauja ir propaguoja? Skal- 

Tdymą revoliucinių darbinin- 
.. kų pajėgų; ardymą komu- 

nisĮinio judėjimo, kuomet 
tasai judėjimas ’ labiausiai 
reikia stiprinti. Krizis, be* 
darbe — ba-avimas darbi
ninkų masių Kuomet, ’be
darbiai ir J stalgiai ir bei .li
čiai darbininkai rįžtasi ko
von, kairėj a ir kovingoj a, 
kuomet jie vis labiau ir la
biau pasiduoda įtakon Ko
munistų Partijos, kuomet 
Kompartija vadovauja jų 
kovoms, tai prūseikiniai re
negatai, pabūgę tų kovų, 
šalinasi, bėga iš klasių ko
vos lauko ir skelbia: “Ko- 
minternas negeras, partija 
negera, Lietuvių Biuras ne
geras; perkairūs, toki ir ki
tokį...” Vadinasi, jie pa
tapo išdavikais darbininkų 
judėjimo. Buvo su juo, kol 
nereikėjo dirbti, rizikuoti. 
Nepakanka to. Jie patapo 
provokatoriais ir donošei- 
kais; atvirais beri;-, 
dradarbiais fašisto Fišės. 
Pastarasis skelbia, kad ko- 
įfriunistinė spauda Ameriko
je pasilpo: “Mh^k\įųs[' jun
gais,” tą pati daro ir Pru- 
scika !> *Vis '< tai ’tikslu,; ikad 
pakenkus Sovietų Sąjungai 
ir pasitarnavus imperialis
tams, trokštantiems ją su
naikinti. ’ 1

( * f ' ? . • ■

Ar bent vienas iš tų, kan
didatų, kuriuos stato rene
gatai į LDS. Pild.' Tarybą, 
pasmerkė tą provokatbriš- 
ką žygį?' Ne! Kodėl? To
dėl, kad tie kandidatai eina 
ranka rankon su • naujais 
menševikais, su ardytojais 
revoliucinio judėjimo* ir nie^ 
kintojais!

Pažvelgkime į renegatų 
pusistatym ą sah ty ky j su L. 
D.S. Koks jis? Dar kuo- 
iriet LDS. kovojo už įsiKor-

kuriam rūpi organizacijos 
.labas, gali balsuoti už tokį’ 
sąrašą? Kur mūs oi'gahi- 
zacija politiniai atsidurtų?! 
,Kas iš jos būtų?? Bala! Po
litiniai ją vestų pas <sdciaL 
fašistus. •' 
link patys iriasi..;

Štai kodėl kiekvienas dar

R. Mižarą-—prezidentą,
— sekE.?N. Jeskėvįčiutę- 

retorę, ’ .■ iį' ■; ‘ r 
t .Wr- . i > • 1 12 . < ’ * !J. KrasnicRą—vice-pręzi-; zingsnius,t ,je* Ji

dęntą H * D ' i • ’ i < uąduėtų • > įkomunizniUi > tą
i t

-■1 Vestu' ten,t f kur ' D Į Luj? J Jj.; i! 
^■iriasi.'. • . . ; J. ;Bįmbą^izdo globėją, 

i. . i rna * 1; Dr,M.pPaUriciu—dakU-*bminkas, LDS^ narys, netu-! r_ ! D • . \ '
ri paduoti sa-yo balso už re-; v }
negatų sąrašą, o turi bal-j 
suoti už komfrakcijų stato-! 
mus kandidatus.

Komfrakcijų statomieji 
kandidatai visi eina su re
voliuciniu darbininkų judė
jimu, yra jo nariais. Kiek 
žinau, vieni iš jų yra par
ti jiniai, o kiti—geri simpa- 
tikai. Visi rūpinasi orga
nizacijos būdavo j imu ir sti
prinimu. Visi yra pasižy
mėję savo darbais per ilgus 
metus darbininkiškam judė
jime. Juos stato’, juos re
mia komf rakei jos — komu
nistinis judėjimas, imdamas 
atsakomybę už juos. Jeigu 
vienas arba kitas iš jų kada 
atitoltų nuo revoliucinio ju^ 
dėjimo, pasidarytų jo prie
šu, tai tasai., judėjimas ne
svyruodamas tai pasakytų 
LDS. nariams ir visai dar- 
bininkiškajai visuomenei. 
Panašiai bųvų pądąyy£a f su 
Bacevičium, Jus^ium ir ki
tais, kuomet j jię .pasirjųkb* 
kėlią į renegatų pelkes. /

Mųsų kandįdątų Liętuviu 
Darbininkų ' Susivienijime 
programa aiški, .ir, kiekvie
nam darbininkui branginti
na ir suprantama; (1). Bū
davo j imas LDS., kaipo dar-; 
bininkų ; susišelpimo, ap-J 
draudos ir kultūros organi,-i 
zacijos; (^) Suvienijimas 
LDS. su APLA., įtraukimas 
L LDjS. ne tik tūkstančių 
darbininkų, bet ir visos ei
lės jau gyvuojančių lokali- 
nm organizacijų; (3), Lietu
vių ’ Darbininkų Susivieniji? 
mas, kaipo darbiniųkų orT 
ganiZacija,. negali tenkintis 
tik -pašalpa , ąy, apdraiųją,. 
/kas yrą, tik ‘lopas. dąrKįnm? 
ko nešiojamam švarke? L.

Reikia įžiūrėti, • kad mūs 
organizącijų skaldytojų są
rašas gautų kuomažiausiai 
balsų. Tai bus didelis smū
gis patiems skaldytojams!

Gab. čiąplikas.

•smūgį?'’i L ■’ ’’
• Kad imperialistines vals

tybės rengiasi priėi5 karo 
prieš Sovietų Sąjungą, tą 
tūrėtų matyti kiekvienas 
darbininkas. Ir kiekvienas 
darbininkas turi stoti į ko- 
ęvą prieš imperialistų ren
giamą naują pasaulinę sker- 
dynę.

Atstovas La Guardia iš

JU0KA1-NE JUOKAI biržos meklerystę, patiekė 
įrodymus, kad stambieji 
gemblevotojai Šerais išmo
kėjo šimtus tūkstančius do-

klausos nervas. Šičia gi 
pastebėsime, kad visų did
žiausias skaičius apkurtintų 
atsitinka todėl, kad viduri-

lerių finansiniams rašyto- n^s ausies kaulai, dęl įvai-
jams New Yorko laikraš
čiuose. Tie rašytojai daug 

< blofino apie gemblerystę 
Šerais, kad tuo^būdų suvi
lioti publiką ifj’ą aplupti.

Kapitalistinėj sistemoj 
kur tik nepažvelgsi, visur 
matysi kyšius, papirkinėji
mą, apgavystę, vagystę.

DAUG PAČIŲ
Ratilas—Ar teisybė, kad 

turtingi žmonės Turkijoj turi 
po daug pačių ? Tai, sanava- 
gan, būtų gerai!

Bautrus—Taip, Turkų bur
žujai, ypač pirmiaus, laikyda
vo desėtkus ir šimtus pačių. 
Pati- turkiškai vadinasi labai 
trumpu vardu, būtent,! "tDA;”

‘ 'Ėaulaę-r-Reiškia, jeigu ture-; 
tuhi dvi pačias, tai jąsias [pasi
šauki, sakydamas, Dą-Dą. ,

Bautrus.—-Atspėjai,’Ratilai. 
O jeigu reikėtų susišaukti visą 
pulką pąčiip tai jis ir raliuoja 
sau: Da-Da-Da, Dada-Dada- 
Dada-Dada Daaa. .■.

■! ‘t ....
j TIK BALSAS PERSIMAINĖ

Simaš.—-Aš senais laikais 
skaičiau, <kad Pruseika turė
jo ploną balsą ir mokinosi iš 
Bągočiatis prakalbas sakyt ir 
lošt ant steičiaus. Tada Pru
seika buvo dar grinorius, ką 
tik atvažiavus į šį koiltrą.

t.
Imas.—Nors dabar Prusei- 

kos balsas ir sustorėjęs, bet 
jis dar labiau mokinasi iš .Ba- 
gęčiaus ne tik bloferiškus spy- 
čius sakyti, bet ir darbininkus

rių priežasčių, neprileidžia 
garsų iš lauko į girdėjimo 
nervą. D a b a r t in i s iš
radimas nuveikia šią kliū
tį. O paties klausos ner
vo galutinų sugedimų būna 
labai mažai.

Gal kas abejoja, ar gali
mas dalykas visiškai kur
čiam girdėti su pagelba to
kių prietaisų? Tai ot ką pa
darykite, idant persitikrint, 
kaip per galvos kaulus gar
sas persiduoda klausai. Ge
rai užsikipiškite abidvi au
sis ir klausyĮųtes, kaip ga
lima arčiau, kišeninio laik
rodėlio. Negirdėt taksėji-

v •, 
Nors dabar Prūsei-

Su gegužės 1 d. New Yor
ko mieste apie 15,000 be
darbių šeimynų neteks jo
kios pašalpos. Neteks ir 
tos' 'mizerhbs pašalpos, ko
kia buvo teikiama iki šiol. 
Šimtai tūkstančių bedarbių 
negauna jokios pašalpos, o
dabar panaikinama irta'nio. Dabar pasiimkite lai- 
mizerna pašalpa ir tiems, žodelį į dantis, ir nors au- 
kuriems buvo teikama iki’sis dar kiečiau užsikimšite, 
§į0]t ‘ 'ris tiek bus aiškiai girdėti

, laikrodėlio taksėjjmaš: Pri-
Bet ąpm’ulkinimui tu be- spaudus laikrodėlį prie gal- 

darbim idąnt jie nepradėtų į ™s, kaktos bei viršutinio 
planuoti ką daryti kaip ko-! žandikaulio, taipgi ryškiai 
voti, kad priversti kapita-1 girdėti laikrodėlio mušimas, 
listūs ir jų valdžią duoti INTę taip aiškus takšėjimas, 
bedarbiams tinkama užlai- i laikant laikrodėlį prie že- 
kyma, tai ‘ miesto majoras i autinio ' žandikaulio, mat, 
Walker ruošia “alaus paro-! čia atskiras kaulas. Laikant 
dą” gegužes 14 d. Visokios kaulas. Laikant laikro- 
patriotinės organizacijos dėlį prie galo bei vidu
pį nhi Ii žirniam os i demons- rio nosies, beveik negir

dėt ; tik arti viršutinės, kau-
mobilizuojamos į demons
traciją ūz alų. Girdi, jeigu

“pranyktų” bedarbė, o prie
alus būtų legalizuotas, tai luotos dalies nosies praside
<*r\v«ri TitrU4-1*1 tvidą n ViVIfl w. . . . *

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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DARBININKAI DIRBDAMI BADAUJA

<♦>SCRANTON, Pa. — Bevaik-

<>

>

<

<i >

>

<♦>
PHILADELPHIA, PA

<♦>

NAUGATUCK, CONN

Dar kartais atima
Ui darbininkų.

vie- 
dar-

< >

o

Visi Būkite Prisirengę 
Dalyvauti Dienraščio

panijai dykai. Taip gi “rako” 
jardai bus per pusę. Gi mo- 

Na, mai-

SCRANTON, Pa. — Bevaik-, sirinkimą mainų kalvių šapoj. 
ščiodami po darbininkų ir be-į šiame susirinkime dalyvavo 

' tik bosai, kontraktoriai ir jų 
klapčiukai. Tie unijų vadu
kai su kitais bosų pakalikais

KIEKVIENO DARBININKO IR DARBININKES YRA 
PAREIGA UŽSISAKYTI

“RYTOJUS”

ti ? Tas jau turėtų ir atsili- 
[įkusius darbininkus įtikinti, 

i kad jiems reikia susiprasti ir
< >

<

< >

>

i padėti tiems 
įTr- i darbininkams susiprasti, jiems

darbių stubas, atradome labai 
įdomių dalykų, kad darbinin
kų yra, kurie badauja. Mes
aikščiojame po stubas ir ra- padarė sutartį, kad trečias už- 
nėjame bedarbius į Bedarbių lioduotas karas turi būt kom-

* 7\ " 7_. _7_._7_2_, Gijbai daug jiems pripasakoja
U.M.W.A. unija neveikia nie- įvairių dalykų apie Sovietų 
ko, kad padėti darbininkams, Sąjungą ir kitus dalykus.
l>et dar gelbsti bosams, kad • Dabar, kuomet yra bedarbė, 
parduoti darbininkų reikalus.' tai kunigai negali gelbėti dar-

darbininkų revoliucines orga
nizacijas.

