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KRISLAI
Judošiškas Melas 
Provokatorių Darbas. 
Juo Toliau, Tuo Atviriau. 
Viskas Išsipildė.

Rašo Komunistas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

♦

Donoščikas Pruseika savo or
gane pradėjo talpinti atvirai 
juodašimtiškus raštus prieš Ko
munistų partiją. Štai bal. 28 
d. laidoje, kalbant apie mainie
rių streiką Jungtinės Mainierių 
Unijos 9-tam distrikte, šitaip 
judošiškai meluojama:

“Trečio distrikto k. (komu
nistai) pasmerkė streiką ir nu
tarė sudaužyti todėl, kad ją su
pratimu, streiko vadovybėje bu
vo lovestoniečiai ir kiti ‘rene
gatai1. O jie esą silpni imti 
streiko vadovybę į savo ran
kas.'1

Tai paprasto judošiaus kalba. 
Tiktai nepermaldaujamas Ko
munistų Partijos priešas gali 
šitokį melą apie Komunistų Par
tiją talpinti laikraštyje. Tiktai 
paprastam kontr-revoliuciniam 
laikraštyje šitoks bjaurus iš- 
mislas apie komunistus gali 
rasti vietos.

MILIŪNAI DARBININKŲ DALYVAVO PIRMOS GEGUŽES DEMONSTRACIJOSE
PHILADELPHIJOS P0UC1JA KRAUJUOSE SKAPU s' Delį, j >,m., PIRMOSIOS ■ GEGUŽES ATBALSIAI;
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DINO DARBININKU DEMONSTRACIJĄ

j

Panašiai kiek seniau toj pa
čioj Pruseikos “Klampynėje” 
buvo meluojama apie mainierių 
streiką Wilkes Barre apielinkė- 
je, Tas bjaurus melas tapo sėk
mingai atmuštas. Dabar dar 
bjauriau ir atviriau juodina 
Komunistų Partiją. Renegatų 
begėdiškumas pasiekęs dugną. 
Tie gaivalai drįsta primesti Ko
munistų Partijai, būk ji nuta
rus “sulaužyti” streiką!

Tuo tarpu Komunistų Parti
ja šaukė mainierius eiti į kovą. 
Komunistai uoliausiai darbavo
si, kad streiką praplėsti, kad 
padaryti jį kovingu, kad strei
ko vadovybę pavesti patiems 
mainieriams.

štai kas buvo sakoma eilinių 
narių komiteto išleistam lapely
je:

“Mes atsikreipiame j jus, ka
syklų darbininkai, ir ŠAUKIA
ME Į STREIKĄ. Joks mainie- 
rys negali stovėti nuošaliai ir 
laukti, kad jis pats ir jo bro-

PHILADELPHIA, Pa. —,kad apie 5 policistai taip 
Kuomet šio miesto darbinin
kai ruošė demonstracijas ir 
reikalavo bedarbiams pašal
pos, pajiuosuoti politinius 
kalinius, reikalavo panai
kinti policijos terorą, tai po
licija užpuolė nekaltus dar
bininkus. Smarkiausi susi
kirtimai įvyko, tai ties kam
pu 13-tos ir Thompson gat
vių.

Virš 50 darbininkų su
mušta; apie keturi Jaunų 
Komunistų Lygos nariai la
bai sunkiai sumušti ir yra 
ligoninėj. Bet darbininkai 
nepasidavė be kovos save 
stumdyti ir daužyti polici
jai. Laikraščiai praneša,

pat turėjo būt pasiųsti į li
goninę.
Sužeisti Keli ir Lietuviai
Mus pasiekė telegrama iš 

Philadelphijos ,kurio j pasa
koma, kad ir lietuviai daly
vavo kovose. Gerai žino
mas lietuvis darbininkas, ko
votojas, d. M. Žaldokas turi 
suraišiotą galvą. Jo ir ran
ka yra sudaužyta.

Paskiaus Pivariunas la
bai sumuštas kovoje su po
licijos teroru. Daug darbi
ninkų areštuota. Darbinin
kai parodė didelį karingu
mą ir pasiryžimą kovoti už 
savo klasės reikalus.