Naugatuckietis.

i, tyčiojasi iš ’darbi- ikai organizuotųsi.
badauja. Jie I Kunigai taip pat mulkina 

ve geresniais žmo-jtuos darbininkus, o jie kenčia 
Aš tokius darbinin- ir tikisi, kad po mirčiai “at

kus vadinu idiotais, kad jie'siims” už tas kančias. Rei-

Jei tie 
darbininkąi kentės, tai bosai! 
dar daugiau sugalvos kokių iš-i > 

“Laisvės”

Bet reikia stebėtis, 
Jos padaro 

Kar- 
Tai

darbininkė gali pragy- 
už tokią algą?

Bedarbis.

M

Penktadienis, Bal. 29, 1932

. CRevoliucija” Newarke—Visi Joje Dalyvaukite!kaip kad “Alkyje
Tad ir 

veikalas vadinasi “Alkis.” Ja
me darbininkai daugiau susi
pratę, negu mes, jie ilgai ne
kenčia badą, bet sukyla, nu
verčia kapitalizmą ir padaro 
gerą savo tvarką. “A*Ik is” 
yra verksmų, bado, dainų, mu
zikos, sukilimų ir revoliucijos 
paveikslas.

Bet jame darbininkai var
guose ir verksmuose nedings- 

Iš kančių ir vargo kyla 
Pir-
pa-

^šita “revoliucija” įvyks šeš- darbininkai kenčia.
tiulienį, balandžio 30 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetainėj, 
180 New York Ave., Newark, 
N. J. Visi darbininkai joje 
turime dalyvauti. Nesivėlin- 
kite, būkite laiku, kad paspė- 
tumėte į tą pergalę.

—Bet kas tą revoliuciją su
kels?—klausė vienas oportu- 

*• nistas.—Revoliucinės padėties 
^dar nėra—jis tęsė toliau. (

—Tik rodos, kad nėra, bet j 
visi kalba apie revoliucijas ir 
permainas.

—Juk gerai žinai, kad da
bar darbininkai badauja, me
tami iš darbo,—pridėjo kitas 
si m pati k as.

—žinoma, kad tokios sąly
gos juos verčia sukilti,—pla
čiau aiškina Newark© pilietis. 
Jis tęsia:

—Mes, newarkieciai, 
rysime “revoliuciją

i karu, bet kiekvienas turite at-j 
eiti ir pasimokinti, kaip reikia 
revoliucijos “kelti.”

—Na, tai 
pridėjo nekantruolis, 
lietis aiškina:

—Ir ve kaip tas viskas matome dabar labai daug. Jais 
įvyks. Newark© piliečiai, dar galima skaityti Tom Mooney, 
kitaip sakant, tai sietyniečiai Scottsboro negrai jaunuoliai, 
vaidins revoliucinį veikalą. • Berkman, Paterson© kaliniai ir
Tas veikalas parodo laiką, gy-|c au^ 
venimo sąlygas, lygiai tokias, j Kapitalistai ir jų teisėjai dai- 
kokios dabar yra. Tai yra, muoja savo teismuose darbi- 
parodo tokį alkį, kokį dabar•'ninkams lygiai tokią dainą,

, ta.
' mintis, kad reikia kovoti.
■mo veiksmo darbininkas 
reiškia :

—Jau atėjo veikimui 
nuolikta valanda. Daug 
bininkų grumiasi kovose.—Čia 
suskamba daina:
“Ei
Mūsų žygiais pasaulis sugrius.
Mes vaikai suodinų fabrikų, 

pada- Einam kraujo ugniniu taku.
vienu va- i rūdis tirpdom žemės senos 

Ant pasaulio komunų liepsnos.”

Tai darbininkų maršas ko
von. Jie eina į kovas, nepai- 

pažiūrėsime, — sydami, kad ponai iš jų daro 
Bet pi- juokus ir teisia juos be teisy

bės. Teismų karikatūrų mes

“Į peklą eik, į peklą eik, 
Su šėtonais ten gyvenk’ 
Ir deg ugnyj deg’.”

Tai kapitalistinės sistemos 
valdininkai gieda šią dainą 
darbininkams, bet ne amžinai. 
Darbininkai pergyvena ir šias 
kančias ir eina prie kruvinų 
kovų. Motinos kančios, kuri 
sako, “aš su mažu kūdikiu ta
pau išmesta gatvėn.” Jinai li
ko “be duonos kąsnid,” tad 
jos skausmai virsta revoliuci
jos gaisru! z

Darbininkai sukyla ir pra
deda kovą už paskutinę per
galę. Ponų puota virsta ne
laime. Darbininkuose kyla 
džiaugsmas, bet ponams verk
smas.

—Štai, ana, jau matosi gai
sras,—pajunta ponai.

—Mes žūsime...Mūs gyve-
kovon per audras įr gaisrus—Jnimas pavojuj,—sušuko ( bal-

į. ' v.•. f *'»UV *
t Z' >, it ’’p e J ’ S’,- »

' t/' ' '

Puslapis Trečias
_____ ’• t. ___ '__U.

LMA. IR DARBININKIŲ BALSO VAJUS
Lietuvių Darbininkių Su- •; 

sivienijimo ir Darbininkių 
Balso vajus prailgintas iki 
15 d. gegužės. Tai darėme 
dėlto, kad d. Undžienės 
maršrutas nusitęsė iki tai 
dienai. Į draugės M. Un
džienės prakalbas susiren
ka masės lietuvių darbinin
kių ir yra gera proga 
įtraukti jas į mūsų orga
nizaciją. Kitos kuopos, kur 
maršrutai jau praėję, taip 
pat turėtų dar pasidarbuo
ti pasinaudodamos proga. 
Bėda pas mus ta, kad po pa- 
skebimo naujo plano, mūs 
tūlos draugės “įsitikino,” 
kad ištiesų senomis mokes- 
timis narių nei skaitytojų 
nebegalima gauti ir kad 
įvedus naują mokesčių sis
temą naujos narės pulkais 
pačios ateis. O taip nėra 
ir taip nebus. Kas jieško 

i narių ir skaitytojų, tas gau-
V Ų1 JLZCll Lna ir dabar; kas nejieškos, j 
gali ponų jėgas ir ima galią negaus ne ateityje, kada 
į savo rankas. Darbininkai 
tampa pergalėtojais. Kaip 
matote, tai revoliucija įvyksta.
Tai įvyksta tik veikale. Tad •

■sai.
—Kur profesoriai, kur poli

cija?—šaukia ponai.
—Ana, jau gaisras matosi 

pro langą!
—Dega * miesto tvirtovės,— 

pastebi ponai. |
Bet visai pagelbai jau per-.

■vėliu Darbininkai laimi, nu-'

Paskiaus parduota nemažai mėti. Darbininkai patys kai- 
knygučių, kaip tai “Penkių ti, kad: jie nesiorganizuoja į

mėti. Darbininkai patys kai-

naujintą prenumeratą. Po 
vieną naują prenumeratą 
atsiuntė M. Žvirblienė, Bin
ghamton, N. Y.; V. Smals- 
tienė, Detroit, Mich., P. 
Juškienė, Chicago, Ill.

Metų Planas,” “Balso” ir kitų. 
Buvo renkamos ir aukos lėšų 
padengimui, bet apie tai pra-l 
neš pati komisija, kuomet bus 
viskas sutvarkyta.

šiose prakalbose gauta du i 
nauji nariai į A.L.D.L.D. kuo-; 
pą. Su didesniu darbininkų į

Literatūros 'užsisakė 83- nai?y. būreHu F^si?e, geri,au 
čia kp., New Britain, Conn., 
per d. O. Dručiutę ir 42-ra 
kp., New Haven, Conn., per; 
d. B. Vikris.

Draugės, dar tik 10 kuopų 
teturim vajininkių sąraše. 
Kuopos, esančios vajininkių 
sąraše, veikiausia, jau viena 
kitai n e u ž s i 1 e i s, lenkty- 
niuos, bet kuopos, esančios 
netoli sąrašo, tik biskutį 
idarbo 
patekti į sąrašą, 
apie kuopas jau dalyvaujan
čias vajuje, negalima pa
miršti tas kuopas, kurios 
dar visai nepasirodė. O rei
kia pasakyti, kad dalyvau
jančių vajuje teturime tik 
36 kuopas. Tai stebėtinai 
mažai. Bent į pabaigą va- 

, pasirodykit, 
jūs dar neužmigot

(Jb, UbctllClŲb j 
tik biskutį 

pridėjusios, galėtų 
Kalbant

veikti ir išjudinti darbininkų 
judėjimą didesnį.

Naugatucko darbininkams 
dar kelios dirbtuvės nukapo
jo algas. Tai jau ketvirtu 
kartu algos kapojamos. Daug 
senesnių darbininkų paleidžia 
iš darbo. Kur dar dirba, tai 
tik po dvi-tris dienas į savai
tę. Kiti darbininkai visai nie
ko negauna, nes iš jų uždirbtų 
pinigų atima bedarbių pašai-j 
pai, Vadinasi, darbininkai ir 
dirbdami negali nieko uždirb-j 
ti, bet bosai juos skaito dir-1 
pančiais.

Darbininkai turėtų kovoti 
prieš tas netikusias sąlygas, 
nes kitaip nieko negalima lai-

Liepos

Rengiamame Didžiajame

PIKNIKE

įvesim naują duoklių sis-[ jaus, draugės, 
temą. ( kad ir

Puikų pavyzdį mums duo- vįs^;.. 
šį veikalą labai svarbu pama-1 g.įa kuopa Chicagoje. -------
tyti. Visi darbininkai turi ma- į fpn np visos ,
tyti “Alkį.

Svečias.

arybas. Pasitaiko, kad dar- 
ininkai jau ilgas laikas, kaip 
leturi geros duonos kąsnį ant kestis bus ta pati, 
avo stalo. Daug darbininkų nieriai, ar dar kas daugiau 
•yvena tik išmatomis ir lieka- jus gali išnaudoti ir paniekin- 
lomis.

Kiti darbininkai dar turi 
lamelius, bet ir jie. badauja, Į - . .

ues neturi darbo, o tą namelį j Pra<Jėt! organizuotis į revohu- 
juk nevalgysi. Paskolų ant c.in^s. tor^ani^acŪas- ,Tz” 
namų negali gauti. Neskoli- . 
na bankai ir negali gauti pa- i1,——o—- --o-- 
skolą pas privatinius žmones.:n1au.^°^11?<! .būdų.

Suprantama, randi ir tokių s^Rytoja1 ir susipratę darbi- 
* žmonių, kurie dar dirba ir turi "

šiek tiek susitaupinę iš p**-, ... .y, . ±. , , , ...
miau, tai tokie žmonės, žino-1darbinm- 
ma, ne visi, 
ninku, kurie 
vadina save 
nėmis.”

>

B
Keliaukite su Lloyd

LIETUVĄ
Tas Reiškia:

/Mm GREIČIAUSIAIS LAIVAIS f "■

TRUMPIAUSIAS KELIA-
VIMAS PER JŪRAS

PER 7 DIENAS I TĖVYNĘ

Ji ai Puikus geležinkeliu susisiekimas iš IMi
BREMERHAVEN { LIETUVĄOllilii

v'v r* U Bagažas Persiunčiamas Lietuvon

Užsisakykit vietas pas vietinius agen-
tus. Reikalaukit LLOYD laivakorčių.

iSifcftl

NORTH 1 LflYB 
GERMAN R- H-W B

ž’įz-ž'j

57 BROADWAY, NEW YORK

)Nors ten taip jau ne visos, į 
i o tik kelios draugės dirba 
gavime naujų narių, vienok 
kuopa prieš pat vajų buvo 

! gavus 12 naujų narių ir da- 
įbar, vajaus laiku, jau ga- 
!vo 21 narę. O kas būtų, 
! jei visos kaip viena LDSA. 
I narės taip dirbtų? Reikia | 
1 draugėms priminti, kad 
Į Chicaga randasi tame pa
čiame pasaulyje ir šalyje, 
kaip Brooklynas, Detroitas, 

i Clevelandas ir visa eilė ki- 
Į tų miestų ir miestelių.