Japonija Pradėjo Naują Terorą Prieš 
Shanghajaus Darbininkus

SHANGHAJUS. — Japo
nija vėl pradėjo naują savo 
šeimininkavimą Shaghajuj. 
Priežastį naujam puolimui 
sudaro metimas bombos. Pa
sinaudodami ta provakaci- 
ne proga, dabar japonai ar-

Gal

lis mainierys būtų vedamas į eštuoja chinus korejie- 
ičius darbininkus, kurie nu
žiūrima yra susipratę. Tam 
terorui vykinti padeda 
Franci jos i m p e r i a 1 i štai. 
Francijos policija savo kon
cesijose areštavo daug dar
bininkų chinų ir korė jie- v • cių.

Bomba buvo mesta laike 
Japonijos militarinės paro-

tamsią alėją. Dabartinėse są
lygose kiekvienas kasyklą dar
bininkas, bedarbis ir dirbantis, 
turi dėtis prie streiko.

“Daugiau Energijos. Daugiau 
pasiryžimo. Teisinga, progra
ma. Teisinga eilinią narią ko
mitetą vadovybė prives šį strei
ką prie laimėjimo.

“Dirbantieji ' mainieriai, ne
dvejokite. Tai ne Maloney strei
kas. Tai j ūsą pačią streikas. 
Išgirskite šaukimą eilinią narią 
komiteto. Neduokite del Malo
ney progos sakyti, kad jūs kal
ti būsite už streiko pralaimėji
mą Streikuokite 100 procentą 
prieš algą kapojimą ir prieš ba
davimo sąlygas.11

dos Hongkew Parke, 
būti, kad kilo ir nesąmonin
guose darbininkuose kęršto 
pagieža, nes Japonija išsker
dė kelis tūkstančius darbi
ninkų Chapei d i s t r i k te. 
Bomba gerai pataikyta. Sa
koma, kad Y. Kawabata, 
bankierius ir Japonijos kapi 
talistas jau mirė. Nomura, 
tai,-laivyno komandiėrius, 
kuris puolė Shanghajų, ne 
teksiąs abiejų akių. Japoni
jos ministeris Chinijoj, Shi- 
gemistu, sakoma labai sun
kiai sužeistas. Todėl Japo
nija siunta prieš chinus dar
bininkus.

Ar šitoks šaukimas į mai- 
nierius streikuoti ir kovoti reiš-

Wm. Z. Fosteris Bus 
Komunistų Partijos 
Kandidatas į Preziden

Važiavimo Reikalu
Draugai! Kiekviena L.D. 

S. kuopa turi rinkti delega
tus į L.D.S. seimą, kuris 
įvyks Clevelaride, Ohio, bir
želio 27, 28 ir 29 dienomis. 
Tai obalsis L.D.S. III Aps
kričio kuopų.

Bet kad geriau tai sutvar
kyti, tai L.D.S. III Apskričio 

! Taryba šį klausimą svarstė 
ir paskyrė komitetą tuo rei
kalu rūpintis. Todėl Aps
kričio taryba čia ir skelbia 
visoms kuopoms savo pla
nus, kad pagelbėti pasiųsti 
delegatus į Pirmąjį L.D.S. 
Seimą. Mūsų planai yra se
kami:

1. Kiekviena kuopa turi 
rinkti pilną delegatų skai
čių į L.D.S. seimą. Reikia 
rinkti draugus, kurie nerei
kalautų atlyginimo už su
gaištą laiką.