Prailginus vajų, prasiil- 
I gina ir nupiginimas litera
tūros; Ypač pigiosios brošiū- 
raitės labai gerai platinasi. 
Pavyzdin: Brooklyne, laike 
Dr. J. J. Kaškiaučiaus pre- 
lekcijos moterims, išplati- 
nom apie 100 kopijų brošiū
rų ir Darbininkių Balso, 
neįskaitant angliškos litera
tūros. Darb. Balso geguži- x. 
nis numeris taip pat busti' Taip ir ligsiol juda.me-.

1 , ji paveikslai regėjosi pa-
! plokšti, tartum viena akim 
! i daiktą žiūrint.

Dabar Bell Laboratorijų 
inžinier. Herbert įves pra
neša, kad suradęs būdą ju
damuosius paveikslus taip 
traukti ir paskui per tokius 
apartus rodyti, kad judžiai 
turėtų tokį vaizdingumą, 
“stor u m ą,” apvalumą, 
kampuotumą, kaip kad 
abiem akim žiūrint į 
bile daiktą, turintį augštį, 
plotį ir storį. Tuo tikslu 
turės būt panaudojama įvai
rūs prizmatiniai, trikam
piai nutekinti stiklai, juda
muosius paveikslus fotogra-; 
fuojant ir juos paskui ro-1 
dant. i

(Tąsa iš 2 pusi.) 
ia laikrodėlio garsų girdė
jimas, nors ausys būtų už
kištos.

Tiesa, jau nuo pirmiau 
3uvo elektriniai 
pagerint klausą 
dintiems. Bet dabartinis 

j profesoriaus Bedell išradi- 
jinas yra pirmas tokis vi
sai negirdintiems.

prietaisai 
neprigir-

DIDELIS PAGERINIMAS 
JUDŽIAMS

Viena sveika akim žmo
gus gali gerai matyti, bet 
matymui trūksta, taip sa
kant, “storumo”, apvalumo; 
su viena akia žiūrint, daik- 

• i tai atrodo daugiau paplokš-

DARBININKU 
KALENDORIUS

DAR TURIME
350 KOPIJŲ

Tikra Kaina 25 Centai

NUPIGINTA KAINA 15 CENTŲ
ti f 9

Dar Turime 350 Egzempliorių šių metų

DARBININKŲ KALENDORIAUS
Prašome draugų padėti jį išplatinti. Kas 

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

duodamas platintojams už 7 
pusę kainos.

j
Draugės turėtų įsitemyti, 

kad naujos narės, įstojusios 
vajaus metu ir užsimokėju
sios iki 15 geguž. nemažiau 
kaip už šešis mėnesius, gali 
pasirinkti bile kurią iš mūs 

Apie tai 
reikia įstojančioms narėms 
priminti. Randasi tokių, ku
rios dar išsigali ir su mielu 
noru užsimokėtų ir gautų 
knygą.
Kuopos Vajininkių Sąraše

9-ta, Chicago, Ill., 21 narę.
48-ta, Wilkes-Barre, Pa., 

14 narių.
89-ta, Milwaukee, Wis.,

i “dievo duota” ir pasakoja 
| daug įvairių dalykų. i

Meskime šalin tuos niekadė-
• jus garbinę ir imkimės savo rei
kalų, kad galėtume pagerinti 
savo gyvenimą. Mes galime 
pagerinti savo gyvenimą tik 
gerai brganizuoti ir klasiniai 
susipratę. Tad veikime visi. - .

čia yra dvi kelnių, dirbtu-1 išleistų knygų..
vės, kuriose dirba moterys ir 
merginos.
kiek jos uždirba.
tik po 15c. į valandą.
tais tik po 60c. į dieną, 
kaip 
venti

Visi darbininkai ir darbinin- nares, 
kės, dalyvaukite gegužinėj de
monstracijoj, < kuri įvyks šešta
dienį, 30 d. balandžio, 12-tą 
vai. dieną, šiose vietose:' 22- 
ros ir Indiana Sts., 23-čios ir 
Reed Sts, 13-tos ir Thompson 
Sts. ir 4-tos ir Federal Sts.

Ten, atlaikę susirinkimus,
džiaugiasi iš kitų darbininkų, (kia pasigailėti tokių darbinin-. žygiuosime linkui miesto rotu-

■ -■ susipratę darbinim sės—City Hali, kad pareiškuskuomet ir jie patys neliuosi Mes,
Į f nuo tų nelaimių. i kai, turime nešti darbininkų

Toki darbininkai ir dirba apšvietą į tas tamsias minias, 
taip, kaip koki vergai. O, Reikalinga jas traukti iš ku- 
kompanijdms, tai to ir reikia, I globos ir vesti į kovas už 

>kad prie kiekvienos kasyklos Jų Pačių reikalus. Kunigai Iš
stovėtų armija bedarbių. Gi | Lai daug jiems pripasakoja

savo protestą kapitalistų kla
sei. <• >

Sekmadienį, 1-mą d. gegu
žės, 2:30 vai. po pietų, bus 
masinis darbininkų susirinki
mas milžiniškoj Market St. 
Arenoj, kampas 46-tos ir Mar
ket Sts. Bus geriausi kalbė
tojai iš Kom. Partijos Centr. 
Kom. Apart geriausių kalbė-

Kompanija darosi didžiausius bininkams, bet dar labiau juos , tojų, bus ir gera programa, 
pelnus iš tokių nesusipratusių išnaudoja. ~

Pereitą savaitę paskutinius centus ir dolerius, 
lokalo komite- kad visai palikus darbininkus 

tas, susitaręs su bosais, su-; be duonos kąsnio.
Saukė neva lokalo oficiali su-. ba, kad ši bedarbė,

Jie kal
tai nuo

Bedarbiai iš visų miesto 
kampų, rengiasi eiti į šią di
džiausią darbininkų iškilmę.

Įžanga veltui.
Frakcija.

/ 1

5-ta, Rockford, Ilk, 7 na- > 
res.

24-ta, Cleveland, Ohio 7 
nares.

149-ta, Rosario, Argenti
na, 7 nares.

96-ta, Chicago, Ill.,, 6 na
res.

144-ta, Toronto, Can., 6 
nares.

11-ta, Philadelphia, Pa., 
5 nares.

88-ta, Pittston, Pa., 5 na
res.

Šią savaitę gavom 3 nares 
nuo 42-ros kuopos; po dvi 
nari nuo 1-mos, 13-tos, 137- 
tos; po vieną narę nuo 2-os, 
111-tos, 115-tos, 142-ros kp.

A. Andriulienė, Chicago, 
Ilk, atsiuntė 1 metinę ir triš 
pusmetines naujas prenu
meratas, taip pat vieną at- ,

Iš Prakalbų Drg. R. Mizaros
Balandžio 17-tą d. čia buvo 

surengtos prakalbos d. R. Mi- 
zarai. Kaip jau buvo minėta, 
kad draugas Mizara dar tik 
nesenai sugrįžo iš Sovietų Są
jungos ir kalbės apie tenaitinį 
darbininky gyvenimą. Prakal
bas rengė A.L.D.L.D. 75 ir L. 
D.S. 124-ta kuopos.

Publikos prisirinko gana 
daug, pilna svetainė. Pasiro
do, kad Amerikos darbininkai 
domisi Sovietų Sąjungos dar
bininkų gyvenimu ir darbais. 
Kalbėtojas gerai nupiešė dar
bininkų kūrybą ir kalbėjo apie 
religiją. Publikai labai pati
ko prakalbos apie darbininkų, 
šalį. Kiti net pageidavo, kad 
daugiau tokių prakalbų 
apie Sovietų Sąjungą.

būtų

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

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

Reikalaudami Kalendoriaus rašykite:
“LAISVE”

Brooklyn, N. Y.427 Lorimer St.

“RYTOJUS” yra ienintėlis laikraštis, kuris gina darbininkų klases 
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.

“RYTOJUS” yra viepintėlis 
visoj Pietų Amerikoje.

“RYTOJUS” eina kas savaitė
telpa taip pąt 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 “Laisve.”

Penkmetį Planą Sovietų Sąjungoje, 
seniausias ir didžiausias savaitraštis

keturių puslapių su paveikslais. Jame



Puslapis Ketvirtas . Penktadienis, Bal. 29, 1932

Kapitalizmo Supuvimas ^’okkaedliąpastoti jiems puoli’ 3 Fagėlbėkite alkaniems išreika- Bus rodomi nauji judŽiai, iš Sovifetų.
Įžanga Sąj*ungp$. Kiekvienas darbininkas 

ypatai. ’ ((101-102) turite jubs pamatyti. (<ZVi ’*AOV
Programos dalyviai atliko 

savo užduotis ge!rai. ' Publika 
už tad juos lydėjo gausiais ap
lodismentais. Frances Chepu- 
liūtė, piano' solo, Matthqw, Pu- 
cevičius su Paul Rudman gi
tarų duetas, A. Šūsnis—piano 
solo, John Hammerstrom — 
piano-accordion solo, Mikalina 
Petrauskienė—dainavo, akom
panuojant Jeanette Jankaus
kaitei, Anna želviūtė, akompa
nuojant A. Nemurai, grajino 
ant smuikos.

Varde mūsų komunistinės 
spaudos visiems, kurie išpildė- 
te programą, aukojot, kaip tai 
iš valgių ir kitko ir abelnai 
prisidėjot darbu ir parama 
šiam parengimui, kuris buvo 
sėkmingas, tariame'*’širdingą 
ačiū!

galingą tarptautinį proletariato so
lidarumą ir pasiryžimą kovai už pasi- 
liuosavimą iš alginės vergijos. Bus 
įvairi programa, susidės iš muzikos, 
dainų ir prakalbų. Kviečia

Suvienyto Fronto Komitetas.
(102-103)

NEW HAVEN, CONN.
Drg. R. Mizara kalbės New Haye- 

ne gegužės 1, 1932, 4-tą vai. po piet, 
Lietuvių svetainėje, 243 Front St., 
New Haven, Conn. Kviečiame visos 
apielinkės lietuvius dalyvauti.

J. Didjlinas.
(102-103)

HARTFORD, CONN.
Subatoje, 30 balandžio, Lyric 

tainėje, kampas Park ir Broad 
8-tą vai. vakare, Komunistų Partijos 
vienetas rengia draugišką vakarėlį. 
Visi lietuviai darbininkai, skaitykite 
sau už pareigą dalyvauti šiame pa
rengime. šokiams grieš gera orkes
trą. Užkviečia visus Komitetas.

(102-103)

BRIDGEPORT, CONN.
pirmos Gegužės demonstracijos bus 

:30 vai. dieną, Washington Parke.

a r b i ninkama, 
jiems atrodo geri vergai 

ir ištikimi ponams. Kitus ve
ja lauk iš raštinės.’ O darbi
ninkai nieko neveikia. Tiesa, 
čia yra Bedarbių Taryba, bet 
jinai neveikia daug. Joje daug 
priklauso ir dirbančių darbi
ninkų, kiti bedarbiai bijo pri
klausyti, nes jie mano, kad 
gaus darbą, tai nori pataikau
ti bosams.

Tie darbininkai nežino, kad 
tik organizuotai galima ką lai
mėti. Kitokiu būdu nieko ne
laimėsime. Reikalinga vi
siems kovoti už didesnę mo
kestį ir darbą.

—o— 
ninkais, trauks linkui viešosios I Mūsų Pirmyn Choras gyve- 
aikštės (Public Square). na labai sunkiose sąlygose. 

Lietuvių Darbininkų Susivie- Finansiniai jam nėra lengva 
nijimo 55-tos kuopos nariai verstis. Bet viepa beda dar 
yra raginami visi dalyvauti nėra bėda. Labai bėda, tai su 
Pirmos Gegužės demonstraci- svetaine.
joj, kuri bus protestas prieš negalima laikyti parengimus, 

kara nes tai valdžia uždraudusi, 
puolimui Sovietų Sąjungos, vi- Bet ir praktikas laikyti taip 
so pasaulio darbininkų tėvy-1 pat labai sunku, 
nės.

Pirmą Gegužės demonstra- dainuoti, 
cija bus reikalavimas paliuo-’kad revoliucinės dainos dai- 
suoti Tom Mooney ir visus po
litinius kalinius.

Pirmą Gegužės demonstra
cija bus reikalavimas tuojaus 
paleisti ,nekaltus Scottsboro 
negrus, darbininkų vaikus, pa
smerktus sudeginti elektros 
kedėje.

Pirmos Gegužės demonstra
cija bus kova prieš badą ir 
už bedarbiams apdraudą.

Taigi visi Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 55-tos 
kuopos nariai, dalyvaukite de
monstracijoj Pirmą- Gegužės.

L.D.S. 55 Kp. Valdyba.

------  ! Budėkime, draugai, tai 
tenka nugirsti mūsų pareiga.Dažnai 1 

nuo draugų, arčiau stovin
čių darbininkiško judėjimo, 
o kartais ir nuo tokių, ku- j 
rie jau įsitraukę į organiza
cinį 
kad 
yra 
kils 
dui 
jau sugrius kapitalizmas.

Ne, draugai ir draugės. 
Kapitalizmas savaime nesu
byrės. Kalbėdami apie nu
vertimą šios netikusios sis
temos ir apie įvedimą dar
bininkų diktatūros vientik 
kalba, o nieko neveikdami, 
nieko ir nelaimėsime.-

Nedvejodamas ir veik 
kiekvienas šiandien pasa
kys, kad netolimoj ateityj 
gali kilti karas. O kas tas 
visas karo sunkenybes turės 
pernešti? Kas karo fronto 
liepsnose statys savo gyvas
tis pavojun, ar ne mes, dar
bininkai? O už ką? Ar ne 
už tuos pačius milionierius, 
kuriems mes savo sunkiu 
darbu sukraunant didžiau
sius turtus? Ar ne už tuos 
pačius, kurie šiandien karo 
išvakarėse laiko darbo ma
ses be darbo, bado ir skur-1 
do nasruose, o patys, tie | 
žmonių prakaito ir kraujo į 
lakikai, laiko turtus pasi-! 
glemžę ir pūdo viską sande-; 
liuose? į

Darbo klasė! Mes iš viso- i 
kių ponų ir. bagotų žmonių, 
valdonų, ilgiau nebelaukime 
malonės. Gali darbo liaudis 
žūti karo fronte už buržu
jų reikalus, gali kentėt alkį, 
šaltį, visokį skurdą; gali pri
spausti visokios ligos ir 
skurdžių vaikai likti be 
jokios apšvietos ir tt. < 
t|to tarpu kapitalizmas gy
vuos, jeigu darbininkų kla-1 
sė nedarys žingsnio jo su
naikinimui.

Bet, draugai, pasistaty- 
kime tiesioginį sau klausi
mą. Štai, sakysime, užsi
liepsnoja karas, o ypač im
perialistinis karas prieš So
vietų Sąjungą. Ar mes tik 
delnus trinsime iš džiaugs
mo, kai matysime, kad Rau
donoji Armija pliekia balta- dar gavo p6 6 dol/ į dieną, o 
gvardiečius, japonus ir ki
tus, arba nuleidę rankas 
liūdėsime, kai visokie niek
šai tryps savo purvinomis 
kojomis darbininkų kraštą?

Imperialistai ruošiasi pul
ti Sovietų Rusiją. Mes gi 
turime ruoštis diena ir nak-

darbininkišką veikimą, 
ši kapitalistinė tvarka 
netikusi. <
karas, tuoj aus čia vi- 
naminė revoliucija ir

Proletaras.

CLEVELAND, OHIO
Nedėlios ryte, pirmą gegu-

Girdi, jei tik I ™a’. Cleveland? lietuviai dar- 
v. . 'binmkai su kitų tautų darbi-I “****.^* ...VU VUUVIJ UCUMi

ninkais, 10:30 valandą, susi
rinks Lietuvių Darbininkų Sve
tainėn, 920 E. 79th St. ir iš 
čia pradės maršavimą linkui 
E. 55th St. ir St. Clair Ave. 
Čia susijungę su kitais darbi-

imperialistų rengiamą

Bet viena beda dar

Strauko svetainėj

Lietkom frakcija

Žinios iš Clevelando Vajaus 
“Vilnies” Serininkų 

Suvažiavimui
Pažadėtas darbas “Vilnies” 

dalininkų suvažiavimui jau 
pradeda įsisiūbuoti. Skaityto
jų jau gavome 25. Pasveikini
mų taipgi 35% savo pažadėtos 
sumos sukėlėme. Tai vienos 
savaitės rezultatai. Draugai, 
pasispirkite gerai, kad išpil- 
dytumėte savo pažadus. Visi 
100% komunistinės spaudos 
patriotai gaukime po vieną 
skaitytoją ir po $1 pasveikini- 

7iausir‘dUrParama“7horut D?įtan visi, kad Brook- 
lynas sėdėtų užpakalinėje sė
dynėje. Tą mes galime leng- 

!vai padalyti. Su Detroitu— 
tai niekis.

Brigadierių Komisija.

Ypatingai 
negalimaangliškas dainas

nes nugirsta ponai,

niiojama, tai visai gali uždrau
sti laikyti praktikas.

Vienok, choras nepritrūksta 
energijos veikimui. Choras 
laiko pamokas ir kviečia visus 
darbininkus, kurie tik myli 
dailę, prisidėti prie šio darbo 
ir įstoti į chorą. Dabar ge-

tai kviečiame atsilankyti į cho
ro rengiamą balių, kuris įvyks 
balandžio 30-tą d., Communi
ty (Church) House svetainėj, 
Stoner Ave. ir 3rd St., Great 
Neck. 
—25c.

Visi
bininkai kviečiami dalyvauti 
šiame choro parengime. Mes 
kviečiame ir apielinkės lietu
vius dalyvauti, 
bus 
mai

Sve- 
Sts.,

2
Tat vietiniai ir iš visos apielinkės 
lietuviai darbininkai dalyvaukite ;savo 
kovų dienos demonstracijoje. Protes
tuokite prieš kapitalistų ruošiamą 
karą ant Sovietų Sąjungos. eRika- 
laukime paliuosuoti politinius kali
nius! Reikalaukime paliuosuoti 9 
Scottsboro jaunuolius! Reikalauki
me apdraudos bedarbiams! .

A. M.
(102-103)

MINERSVILLE, PA.

du. ; -
lauti iš valdžios pašalpos. 
25c

DETROIT, MICH, i
Atydai LD.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 svetainėje. Tame susirinkime 
jūs būtinai turite dalyvauti, nes bus 
balsavimai Pildomosios Tarybos ir 
rinkimas delegatų j Seimą.

Kuopos Valdyba 
per Pr. Jočionį. ' 

(101-102)

YONKERS, N. Y.
Pirmos Gegužes Demonstracija, 

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

Visi susirinkite 1-mą vai. dieną į 
Darbininkų Centrą, 27 Hudson St., o 
iš čia marguosime į Larkins Plaza. 
Moterys ir >vaikai, visi dalyvaukite 
demonstracijoje. j 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.

_____ _____ ienas’ darbininkas 5 
turite juos pamatyti. (101-102)'

MONTELLO MASS.
i 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. Bus geri kalbėtojai ir 
puiki koncertinė programa, bus so
listų ir dalyvaus Liuosybės Dailės 
Ratelio Choras. Visi darbininkai, 
dalyvaukite apvaikščiojime, parody
kite išnaudotojų klasei savo organi
zuotą galę kovai už paliuosavimą iš 
alginės vergijos.

(100-102) 
+—' «.*(

Šios valstijos Hunger March į 
Brocktoną pribus 28 d. balandžio. 
Liet. T. Name atsibus iiems 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 
Norwood iš ten ant Boston. Sekma
dieni Bostone, Common sodne bus 
milžiniška demonstracija, tuojau po 
pietų. Gi 2 d.gegužės visi maršuoto
jai eis prie State House, kur įteiks 
valstijos vyriausybei bilių, reikalau
jantį bedarbiams apdraudos.

(100-102) .

■i-

1L.D.S.A. 36-ta kuopa rengia ’pui
kų balių, kuris įvyks 30 d. balan-1 
džio, Darbininkų Svetainėje, prasi
dės 8-tą vai. vakare, šokiams grieš 
juiki orkestrą lietuviškus ir angliš
kus šokius. Vietinius ir iš apielinkės 
kviečiame skaitlingai atsilankyti, ir 
inksmai praleisti laiką. Įžanga 15c.

Kviečia eRngimo Komisija.

Tarp. Darb. Apsigynimo Minersvil- 
les kuopos mėnesinis susirinkimas 
Įvyks 1 d. gegužes, 7-tą vai. vaka
re, Darb. svetainėje. Visi nariai 
dalyvaukite susilipkime, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Drau
gai, rūpinkitės atsivesti ir naujų na
rių. Auginkime šią svarbią apgy
nimo organizaciją.

Kuopos Sekr.

WEST LYNN, MASS.
1-no akto komedija “Ickus Svotas”, 

pasilinksminimas ir šokiai, kuriuos 
rengia Lynno Alkanų Maršavirhui 
Komitetas, pelnas skiriamas Massa
chusetts maršuojančiii baduolių, 
įvyks subatoje, 30 balandžio, 1932, 
Lietuvių Svetainėj, 25 Camden St., 
West Lynn, Mass. Šokiams grajys 
“The Hill Toppers” Orkestrą, Pra
džia 7-tą vai. vakare. Ateikite, 
idant pagelbėti alkanųjų kovai su ba-

Visy Mūšy Skaitytojų ir Platintojų Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistą Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietą Valdžia

Parašė Z. ANGARIETIS
Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—3cnt., S.S.R.S.—5 kp.

šias knygutes galima gauti

Įžanga 50c, vaikams

PRANEŠIMAI IŠ KITURvietiniai lietuviai dar-

GREAT NECK, N. Y
at-

“BALSO REDAKCIJOJ,

CLEVELAND, OHIO
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siklausykite gerų kalbėtojų, prie to‘ Į 
bus ir muzikais programa.
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(102-103).

o.
Komfrakci- 
prasides 4 
ją lankyt,

Parengimas 
įvairus ir visą laiką links- 
ir gerai praleiskite.

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

Spaudos Parengimas Puikiai
Pavyko
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WORCESTER, MASS, 
i

Gegužės 1-mą bus laikyta prakal
bos prie miesto rotušės, kaip 2:30 
vai. po piet; bus partlinejimaš dar- 

1 bininkų dienos, o vakare Bus pra
kalbos, Lietųvią Svetainėj, 29 į En- 
dicott St., 7:30 vai. Tad visi dar
bininkai ateikite į šias prakalbas pa-

Pavasaris jau čia, gamta 
|gyja ir saulės spinduliai duo* 
Ida daugiau energijos. Mūsų 
‘kaimelyje jau pradeda darže- 
I liai ir žalumynai rodyti gra
žųjį vaizdą, bet tik ne beda-1 
liui darbininkui, kuris neturi) 
laiko, nė galimybės jais gėrė-1 
tis.

Seiliaus pavasariais čia dar
bininkai galėdavo dar gėriau ■

darbą ir neblogą atlyginimą. 
iBet šiais metais visai kas kita, 
j Darbų daug mažiaus yra, ne- 
igu kad darbininkų. Pasirodo, 
■ kad ir vietiniai darbininkai ne
įgalės gauti darbų.

Pas mus veikia taip vadina- 
j mas Unemployed Relief Ko
mitetas, kurio turėtų būti pa
reiga šelpti bedarbius darbi
ninkus. Bet tikrenybėj, tai ši
tas komitetas rūpinasi, kad 
darbininkams algos būtų nu
kapotos. Ir jau tai padaryta. 
Pereitais metais darbininkai

dabar jau gauna tik po 3 dol. 
To komiteto yrą sekamas sky- 
mas. Jisai siunčia darbinin
kus į darbą, arba kaip kad jie 
sakosi, tai j ieško darbų. Ir 
suradę tokius darbus, jie siun
čia darbininkus, kad ir už pus
dykę dirbti.

Bet tai dar ne viskas. Tie 
išnaudotojai duoda darbus tik

vių Komunistų Frakcija buvo 
surengus “Vilnies” ir “Lais
vės” naudai koncertą. Paren
gimas parodė, kaip Cleveland© 
darbininkai remia komunisti
nę spaudą. Nežiūrint tokios 
bedarbės-krizio, šis parengsi
mas sutraukė daugiau publi
kos, kaip bile kuris pastaruo
ju laiku. Pelno liks mūsų 
abiem dienraščiam po 35-40 
dolerių. Aukų pasveikinimui 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mo sukelta arti $20.