2. Kiekviena kuopa, jei ne
turi gana pinigų pasiunti
mui delegatų, tai gali sukelt 
bent kiek pinigų aukomis.

3. L.D.S. III Apskričio Ta
ryba organizuoja važiavi
mą automobiliais. Tad ke
lionė į. abi pusės kainuos tik 
apie 10 dol. delegatui. H >

4. Todėl būtinai praneškit 
Apskričio pirmininkui arba 
sekretoriui, kas -yra išrink
tas delegatu, i ar delegatas 
važiuos sykiu r su visa III 
Apskričio delegacija. Kitų 
draugų mes prašome prisi
dėti prie delegatų pasiunti
mo savo auka. Praneškite 
delegatų vardus be vilkini
mo Apskričio valdybai. <

L.D.S. III Apskr. Pirm.
V. Bovinas,

46 Ten Eyck St, 
Brooklyn, N.Y.

VISUR PASIREIŠKĖ DIDELIS 
DARBININKŲ KARINGUMAS

Karinga Minia Šių Metų Pirmoje Gegužės; Kova Prieš Karą, 
Gynimas Sovietų Sąjungos; Kova už Bedarbiams Apdrau
dę; Paliuosavimas Politinių Kalinių, — Buvo Vyriausi 
Obalsiai.

Daugybė Darbininkų Sužeista. Kapitalistinė Klasė Bu
vo Sumobilizavus Visas Karines Jėgas ir Policiją Prieš 
Darbininkų Karingumą. Tik Sovietų Sąjungoj Dar
bininkai Linksmai Minėjo Kovos Dieną

MASKVA. — Iškilmin
giausiai ir skaitlingiausiai 
minėta Pirmoji Gegužės, tai 
Sovietų Sąjungoj. Čia ne 
šimtai, tūkstančiai, bet mi
lionai dalyvavo minėjime 
darbininkų dienos. Vien tik 
Maskvoj dalyvavo 1,500,000.

Bet ir Sovietų Sąjungoj 
Pirmoji Gegužės irgi ne be 
kovos. Ne, čia darbininkai 
minėjo saugiai. Jiems ne
reikėjo kovoti su policijos, 
nei armijos buožėmis bei 
.šautuvais. Darbininkai pa
tys šalį vąldo, tai jų reika
lai yra apšaugojami. • Bet 
jie kovoja už didesnį ir 
spartesnį produktų gamini
mą/jie turi budėti svetimų 
priešų, kurie taikosi, kad 
tik kaip galėtų užpulti dar
bininkų šalį.

Labai žymiai demonstra
vo Sovietų Sąjungos kari
nės jėgos šioje Pirmoje Ge
gužės.

ligoninę. Kiti darbininkai 
areštuoti ir padėti po dide
le kaucija.

Pastaruoju laiku jau kal-
kė nutarimą streiką “laužyt?” bama, kas bus kandidatais 
O šitam lapelyje išdėstyta pozi- Komunistu Parfiios opcija buvo pozicija Komunistų nu0 Komunistu r itij s e 
Partijos visam kietosios anglies kančiuose prezidento rinki-
mainierių streike. Mūsų parti
ja šaukė mainierius stoti į ko
va šimtu nuošimčių. Ragino 
mainierius energingiau kovoti, 
energingiau streikuoti, imti 
streiko vadeles į savo rankas, 
pergalėti bosus ir pardąvikus .

Nežiūrint šių faktų, galuti
nai suniekšėjęs reriegatas Prii- 
seika savo šlamšte drįsta me- J 
luoti, būk Komunistų. Partija 
nutarus mainierių streiką “su- į 
laužyti.”

muose. Spauda praneša, kad 
manoma d. W. Z. Fosterį,

Jau Šukelėm
“ Vilniai” $103.50 Į Amerikos Kareiviai

I Užpuolė Sandino Kempę
MANAGUA. — Nicara- 

gua, Amerikos kareiviai, po 
vadovybe leitenanto John 
Hamas, užpuolė Augusto 
Sandino kempę, kurioj sa
koma buvę apie 250 jo vado
vaujamų sukilėlių. Kovoje 
buvo sunaikinta1 kempė, pa
imta amunicija, dokumentai 
ir kiti dalykai. ; Sukilėliai

BROOKLYN, N. Y.—Dar 
sekami draugai prisidėjo 
prie pasveikinimo dienraš
čio “Vilnies” suvažiavimui:

J. G. Karpavičius ir K. 
Mockus po $2; V. Araške- 
vičius, A. įBrazdonis, F. Be-

gerai,žinomą kovotoją, no .piistis, J. Barkauskas, J. pasitraukė atgal į Hondu- 
minnnti Tčnrrtiiniflfii Pnrti-I ' ‘ - - — •<te, rą.- ■' -----

. ’ Ičių, užmušta. ; ••• v
minuoti Komunistų . Parti
jos kandidatu šiais prezi
dento rinkimais. Draugas 
Fosteris yra gerai žinomas 
Amerikos darbininkams. Ji- 

a j sai jau kelis kartus sėdėjo

Renegatų apgautų žmonių 
kontroliuojama Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 115 kuo
pa, Cliffside, N. J., bal. 13 d. 
susirinkime “vienbalsiai pasisau
kė prieš L.D.S. ir A.P.L.A. vie
nijimą.” Vadinasi, atvirai iš
ėjo prieš darbininkiškų 
vienybę.

spėkų

kalėjime už darbininkų kla
sės reikalus.
' Į vice-prezidentus mano
ma nominuoti negras For
das iš Alabamos valstijos, 
kurio tėvukas buvo nulin- 
čiuotas Georgia valstijoj. 
Fordas yra buvęs 
nio karo kareiyiu. 
tojo į Komunistų 
1926 metais.

pasauli- 
Jisai įs- 
Partiją

Maskva be Margučių
MASKVA. — Sovietų Są

jungos pionieriai, vaikai ir 
* j mergaitės nuo 10 iki 16 me-

tų, paskelbė protestą koope
ratyvams, kad pardavinėja
ma margučiai — kiaušiniai 
velykų sezonui, nes tai'žen
klas religiriių prietarų.

Bernotą, ■ K. Viltrąkiutė 
J. Saulėhas, F. Kazakevičie
nė ir K. Grybas, po $1; P. 
Alėknis ir M. Benaitienė po 
50 centų; J. Kruka ir K. 
Jolanta po 25 centus. Viso: 
$14.50.

Pirmiau buvo paskelbta 
$89. Taigi, sudėjus į daik
tą, jau turime $103.50. Va
dinasi, savo tikslą jau at- 
siekėm ant 103 nuo. O dar 
darbuosimės daugiau. Ku
rie draugai bei draugės dar 
neprisidėjo prie pasveikini
mų “Vilnies” suvažiavimo, 
kviečiame tuojaus prisidėti. 
Lai Brooklyno bolševikai ir 
jų simpatikai šiame gražia
me darbe pralenks ne tik 
Clevelandą, bet Clevelandą 
ir Detroitą sudėjus į krūvą J

ra. 10 žmonių, < sandinie- 
, —------ ■ ' ■' -

Tai Amerikos imperializ
mo darbai. Nicaragua, jau 
senai kovoja prieš Ameri
kos šeimininkavimą. Dabar 
vėl Amerika pasirodė labai 
“demokratiška.”

, t » ,,.r , , ■
’ -

Paskelbtas Tosterio * i 
j Prakalbų Maršrutas
Komunistų Partijos kan

didato į Jungtinių Valstijų 
prezidentus draugo Foste- 
rio prakalbų maršrutas jau 
paskelbtas. Maršrutas pra
sidės su gegužės 30 d. Tai 
bus rinkimų kampanijos 
maršrutas. Pirmos prakal
bos įvyks geg. 30 d; Chica>- 
go j, o paskutinės .buš New 
Yorke, lapkričio- 7 d.

Chinijos Kapitalistinės .
Valdžios Negali Susitarti <

NANKING. — Chinijos 
buržuazija labai norėtų su
sitarti su savomis valdžiom 
mis del naikinimo komunis
tinių jėgų, bet negali susi
tarti tarpe savęs. Nankin- ! ’ į 
go ir Cantono valdžios laikė i 
savo konferenciją, kad pa
daryti taiką šių dviejų val
džių, o paskiaus pulti ben
drai Sovietinę valdžią, kuri • 
dabar plečiasi Chinijoj. Bet 
konferencija pasibaigė be 
pasekmių. Buržuazija ne
gali tarpe savęs susitarti, 
tai reiškia, kad kapitaliz
mas yra sistema, kuri su- 
budavota prieštaravimų pa
matais.CHINIJOJ. — Nankingo 

valdžia sušaudė apie 35 ko
munistus. Tai kapitalizmo 
atsakymas į PirmąjąGegu- JurČiaUS ŠUDS Laido- 
zes, sako kapitalistine spau
da. Bet Chinijos Raudono
ji Armija paėmė daugiau— 
jinai paėmė kelis mažesnius 
miestelius. Tai darbininkų 
atsakymas kapitalistams.