- Drg. Gordon, atstovas Ko
munistų Partijos, pasdkė gerą 
prakalbą apie rolę komunis
tinės spaudos, “Laisvės” ir. 
“Vilnies.” Kartu pabriežė, 
kokią rolę lošia Prūseika, nu
ėjęs kontr-revoliucionierių lo- 
gerįn. Į d. Gordono^ prakal
bą susirinkę Clevelando darbi
ninkai atsakė, aukodami gau
siai “Vilnies” dienraščio para
mai.

Muzika B. ŠALINAITĖS ir L. ADOHMYAN. Stato Scenoje SIETYNO CHORAS

Subatoje, 30 d. Balandžio-April, 1932

180 NEW YORK AVE., NEWARK, N. J.
DURYS ATSIDARYS 6 VAL. VAKARE. ĮŽANGA 75c., 50c. ir VAIKAMS 15c.
Vaidinimas prasidės 7:30 vai. vakare. . Po vaidinimui bus šokiai prie geros orkes- 

tros. Gerbiamieji! operetė “Alkis” vaizduoja darbininkų išnaudojimą. Ponų teismus, 
kur jie nekaltus darbininkus smerkia mirtim Toliaus ponų puotavimas, vynas, mu
zika, linksmybės. O už mūrinių sienų darbininkų griežta kova už būvį.

Operetėje “Alkis” susipratusio darbininko; kovingo darbininkų vado rolę vaidins 
d. Tadas Kaškiaučius. Praeities Sietyno Choro parengimus mes ilgai, ilgai atsime
name. Bet “Alkį” atsiminsime kol gyvi būsime, nes Sietynas po vadovybe gabios 
mokytojos B. Šaknaitės, deda pastangas, kad veikalą-suvaidinti gyvai ir duoti tokį 
"show,” kokio newarkieciai nėra matę. Kveičia visus SIETYNO CHORAS.

WILKES-BARRE, PA.
Subatoje, 30 d. balandžio, 8-tą vai. 

vakare, Crystal Ballroom, E. Mar
ket ir Sherman Sts. įvyks apvaikš- 
čiojimas tarptautinės darbininkų ko
vų dienos. Bus prakalbos ir įdomi 
programa. Skaitlingai dalyvaukite!

(102-103)

' CLEVELAND,
Cleveland, Ohio, Liet, 

jos Lavinimosi Mokykla 
<1. gegužės. Norintieji 
užsiregistruokite pas d. D. Petraus
ką, taip kad Žinotume skaičių lan
kytojų. Kiekvieno -nos susipratusios 
darbininko ir darbininkės yra būti
niausia pareiga stengtis lankyti šią 
mokyklą įsigijimui nors pradinio 
žinojimo komunistinių principų ir jo
jo

L. K. Fr.
(102-103) 

philadelphiaT PA.
Liet. Darb. Sus. Am. 11-tos 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 2-rą 
d. gegužės, 995 N. 5th St. Prasidės 
8-tą vai. vakare. Būtinai visos drau
ges dalyvaukite, nes esti svarbių 
klausimų aptarimui.

Valdyba.
(102-103)

EASTON?PA.

Darbininkai, visi dalyvaukime 
vaikščiojime mūsų šventės, ! 
Dieną Gegužės, nedėlioję, 1 d. gegu
žės, kaip 2 vai. po pietų, Bendro 
Fronto Komitetas rengia labai svar- ; 
bų masinį susirinkimą, Easton Bak
ing Co. svetainėje, 34 N. 7th St. 
Lietuviai darbininkai ir darbinnkės, 
dalyvaukite, nes bus geri kalbėtojai 
ir programa. Daug naujo išgirsite 
ir tinkamai apvaikščiosite mūsų ko
vos dieną—Pirmą Gegužės. Įžanga 
visiems veltui.
Kviečia Bendro Fronto Komitetas.

. (102-103), 
■ i ' '■ ( 

MINERSVILLE, PA. ,
L.D.S.A1. 36 kuopa* rengia puikų 

balių, kuris įvyks 30 d. balandžio, 
Darbininkų Svetainėje, prasidės 8-tą 
vai. vakare; šokiams grieš Zeikų or
kestrą lietuviškus ir angliškus šo
kius?. Vietinius ir iš apielinkės kvie
čiame skaitlingai atsilankyti ir pra
leist linksmai-laiką. Įžanga 15c 

Kviečia Rengimo Komisija.
(102-103)

bayonneT n7 j.
Apvaikščiokime Pirmą Gegužės! 

Dvejos prakalbos. Rengia J. V. Ko
munistų Partijos vietinė sekcija. 30 
d. balandžio, 7-tą vai. yakare ant 
gatvės W. 23rd St., cor. Ave. C, ki
tos prakalbos atsibus nedėlioję, 1 
d. gegužės, 2-rą vai. dieną, Polish 
Home Hali, 35-37 E. 23rd St. Visi 
darbininkai, dalyvaukite šiose pra
kalbose. (102-103)

JERSEY"1 CITY,N., j.
Suvienyto Fronto rengiama gegu

žinė demonstracija įvyks 1 d. gegu
žes, 8-tą vai. Vakare, Fraternity Hall, 
25’6-58 Central Ave., Jersey Chy, N. 
J. Draugai Jdarbihinkai, visi daly
vaukite demonstracijoje, parodykite

o 

oį
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s 

s 

o"

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas, 
šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės. 
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakės ir t.t.
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės. 
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, 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.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-

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

. Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjoviipas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimąi 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 reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kūip pasidaro dirbtirtas kvėpavimas. « 
Gazų ir garų pavpjingumas.i - - > •

į Pagalba gazu prįtroškusiems. . , , 
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba ■ Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

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

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

šią knygą gaus dovanai

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



Puslapis Pen Etas*

t: NEW BRITAIN, CONN

Darbininkų Surašąs S. L. A. 
Kuopoj 'Dikčiai Gavo Balsų

Draugai praneša žinią iš S. 
L.A. 34 kuopos susirinkimo, 
kad darbininkų kandidatai į 
Pild. Tarybą balsavimuose ga
vo dikciai balsų.

Už darbininkų kandidatus 
paduota balsų sekamai: Už 
Mockevičių net 17 balsų, už 
Mažeiką 11, už Miliauską 

r mažiau. -O tuo pačiu sykiu už 
fašistų kandidatus, Jurgeliutę, 
paduota vos 5 balsai ir už Ta- 
reilą 4. Vadinasi, 
kandidatai būtų arti 
Be to, dar reil 
čia mūsų draugai visai nesi
rūpino iš kalno pravesti šiek 
tiek agitacijos prieš susirinki
mą už darbininku kandidatus. 
Čia, šitoj kuopoj yra daug fa
šistų suklaidintų narių. Bet ir

fašistų 16 Į 
nolio. j

tai geriausiai įrodo faktais, 
kad šiuo momentu visiems dar- 

j bininkams. apsiginti nuo skur
do ir vargo galima tik per 
tvirtą darbininkų vienybę. Kas 
to nemato, tai eina kartu su 
buržuazija ir visokiais jos 
mekleriais darbininkų vienybę 
pakrikdyti.

i
Jūs bijote diskusijų, bet ko

munistai jus šaukia į jas, kad 
nurodytumėt, kur padarytos 
klaidos ir kodėl jūs sakote, 
jog pas pruseikinius yra daug’ 
klaidų ir tuo pačiu kartu juosj 
vis dar apginate. Meskite tą ' 
ardymo darbą.

—o—

jos būtų milžiniškos, jog <bo- io nuošimčių per tubs du! Dntngnu Adresai Kurios ' 
sai sudrebėtu nuo demonstra- kriziQ tug I • 8 J. ’’

1 1 An I r I rii n Inn fl ncijos iškeltų balsų. O trečia,! man i
komunistai juk nėra toji ma-| Skaitlines UZ 1932 metus, • 
šina; kurie tik vienį turi pa- j kokios iki šiol sulinktos, ro- 
skleisti atsišaukimus, literatu-1 do, kad anglies \gamyba ka
rą, lankytis į demonstracijas pitalistiniam pasauly nxažė- 
ir visus kitus darbus atlikti. 
Kaip komunistai, taip ir visi 
susipratę darbininkai turi rū- j N 
pintis išvystyti kovas prieš 
supuvusį surėdymą.

Turi “Laisvę” už Organą

HAVERHILL, MASS.
Del Aiškumo

utų aru n°“°-1 Nesupratimas minties, ąr tai
ia žinoti tą, a^(hus tik ta priežastis, kuri kai ■ doje, parašyme aukotojų var- 

kuriuose drauguose iš A.L.D. dų, yra įvykusių klaidų. Taip 
įšaukė brangaus paį įr programos aprašyme. ' 

Vieton, kur pasakyta, kad
L.D. narių 
laiko gaišinančių diskusijų.
Kad blogoji i

I LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŪ 
DRAUCVStTĖS naujos valdy

bos, '
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
j 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. Partenka,

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

42 Tyler St., 
ir A. Raudeliunas,

75 Union St., 
■ Maršalka M, Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell, 
Draugystes mėnesiniai

Moterų 
Pašei pine Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

, Pirm. E. Beniuliend. 16 Bunker Ave. 
Vice-pirm. 'O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zlzen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.
V. Baronienė,
M. Duobicnė,
V. Bartkienė, 
Ligonių Rašt. ____ ,
Maršalka J. Sljpnnskienė. 88 Vine St.

Viso* gyvena Monteilo, Mass.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J. /!
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr.

Kanos Globėjos:
9 Broad St.

221 Ames St.
29 Intervale St.
M. Potsua, 184 Ames St.

Mass.

ja. Minkštos anglies kasy
klose Jungtinėse Valstijose

šį p’er pirmąsias 85 dienas
1932 metų anglies pagami-

jnimas sumažėjo ant 17 nuo-! pu™st.
šimčių, palyginus' su skait
linėmis to paties periodo 
pereitais metais, ir ant 38 
nuošimčių žemiau gamybos 
to paties periodo 1929 m.

Vienoj tik Sovietų Sąjun
goj gamyba nuolatos kyla; 
nuo 1929 metų pakilo nuo 
36,384,000 tonu iki 49,700,-

lai-Baland. 21 d. “Laisvės 
ukotojų var-

s. 121Pinkevičius,
Paulauskas,

Barkauskas,

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

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
Dayton St.

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

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

V.

B.

228

255
ŠV. ROKO DRAUGIJA 

Montello, Mass.

VAIDYBA 1931 METAM: 
V. GeTusevmius, 51 Glendale St. 
pagelb M. Miškini*, 9 Burton St.

Stoškus. 20 Faxon St.

Lowell, Mass. 
Karsonas2 

Lowell-,

Lowell,

Mass.

Mass.

Maršalka j Kičeina, 259 Broadway Į Ižį° G,°b6i?!:
Aušros Draugijos susirinkimai „

a 1/AT J Z 1 A H

mintis nebūtų j auj<ojo Gumauskai, Štrakaus- ^00 tonų 1931 metais, paki-;. 
skleidžiama ir po kitus mies- !kaij Račkauskai, Rutkauskai ir 10 ant 37 nuošimčiu. 1 

tokiem jau pradeda 'atsidary- j sibaigiųf'ta^dtbat reikalas ke- Gumausas‘’j Grakauskas V „

Susivienijime ’2^’dZIį*“? Ž-°‘‘ŽijiS Pv O Pa®a’IRačkauskas, J. Rutkauskas ir BeSarabilOS PaVC ol< o i ii ei L įeini m čioi c vi c į ti ) ei p ft* • * Darbi ri i u k i ii ~~ w ■ v a

iki gyvo kaulo, tai nebalsavo-gajs’e>» , ...k.
už fašistus. Todėl socialfa- > kenkti* Vilijos Chorui 

4 šistai gavo daug balsų. je>
Tačiaus jeigu socialfašistam 1 įaįdoje> 

ir pavyktų įsigauti į S.L.A. vir-;tikėti> 
šūnes, tai nariams iš to gero- vedėjas įpykintas, k« 
vės nebūtų, nes pastarieji ne- 3akė chorą vadovauti. _ „„ 
skirtingesni, išskyrus jų var- į,ar jau įas chorui daug ken- 
dą. Socialfašistai irgi švaisty- kia. 
4-11 Q T A 4-llvH-O V O 1 “lt* O l-\ O I v j • “1 ZtTA 1 1 1Štai kas Darb. Balse buvo 

pasakyta:
Keli metai atgal darbininkai 

sutvėrė Vilijos Chorą ir gauta 
jsugabus choro vedėjas. Tuo

neturėjo minties pa- 
i raštely- 

tilpusiame sausio mėnesio 
Būk ten yra pamato 

jog buvo tuomi choro 
l kuris atsi- 

O da-
dą. Socialfašistai irgi švaisty-j 
tų S.L.A. turtą, kaip ir dabar- ■ 
tiniai daro.

Be to, nariai kai paragautų! 
socialfašistų vadovybės, tai I 
jau tada visi tikrai parodytų Į 
visokiems monelninkams duris tarpU mūsų parengimai buvo

- . . • ... našiausi. Bet dabar jau ki-
O todėl, kad klerikalai

J. Kazlauskas.
P r ogi1 a mos . 

pasakyta, kad 
griežė smuiko 
nuo j ant pianu 
čiui, tai turėjo 
lioniūtei akompanuojant pia
nu, R. Kvedaravičius griežė 
smuiko solo.

aprašyme, kur 
J. Jurelioniūtė 
solo, akompa-| 
R. Kvederavi-

i būti: J. Jure-

Rengėjai.

LAWRENCE, MASS.
yra

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no men., ' L. L.- 'svetainėj, 2G9-73 

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

I Liaudis Kenčia Varge Lo
T.

Pirm.
Pirm.
Užrafių ra8t. J.
Finansų rašt. J. Stripinis. 49 Sawtell Ave., ---- ,-----------7  —T
iždininkas ig. Petrauskas, 22 Merton St. mai atsibuna kas antras nedeldienis 
Ligonių rašt. A. Baronas,

: F. Alusevičia, 18 Intervale ]9 Union St., Lowell, Mass.
Mačiulaitis, 57 Arthur St.;

Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka j
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmą seredą. 7-tą vai. vakare, lietuvių ; 
Tautiškam Name. x

J.
Mass. 

susirinki-
22 Merton St.

20 Faxon St.

S.

kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų,
Organo Prižiūrėtojas

J. M. Karsonas.

iš S.L.A. vadovybės.
Susirinkime prieš rinkimą tajp< 0 todel> kad klerikalai 

Taikos neleista apkal- parsitraukė naują kunigą ir 
\ tinkamumas, vargonų spaudytoją, tai dabar 

j jie sutraukia daug publikos į 
savus parengimus... Ar turi-J 
me ką kaltinti delei neturėji
mo pasekmių su parengimais ? 
Taip, turime. Tai yra patys 
save. Mes neišmokome dar
bininkams suteikti ką naujes
nio, ką tokio patraukiančio. 
Pas mus, tai kai pas tą da- 

Įvatką, — rožančius' kasdien.

^bėti kandidatų 1
Na, o fašistai buvo ant sienos 
pasikabinę didelėm raidėm iš
pieštą savo kandidatų surašą, 
kad tuo būdu patraukus narių 
akis, idant žinotų, jog už tuos 
kandidatus reikia balsuoti, o 
ne kokius kitus. Tačiaus ir 
tas nieko negelbėjo. Darbi
ninkai jau kas sykis vis labiau 
pradeda permatyti, kaip fašis-

Rumunija turi užgriebus 
ir laiko pavergus Besarabi-; 
ją. Besarabijos liaudis nu-' 
sistąeius prieš pavergėjus; 
ir trokšta įsisteigti sovieti-' 
nę tvarką ir prisidėti prie'! 
Sovietų Sąjungos. 70 nuo-, 
šimčių darbininkų randasi 
bedarbių eilėse, 
badauja, 
pat kenčia alkį. Jie pasken
dę skolose.

Prieš užėmimą Besarabi-į 
jos per Rumuniją, ant kiek-! šau’ 
vieno šimto gyventojų išei-1 
davo po 30 karvių, o dabar

(LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK
TERŲ DRAUGIJA 

GrAnd Rapids, Mich.
VALDYBA 1932 METAM:
Globėjai: A. Kopas, 

1.108 Elizabeth Ave.
Griušiutė,

BAYONNE, N. J.. VALDYBA 
‘ 1931 METAMS:

'D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS
• BAYONNE, N. J., VALDYBA
Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.

i Pirm, pagelb. M. Panelis, 175
i 24th ~ 
Prot.

I 49th

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

MICH.
1931 m.:

Pirm. J. Liubartas,

St.
Rąšt. P. Janiūnas, 128 
St.

tai ponauja ant S.L.A. turto. jr bailės srityje neturime 
Todėl daugelis narių atsisakė 
balsuoti už 
savo balsą 
didatus.

pažangos. Visi parengimai—
juos, o atidavė kopijos iš daugelio praėjusių 

už darbininkų kan- metų.
, Tai matot, čia ta baisioji 

— °— *■ t kritika, kurią pakartoju žo
dis į žodį, kad būtų galima 
suprasti pilnai. Galėtumėt ži
noti, kaip čia galėjo įsižeisti 
choro vedėjas ir kaip galėjo 
kenkti choro gyvavimui. Cho
ro vedėjas, kaip visiems yra 
žinoma, po kiek kartų rezig
navo ir todėl šiuo syk tikrai tą 
padarė, tai vienas. Antras, 
tai chorui ne drg. X korespon
dencija pakenkė del jo gyva
vimo pablogėjimo, bet krizio 
laike sunku sukelti finansų. Tad 
kam bereikalingai skleisti min
tis, kurstančias prieš korespon
dentą ne tik ant vietos, bet 
ir Hartforde ir kitur.

Juk stačiai pasakyta, kad 
mes patys kalti nemokėjime 
sutvarkyti, 
rengimus.

komunistai surengė 
atvirame ore len-

Nesenai 
prakalbas 
kais apgyventoj miestelio da- 
lyj. Kalbėtojas kalbėjo len
kiškai. Klausovų buvo susi
rinkę daug. Bet atsirado- koks 
tai smarkuolis, v e i k i a u s iai 
munšaino įsikaušęs, pradėjo 
kelti minioje suirutę. Numal
šinti niekaip jo nebuvo gali
ma iki jo paties sūnus neišstū
mė jį lauk iš minios. Tada 
tasai munšaino auka, parėjęs 
namo, pradėjo mušti tą savo 
sūnų, kuris jį prašalino iš pra
kalbų už betvarkės kėlimą ir 
net savo moterį. Kadangi ne
simatė galimybės smarkuolį 
namuose numalšinti, tai šeima 
pašaukė policiją, kad nuvestų 
jį į šaltąją atvėsti.

Tai mat, kiek munšainas tu
ri galės pas tamsius žmonelius.

—o—

(gegužės pirmą dieną 
rengiama prakalbos miesto 
sode, 2-rą vai. po pietų. Visi 
lietuviai darbininkai yra kvie
čiami dalyvauti šiose prakal
bose, nes bus geri kalbėtojai, 

j tai nėra abejonės, kad jie ge
rai ir tinkamai nušvies darbi
ninkų -klasės reikalus. ,

šiose prakalbose darbiniu- j beturi nuo 12 iki 14 karvių, 
kai išreikš savo protestą prieš | Pirmiau išeidavo po 25 ark- 
kapitalistinę sistemą, kuri į ijus> 0 dabar beliko po 14. 
taip kankina darbininkus, j Ąnį kiekvieno šimto gyven- 
darbo arba apdraudos darbi- i ls«davo po 30 kiaulių, 
ninkams. ■ dabar beišeina po. 10.

Bet darbininkai, nebūkite ------------------
jsuvjlti, nes tą dieną ir legio- . i
j nieriai nori užbėgti mums už ■ iUkSlcUlClUS

iDar^ Proto 
džia nėleiš mums laikyti y— 
kalbas sode, tai visi darbiniu-j 
kai rinkitės ten, kur laikyda- 
,vome prakalbas streiko laiku. 
Visi dalyvaukime šiose prakal
bose.

Pasaulinė Anglies

P ra-1

Vienas Pruseikos auka, ro
dydamas pirštu į vieną drau
gą šaukė: ftada tik tilps 
“Laisvėj

papaujinti pa
ir nė čia suminėta 

chorvedis, nė kiti draugai. O 
žodis “mės,” duoda suprasti, 
kad ir drg. X nemoka nusta
tyti parengimus. Tad kam iš- 
mislus bereikalingai skleisti? 

—o—
Yra ir daugiau nesusiprati- 

Kriziui pra;

. 1307 Davi
j Ligonių lankytojai: 

O. 1 Vilkuniene, 
718 

J. Andriuška, 
1351 

Ti’ustisai: A. Kajutis, 
i Rasikas, J. Korsikas, 
; Revizijos Komisija: 
į Žiųris, K. Jakimavičius. _ ;
i Svetaines rendavotojas, A. Garba-; 
i nauskas, .1108 Elizabeth Avc.

Draugijos susirinkimai į v y k s t a i 
Jie tikrai kiekvieno menesio antrą utarninka I 

Valstiečiai taip ;saVam namo 1057’63 Av<=- i

Richmond St. i

Broadway Ave. k
J. Urbonas, T. Į 
J. Ruseckas. '
A. .Senkus, M. ■

DETROIT/ MICH.
1 , v. I
; Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio i 

■ j Keistučio Draugystės valdybos antra- j 
I Pirminin. M, Birsenas, 6388 Sparta j 

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

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 

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 

Avc

4925
7148

Avė.1

Avė.
Avė.
Avė.
Avė.

4177 Ashland 
Biršenas, 
6388 Sparta

7148 Mac Kenzie
I Turto rašt. J. Overaitis,

W. ’ Iždininkas A. Vogčia, 
j KASOS GLOBĖJAI: 

O. Guntarienė.
, O. Zigmuntienė,

■ Susirinkimai atsibus I
I dieni kiekvieno mėnesio, 2 . ,
j Lietuvių svetainėje, 25 ir Vernor Highway.

pagelbininaas, M.

w.
Pirm.
Nutarimų rašt. P. Gyvis,

4689 Brandos}
7715 Dayton

A ve.

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge- 
riausio 
navirno

patar- 
ir už 
kainą, 

va-
z e m ą 
nuliūdimo 
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

1212 Solvay

9534 Russell St. 
kas ketvirtą nedel- 

val. po pietų.

'TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

i Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo- 
I line, III.
1 Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1008— 

25t.h St., Moline, III.
i Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—lOth 

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

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

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

& 5th Avė., Moline, Iii.
Maršalka J. Kairis, 2435—33rd Stų 

' Moline. III

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

; <VIENYBES hkAVOYSTF. 
MONTELLO, Mass.

VMlctyba 1931 metam:
~ , C2 Z..— '—'- --

Pirm, pacglb. Ą, Sauka, i , ,,
256 Ames St. ,

Nutarimų rašt. J. Strsipinia.
49 Sawtelle Ave.

Turto rašt. K. VenalaUBkia,
. 12 Andover St. .

Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 
153 Ames St.

Iždininkas M. Miškinis,
9 Burton St.' . . ,

Iždo globėjai: P. Kruša*. 141 SawtelIe
* B. Zdanavičių, 11 Glendale St. 

vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barlcauakaa. 
102 Hantington St. 
Viai Montell, Maas.