tuves Lešavo $1,000

i

, LONDONAS. — Londono 
policija irgi užpuolė darbi1 
ninkus, kurie demonstravo 
Hyde Parke. Mat, valdžia, 
kurios pirmininku yra so- 
cialfašistas M a c D onaldas, 
nėra geresnė, begu kitos val
džios, kurios • save 
tikrais fašistais.

vadina

Jiv-o XUH.VJC VARŠAVA. — Lenkijoj
gūžės. Kuomet Raudono-1 du darbininkai tapo nukau- 
sios Armijos maršavo Mas- j ti minėjime Pirmosios Ge- 
kvos gatvėse, tai orlaiviai, Į gūžės. Susikirtimai įvyko 
kurių buvo apie 400, viršuj 
Maskvos ūžė formoje Sovie
tų žvaigždės. O draugas 
Vorošilovas pareiškė:

“Lai pasaulis žino, kad 
Raudonoji Armija niekam 
negrasina ginklu. Mes esa
me pasirengę su bile vals- daug susikirtimų buvo Ispa- 
tija pasirašyti taiką. Bet nijoj.
mes esame sargyboje sa-1 lone tapo areštuota 60, Ma- 
vo šalies. Mes prisirengę 
ginti iki paskutines savo ša
lį, nepaisant kuri kapitalis
tine valstybe mus pultų.
Mes siūlėm pilną nusiginkla
vimą, bet kapitalistai jį ne
priėmė.” ; ( , i .

. Susikirtimai įvyko 
tarpe, darbininkų ir polici
jos Dambrova mainierių 
distrikte. Vėliau—paaiškės 
daugiau apie demonstraci
jas. • ..

M A D RI D AS. — Labai

Tik viename Barce-

BERLYNAS. — Vokieti
joj tik viename Berlyne da
lyvavo Pirmosios Gegužės 
d e m o n s t racijose 150,000 
darbininkų, ši demonstra
cija buvo didesnė, negu pir
mesnės demonstracijos Vo
kietijoj.

dride—50. Policija kapojo 
darbininkus su nuogais kar
dais, daug darbininkų su
žeista.

Policija ir armija pa
statyta prieš darbininkų de
monstraciją. Ypatingai Se- 
villėj daug, darbininkų daly
vavo ir kovojo .prieš polici
ją ir armiją. -

MEXICO CITY. — Kapi
talistų spauda paduoda, kad 
šiame mieste buvus didžiau
sia paroda ir gerai laikėsi, 
buvo tvarkinga. Jauni ir 
suaugę darbininkai paroda
vo tvarkingai. Dalyvavo 
apie 30,000 darbininkų.

Darbininkai skelbė obaL 
sius: “Šalin kapitalizmas!” 
Apie 40 kalbėtojų kalbėjo į 
susirinkusius d a rbininkus. 
Tokios didelės darbininkų 
demonstracijos dar nėra bu-

Amerikoj dalyvavo apie 
milionas darbininkų^ Labai 
smarkus lietus labai daug 
darbininkų sulaikė nuo šios 
darbininkų kovos parodos. 
New Yorke atsakė į Pirmo
sios Gegužės pašau k imą 
apie 150,000' darbininkų, 
Detroite apie 100,000, Phi-1 vę M'exico City mieste, 
ladelphijoj apie 25,000. Pa
sirodė gerai ir kiti miestai.