Į Pibm. W. Gelusevičia, 51 Glandule* St.
L

NEW YORK.— Neurolo- 
■jginis New York Institutas 
* i raportuoja, kad užėjus be

darbei ir padidėjus liaudies 
vargui, nesvietiškai paaugo 
skaičius sergančių proto li
gomis. Institutas nebegali i 
apsiginti nuo bepročių bei; 
sugedusiu protu ligonių. I 

; ar- • 
j mija auga. Badas, rūpestis- i 

‘1 ’* *s nuolatinis

Ave., 
J. Balo

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojirhas 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 išsipčriinui veltui! r J
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARTCINKAIS, nuo * /
10 Valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- /
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui {
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. U’, subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Ūkėsų Neprigulmingas 
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

Pirmininkas — Herman Anson, R. 
’.; Iždinin

kas—A. Jasiukevičius, No. 3, Free-

Gamyba 1931 Metais'SS, //k/?;
  | iinjci uauao, lupvowo,! Pirmininkas — Herman 

Sulig Labor Research As- vidujinis nuolatinis susi- KP- n°; 2, Freehold, n. J
-- ..... v. . .... kas-----M. d dSlUllCVILIUS, JAV. V, i l VV

knmtimas Šimtus darbinm- hold. N. J.; protokolų raštininkas—
pasaulinė anglies gamyba kų įvaro į desperaciją 
1931 metais nupuolė ant 19 suėda jų proto jėgas, 
nuošimčiu, palyginus su ga-; —--------------
myba 1929 metų, štai skait- j 
llIlvO • ■
Metai
1931
1930 .
1929 .

sociation surinktų davinių,
John Urbelis, 40 Bowne Ave., Free
hold, N. J.; finansų raštininkas — 

■ I Antony GlovicJus, Box 288 B. Jer-

Pusbedarbio—Dė-»mų tarpe mūsų.
dės korespondencijos, žinokit, | dėjus didėti, Komunistų Parji- Jungtinėse Valstijose 

t/i “melai.” Prie to, dar ja padidino veikimą. Ir į’ jįl“‘ .....
pasirįžo vis labiau 'įtraukti pa
gelbinių organizacijų visų tau
tų. Nepalikta nė ‘lietuviai. 
Bet kaip tyčia, kaip tik judė
jimui dirva pasidarė, tai drau
gai iš A.L.D’.L.t). kuopos ėmė 
ir atvėso, o seniau gana karš-* 
tai kalbėjo apie sudarymą

kad tai
pasigiria svietui, kad jie (jis 
vienas) neina į komunistų dis
kusijas. Labai gerai, kad pa- 

,;/sisakoma, kokiais esate, 
migai ir jų davatkos irgi taip 
. sako: Neikite- į komunistų 

prakalbas, neklausykite, ką jie 
kalba, nes paliksite bedieviais, 
nepateksit į dangų. Fašis- stipraus darbininkų judėjimo, 
tai taip pat neina į komunistų Už tai ne kartą draugai pakri- 
diskusijas. Dabar P. N. nori tikuoti, kad nesilanko į de- 
pasakyt darbininkams, kad į monstracijas ir šiaip 
komunistų prakalbas niekas tarptautinius parengimus bei 
neitų ir neskaitytų laikraščius. 
Tai bent progresas!

Nenoroms p a s i s a ko, jog 
šturmu ritasi iš darbininkų ju
dėjimo. Eina sykiu su darbi- 
ninku išmatom, tai parama

1 buržuazijai vesti kovą prieš 
komunistus ir visą darbininkų 
judėjimą.

Pruseika pabijojęs šėlstan
čios reakcijos prieš darbiniu-j atskirai nei

Ku-

įvairius

kus, pakairėjimo judėjimo, 
delei to jis darbininkams atsu
ko nugarą. Na, o jo suklai
dintieji dar vis nemato to trik- 
so ir nepažįsta ar Pruseika jau 
•ojeialfašistas ar dar vis komu- 
Jitatas. Bet pats gyvenimas,

už nepadėjimą skleisti atsišau
kimų.

Bet draugai vienas po kitam 
ir sako: Kam mane kritikuot? 
Juk aš kai turiu laiko, tai ir 
ateinu į prakalbas. Kiti ki
taip aiškinasi ir visi atskirai 
save bando apsiginti nuo kin

etikos.
Kodėl taip, daroma? Juk 

vienas narys per 
spaudą nėra kritikuotas už ne
veikimą. Antra, juk reikia 
suprasti, kad mūsų pagelbinių 
organizacijų nariai ne vien 
turi ateiti į demonstracijas 
pasižiūrėti, bet ir padėti tas 
demonstracijas prirengti, kad

Viso tonų i LONDON.— Parlamente I 
1,256,000,000 , kii0 didelis triukšmas, kuo- ? 
1,413,000,0001 meį Jarbietis John McGo- 
1,560,000,000 i vern padavė rezoliuciją, kad 

pagaminimas! hutų panaikinta prisiegą iš- 
■> įr | tikimybės Anglijos karaliui, 

Kanadoj labiau nupuolė lai-,Į kurią turi sudėti išrinkti 
ke šio krizio, negu bile kitoj i parlamento nariai. Jis sa- 
šaly; tose dviejose šalyse kė, kad joks save, gerbiantis 
per du metus,'1930 ir 1931 socialistas negali-daryti ši-

LIETUVIŲ SAULES PAŠALPINĖS 
VYRU IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. J.
1932 METAMSVALDYBA

R. Tratulls,
Pagelbininkas
Rašt. K. Striupaitia,

Rašt. M. Ąndrunaitč,
Užkurčnas, 

1501

| Pirm.
; Pirm.

Prot.
Fin.
Iždininkas J.

201 W. 1
G. Kardauskas,

201
19
38

S.

IGth
’ 1 Gth

19 th

1 Gth

Wood .

w.

w.

st..

I st.

St.

st.

Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

metus, nupuolė ant 28 ir 31 
nuošimčių. Krizis taipgi 
smarkiai paliete anglies 
pramonę Vokietijoj ir Čeko-j 
Slovakijoj.

Anglijoj anglies gamyba 
puolė nuo 1929 metų, ir da-i 
bar ji beveik lyginasi su 
gamyba 1901 m. Jungtinėse 
Valstijose per tuos du kri
zio metus taip anglies ga
myba nupuolė, kad)dabar ji 
lyginasi 1908 metų skaitli
nėms. .

Nekurios mažesnės ang
lies gaminimo šalys,. Belgi
ja, Holandija, Ispanija, In
dija, išlaikė normaliai ang
lies gamybą per 1931 metus. 
Keliose kitose šalyse, kaip 
J aponi j o j, Franci jo j, N au- 
įojoj / Zelandijoj, gamyba 
sumažėjo mažiau kaip ant

kuomet jojotą prisiegą, 
tikslas turi būt nuversti 
monarchiją.
liuciją tebalsavo keturi. at
stovai. Vadinasi,, didžiuma- 
socialistų darbiečių taip pat 
balsavo už iš,tikimybę mo
narchijai!

!Bėt už rezo-

ŠIMTAI MILIONŲ DOL 
Išleidžiami garsi
nimams

Ame r i c an Newspapers 
Publishers Association savo 
metiniam raporte pažymų, 
kad 1931 metais višoj Ame
rikoj išleista garsinimams 
$442,000,000. Iš tos sumos

Kasos Globėjai':
L, Barkienė,

ir W. Biliutė.
Maršalka K. Meškauskas

VJsi, iš tijidcri. J. ' \\ j
Draugija sušii'iiikimus laiko“ kiekvienų pir- 

menesio, 7:30 vai. vakare, po f 
numeniu 1601 Wood Ave., Linden Hall. Lin- . <1nl> K’ T .............

E. 19th St. j 

E. 17th St. j 

Wood Ave. Į

n*
13

. .. .. , . ..... jl802 S
Visi, iš Lipderi. J.

mą seredą 
dcii. N. J.

T? W
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGYSTĖ, HARTyQRD, CONN.
Valdyba 1932 Metamu ■' 

Pirm.; A., GHskeyįčius, 1366 Broad St. 
Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha

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

son St.
Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591 Ave. A 
Kasierius F. Lukaitis, 352 Ave. C 
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Ave., , M. Visniauskienė, 9 W. 15th 
St. Iždo glob,-: F. Milvidas, 
Boulevard; J'. Zaleckas, 24 E. 21st 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
St.
seyville Rd.

15th
944

PITTSBURGHO IR APIELINKĖSI 
/PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931;

frinn. S. Ivanauskas, 354 Marguerite
Ave., Wilmerdinf

Pirm, pagelb. W.
Broadway, Fftcairn, Pa.

roy Ąvę., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J? GhtaveckRs,-' 109 Cress ■ St., 

ęarnegie,. Pa, , :
Fin.\ seki“, di.. Urbonas, 1925 . Hareum.

Way,’S. S Pittsburgh, Pa. ‘

Pa.
A. Kairys, 414 

$205,000,000 teko kapitalis-1 prot° tękr?\^ 3121 Ei
tų dienraščiams; o likusius 
pasiėmė kapitalistinai žur-i 
nalai. . ■ • '

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

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
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry*

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
■ ' I ' ) •; ’ i . ■ . T«l. Trinity 9-87M , .
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VIETINES ŽINIOS Galutinieji Nurodymai Pirmosios Gegužes 
Parodai ir Susirinkimo Punktams

Po Gegužinių Demonstracijų Bus Revoliu
cinė Programa Milž. Bronxo Coliseume

Balius įvyks šeštadienį, 30 
d. balandžio, 7-tą vai. vakare, 
Community (Church) House 
svetainėj, Stoner Ave., kam
pas 3rd St. (prieš Kensington 
School), Great Neck, L. I.

Po Pirmosios Gegužės de- racija, susidedanti iš 500 cho- 
monstracijos Union Square, po ristų;
parodos į Rutgers Square ir tiona] Relief orkestrą; bus ir 
po masinio šioj aikštėj mitin
go bus vakare užbaigiamasis j 
“šūvis” Gegužinio apvaikščio- 
jimo milžiniškoj Bronx Coli
seum svetainėj, ant East 177th 
St., New Yorke.

Coliseume bus vaizdingiau
si revoliuciniai perstatymai, 
gyvi masiniai paveikslai; dai
nuos Darbininkų Chorų Fede-

grieš Workers Interna-

daugiau proletarinio meno 
(punktų. Drg. Wm. Z. Foste- 
Į ris vienas tesakys prakalbą 
| Coliseume, kad duot kuo dau- 
!ginusia laiko programai. Pir
mininkaus drg. R. B. Moore.

Po gegužinių demonstracijų 
aikštėse ir gatvėse, visi darbi
ninkai privalo važiuot į Bronx 
Coliseumą.

Protestuokime Šiandien Ko Pasimokins Vyrai iš
Prieš Budeliavimą City Dr. Kaškiaučiaus Kal-

Hall Demonstrantu bos Pirmadienį Vakare
Daugelis šeimyniškų nesuti

kimų ir pairimų būna iš to, 
kad vyrai dažniausiai nežino 

už tai, kad jis j paprasčiausių taisyklių apie

Drg. Gramatkis tapo nutei
stas trisdešimts dienų kalėji- 
man ir po to bus skiriamas 
deportavimui už tai, kad jis j paprasčiausių taisyklių apie 
kovingai dalyvavo demonstra-; lytiškus santikius su moteri- 
cijoj aną ketvirtadienį ties mis.
City Hali, kur buvo protestuo- čius ateinantį pirmadienį va- 
jama, kad miesto valdžia už- kare, gegužės 2 d., 
darinėja bedarbių šelpimo biu- svetainėje duos prakalbą vien 
rus. Teismas atrado kaltu ir tiktai vyrams apie lyties da- 
drg. Stecką, kitą smarkų de-ilykus, ir atsakinės visokius 
monstrantą; jam bausmė bus Į klausimus. Į prakalbas yra 

' kviečiami kaip suaugę vyrai, 
taip ir jaunuoliai. Visi galės 
pasimokinti apie lyties higieną 
ir etiką.

Tas klausimas abelnai dar 
labiau paliečia vyrus, nekaip 
moteris, kaip kad yra išsireiš
kęs Daktaras Kaškiaučius. Jei
gu pereito pirmadienio prakal
bose buvo kupina svetainė 
moterų, todėl, tikin^asi, kad 
ateinantį pirmadifetiį salė jau 
nebegalės sutąlpint visų rvyrų, 

i ir

Daktaras J. J. Kaškiau-

Laisvės”

9M
BB

| E

paskirta šiandien. Drg. Geor
ge Powerso, Bedarbių Tarybų 
žymaus veikėjo, teismas įvyk
sta šiandien. Vis tai už mi
nėtą demonstraciją.

Šie trys kovotojai už bedar
bių reikalus buvo baisiai poli
cijos sumušti, suspardyti ir 
areštuoti laike demonstraci
jos.

Bedarbių Taryba šaukia 
darbininkus skaitlingai sueit į 
Tombs Court teismabutį šian
dien New Yorke ir čia pat pro
testuoti prieš demonstrantų 
terorizavimą, areštus ir baudi
mus.

Šiandien, 8-tą vai. vakare, 
Irving Plaza svetainėje, 15th 
St. ir Irving Place, įvyksta di
delis protesto mitingas prieš 
policijos žvėriškumus ir tokius 
kapitalistinius teismus. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas visus ragina būti šiame 
mitinge.

norinčių išgirst apie meilės 
lyties reikalus.

Susižinokite su Gegužinės
Bendro Fronto Komitetu

Lietuviam Amalgameitam 
Svarbus Priminimas

Lietuviai 55-to skyriaus 
Amalgameitai kriaučiai , jus 
visus šaukia Eilinių Narių Ko
mitetas, kad susirinktumėte 
11-tą vai. dieną Pirmojoj Ge
gužės į šio Komiteto centrą 
po num. 126 University Place, 
prie Union Square, taip kad 
galėtumėte sykiu parodoje 
maršuoti su savo amato darbi
ninkais. Atėję šičia į Eilinių | 
Narių Komiteto kambarius, su-1 
darysite savo mobilizuotą gru-| 
pę parodoj. ( .

: . > D. Flaiani.

Draugai, kurie turite ’auto
mobilius bei dviračius, pasi- 

| matykite su sekretorium Pir- 
Imosios Gegužės Bendro Fron
to Komiteto, draugu Zack/ 5 
East 19th St., New York.

Organizacijų komitetai, tuo- 
jaus nuvažiuokite ir pasitar
kite su drg. Zacku apie muzi
ką demonstracijai. Mūsų 
draugijos neturi savų orkest
rų, bet galėtų prisidėt doleriu 
kitu prie muzikos parūpinimo 
demonstrantam.

Darbininkams p r iY a rianti 
pavieniai muzikantai arba jų 
grupės yra raginami susižinoti 
su Gegužės Bendro Fronto 
Komitetu ir ateit talkon su mu
zika.

Vėliavukės, lapeliai, sagos ir 
ir kita tokia medžiaga Pirmo- 

|sios Gegužės išstojimams yra 
(gaunama tuo pačiu adresu: 5 
East 19th St.

Šiaučių Kova Prieš
Prigavingus Bosus

Iš T.D.A. Susirinkimo

buvo
; T.

CITY. — 
I. Millerio 
bosai įkal-

visiems daugiau 
Bet po uždarbio nu- 
dar labiau sumažėjo 

Todėl darbininkai 
atgriebt tą nusimuši-

LONG ISLAND 
Kiek laiko atgal, 
čeverykų dirbtuvės 
bėjo, kad darbininkai nusileis
tų 10 procentų uždarbio; tuo
met būsią 
darbo. z 
mušimui 
darbai, 
stengsis 
mą.

Pereitą antradienį 160 Mil
telio darbininkų atlaikė pu
siau slaptą susirinkimą ir nu
tarė kovot už tų 10% sugrą
žinimą. Apie tą susirinkimą 
suuodęs, kompaničnos unijos 
pirmininkas paskui sušaukė 
mitingėlį dirbtuvėje, kad juos 
perkalbėti; darbininkai ir čia 
pakartojo tą, patį reikalavimą. 
Jų tarpe pradeda plačiau 
veikt draugai iš kairiosios 
šiaučių unijos.

Trečiadienio vakare 1 
tarptautinis susirinkimas 
Darbininkų Apsigynimo “Lai- 
svės” svetainėje, sušauktas 
tuo tikslu, kad išdirbt veikimo 
planus trims mėnesiams; nu
tarta organizuoti baltųjų, ir 
negrų darbininkų'grupes ir ei
ti į minias, rengti masinius mi
tingus prieš pasmerkimą To
mo Mooney visam amžiui ka
lėjimo, taipgi Už paliuosavimą 
visų kitų politinių kalinių. 
Tam darbui reikia desėtkų 
tūkstančių dolerių, ir juomi tu
ri rūpintis visi darbininkai. 
Rūpinsis tuomi ir Williams- 
burgo sekcija Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo; eis 
su dėžutėmis riekti auki^ tam 
reikalui ir darys kitus priva
lomus žingsnius.

Susirinkimas atsišaukė į vi
sus darbininkus, kad dalyvau-, 
tų! Pirmosios, Gegiižes demon
stracijose. L r i i • w <j

Ten Buvęs.

St., 
žiūrint

St., 
žiūrint

st., 
žiūrint

West nuo 
link Broad-

West nuo 
link Broad-

nuoWest 
link Union

West nuo 
link' Union

West nuo 
link Union

West nuo 
prieš Univ.

East nuo 
link Broad-

Pirmosios Gegužės Bendro 
Fronto Komitetas šiuomi skel
bia galutinus patvarkymus de- 
lei Gegužinės parodos tą die
ną. Maršavimas prasidės nuo 
Union Square, eis 4-ta Avenue 
iki 14-tos gatvės; keturioliktą
ja pasuks į rytų pusę ir trauks 
iki Avė. A; paskui eis Ave A 
iki Houston !,St.; nuo Houston 
iki Ridge' ir Montgomery, po 
to į pietus iki East Broadway; 
pagaliaus į vakarų pusę 
trauks išilgai East Broadway 
iki Rutgers Squarfe.

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, telpančiose 
penktame puslapyje, pav., 13- 
tame skyriuje: Lietuviai, ven
grai, jugoslavai, čechoslavai, 
vokiečiai, Workers School, 
Darbininkų Kultūrinė Federa
cija, Esperanto Darbininkų Są
junga.
SUSIRINKIMŲ PUNKTAI: !

1. —15th St., East nuo Union; 
Square, prieš Union Aikštę.

2. -16th St., East nuo Union 
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 St., 
Broadway, žiūrint 
Aikštės.' ■ *

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

11. —13th St., West nuo Uni
versity Place, prieš Univ; Pla- 
C6.

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

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

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

Patvarkymai: —Visi Komu
nistų Partijos nariai maršuos 
su atatinkamomis savo masi
nėmis organizacijomis. Visos 
organizacijos ir pavieniai 
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
nantį sekmadienį. Parodoje 
kiekviena organizacija bei gru 
pė privalo maršuoti toj eilėj, 
kaip nusakyta, - nes . ; parodoje 
bus griežtai lakomasi tokios 
tvarkos.* Pav., visos darbiniu-) 
kų teatrinės grupės, chorai, 
šokikų-grupės ir kt. maršuos 
sekcijoj, paskirtoj- Darbininkų 
Kultūrinei ^Federacijai,1 apart 
Darbininkų Tarptautinės Pa- 
gelbos grupių, įkuriosi mar
šuos su W.LR. i
DIDELĖ PROGRAMA . 
COLISEUM SVETAINĖJ

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

Coliseume prakalbą sakys 
vienas išviso kalbėtojas, drg. 
Wm. Z. Foster; pirmininkaus 
drg. R. B. Moore. Bus masi
niai revoliuciniai vaidinimai; 
dainuos Darb. Chorų. Federa
cija—virš 500 choristų; grieš 
parinktina W. I. R, orkestrą. 
Ir jau tas aktas, kad bus tik 
vienai kalbėtojas,1 rodo, kokia 
bus didelė ir įvairi revoliuci-

1

kuri 
a ra.

išsikirpkite šiuos

niai-dailiška programa, 
faktinai užims visą vak

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

Gegu-

W. I. R. Šelpia
Laivakroviu Streiką

Workers International Re
lief (Darbininkų Tarptautinė 
Pagelba) kasdien atsiunčia 
savo troką su sandvičiais ir 
kava streikuojantiems laiva- 
kroviams New Yorke. Kiek
vieną sykį padalina po 500 
sandvičių. Kairioji Jūrinių 
Darbininkų Unija, iš antros 
pusės stiprina laivakroviu’s 
dvasiniai, vesdama juos į ma
sinius pikietavimus ir nurody
dama, kaip sūorganizuot didelį 
eilinių 'narių komitetą, kad 
galima būtų laimėt streiką 
prieš .10%' uždarbio nukirti
mą.

Joseph Ryan, pirmininkas 
kompaničnos Darbo Federaci
jos unijos, stengiasi atkalbi- 
nėt laivakrovius nuo ėjimo į 
masinius pikietus. Jis varinė
ja slaptas derybas su laivų 
kompanijomis ir gelžkeliais, 
turinčiais prieplaukas. Laiva- 
kroviai turėtų Ryanui užkurt 
tokią pirtį, kad tas pardavikas 
nedrįstų nei pasirodyt arti 
vų prieplaukų.

Great Necke Linksmas 
Balius su Programa

lai-

il-Choras Pirmyn, kuris jau 
goką laiką linksmina savo dai
nomis senus ir jaunus, turi su- 
simokinęs eilę naujų dainų, 
kurias išgirs visi atsilankę į jo 
parengimą.

Programa bus įvairi. Iš 
apielinkės kaimų ir miestelių 
visas jaunimas prisižadėjo bū
ti. šiopiis dienomis patirta, 
kad ne vien,iš tolimesnių Long 
Islando miestelių, bet iš Brook- 
lyno nemažai pasirengę pri- 
būt.

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai ap- 

artmentiniame name, yra šiluma ir 
visi vėliausios mados patogumai. 
Randa $28 ir daugiau. Kreipkitės: 
118 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(102-104)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Stanislovo Stapansko, 

iš Lietuvos paeina Kvietines 
mo Kretingos apskričio. Kiek 
girdėti, tai Stapanskas gyveno 
ladėlphijoje. Meldžiu atsišaukti 
antrašu: Antanas Venskus,

‘Clark Pl., Elizabeth, N.J. (101-102)

kai- 
teko 
Phi- 
šiuo 
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA gerai įtaisyta saldai

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS!

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

tik susitarus.

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O.

Valandos:
Sųbatomis
Apart Nedėldienių

MEYER
208 West 54th St.

New York City 
2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N.Y.— 

RIDGEWOOD
A.IaD.L.D. 55 kp. susirinkimas 

įvyks penktadienį, 29 d. balandžio, 
8-tą vai. vakare, 399 Suydam St. 
Visi nariai, dalyvaukite, nes turime i 
(laug svarbių reikalų aptarti. Atsi
veskite ir naujų aplikantų į draugi
ją. Organizatorius.

į Laikrodžiai, Deimantai ir 
j Auksiniai Dalykai
t Dovanom ar patys sau norėda-
■ mi pirkti laikrodžius, daimantus 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- 
| nokite, kad pas mane
■ sipirksite.

Į įvairūs

I RODŽIAII
į JAUSTOS MADOS 
luž PRIEINAMA 
į KAINĄ

pigiau nu-H

LAIK-
NAU-

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X
X 
X

X

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BORIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 

» KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 

W PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETA., SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

V VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSJM.

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, ; odos, šlapiriimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėlioni nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

PUIKI VALGYKLA
Pranešimas visiems mūsų pažįsta

miems ir nepažįstamiems, šeštadie
nį, 30 d. balandžio (April)) atida
rom restoraną naujoj vietoj tarp 
Keap ir Rodney Sts., 418 Gravid 
St. Kas pas mus kartą atsilanko, 
liekasi mūsų kostumeriais. Skaniau
si lietuviški ir amerikoniški .valgiai. 
Linksmas patarnavimas. (

Sav. J. ŠNIRAS ir RAUBA.
(101-106)

--------------- --------------------------- -------

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKU IŠTAIGA
Salės dęl Balių, Koncertų, Ban- 

.kietų, Vestųyių, Susirinkimų ir
tt. Puikus steičius su naujau- 

‘ aiais įtaisymais. Keturios bo-
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 1841

*

i |
I Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
ižius ir kitus papuošalų daiktus. į
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
i Williamsburgieciams, kuriems
■ pertoli pas mane atvežti pataisy-
I mui laikrodžius ar kitus auksinius
i daiktus, palikite “Laisves” ofise.
• Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs
Į atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-
| kesite “Laisvėje.”
j VIKTORAS JANUŠKA
f 127-17 Liberty Avė
■ Tarpe 127 ir 128 gatvių 

Richmond Hill, N. Y.
i

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tomobilhis ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ,!£
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau jvailrias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegz'aminavimą 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 

Tėl.: Tompkins Square 6-7697

MECHANICS CAFETERIA
Savininkas J. Buividas

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

Atdara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare

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

L

-f

X

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

DR. MEER
W. 44th St., Room M2 

New York, N. Y.
Valandas P ritminio t

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

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

156

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
“LAISVĘ.”

SniFlHHIJIRTirailHllHIIH»MIIHnWlIWinHnHIIMUMIH-lltWJIMIII.JHMirPn»-ITIHHMIT

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H. M END LOW IT Z
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare 
t - * i v / ‘ : i ’ I J * / *

Telefonas, Midwood 8-6261
pif    ■ y-a—...........
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