Philadephijoj apie 60 dar-
Žymūs darbininkų išėji

mai į gatves buvo Centrali-
bininkų ligoninėj', bet ir nej ir Pietų Amerikoj. Pe-
apie 10 policistų pasiųsta į ruošė viskas buvo sustoję,

TIFFIN, Ohio, —r Čionai ‘ 
gyvena turčius Frank Cal
lahan. Jis turėjo 11 metų •. 
amžiaus šunį vardu “Baby 
Ginter.” Staiga šuo nusti
po. Gallahan iškėlė jam di- j 
deles laidotuves. Supirko 
vežimus gėlių. Nupirko už 1 
$400 grabą, pasamdė dar
bininkus, kad išbudavotų 
nustipusiam šuniui cimenti- 
nį urvą. Visa tai turčiui lė- 
šavo $1,000! Tai dar ne vis
kas. Callahan ant šuns ka’-: 
po pastatys tūkstančių dole
rių vertės paminklą!

Tuo tarpu milionai bedar
bių vaikų miršta badu, netu
ri duonos kąsnelio!

visa transportacija buvo su
laikyta, Havanoje buvo su
sikirtimų su policija. De
monstracijos buvo ir kitur.

Visur demonstracijos pa
sižymėjo ne tik kova už 
kasdieninius darbininkų rei
kalavimus, paliuosavimą po
litinių kalinių, už darbą ir 
duoną, bet kilo obalsiai ir 
prieš pačią kapitalizmo sis
temą, už sovietus, už nau
ją tvarką, kuri bus pasta
tyta sugriovus kapitalizmą. . >

Lenkijos 
fašistinė

VĄRŠAVA. — 
imperialistinė ir 
valdžia dar prieš Pirmąją 
Gegužės areštavo 700 darbi
ninkų, kaipo vadų, kad ne
galėtų dalyvauti demonstra
cijose ir parengimuose. Val
džia mano, kad areštuoda
ma darbininkų vadus, jinai 
galės sulaikyti darbininkus 
nuo kovų.

MADRID.—Taip pat pa
daryta ir Ispanijoj. Areš
tuota šimtai komunistų, kad 
išvengus darbininkų demon
stracijų. Vienok darbinin
kai ruošėsi paskelbti gene- 
ralį streiką.
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MILIŪNAI GATVĖSE

Ką Badaujanti Bedarbiai 
Darys? '

New Yorko miesto labda
ringų įstaigų viršininkai, 
taipgi miesto viršininkai, 
kuriems pavesta rūpintis 
šelpimu bedarbių, tarp sa
vęs diskusuoja, ką bedarbiai 
darys, kuomet jiems nebe-

Sulig paviršutinio apskaitliavimo, šiemet Pirmą Ge
gužės apvaikščiojime suvirs 1,000,000 Amerikos darbi
ninkų atsiliepė į K. Partijos atsišaukimą išeiti į gatves bus teikiama nei mizerna 
tarptautinėj darbininkų kovos dienoj ir pareikšti savo 

i galingą protestą prieš rengiamą imperialistinį karą, 
prieš badą ir skurdą, už bedarbių tinkamą užlaikymą 
kapitalistų ir jų valdžios iškaščiu.

New Yorke, Detroite, Pittsburghe ir kituose miestuo
se ir miesteliuose įvyko didelės demonstracijos,- nepai
sant blogo oro. ’

Revoliuciniai darbininkai parodė savo ištvermingu
mą. New Yorke, nepaisant smarkaus lietaus, demons
tracijoj dalyvavo suvirs 50,000 darbininkų. Gi šimtai 
tūkstančių darbininkų išsiliejd į gatves; šalygatviuose 
minios darbininkų sveikino marguojančius kovinguosius 
darbininkus.

Demonstracijose dalyvių skaičius buvo didesnis, negu 
pereitais metais. Armija pritarėjų matėsi didesnė. Šių 
metų Pirma Gegužės buvo įspūdingesnė, reiškėsi dides
nis kpyįngumas.

Amerikos kapitalizmas savo atakomis ant darbininkų 
gyvenimo normos gimdo naujus kovotojus už darbininkų 
klasės reikalus. Šiemet revoliuciniai darbininkai į savo 
eiles susilaukė tūkstančius naujų kovotojų.

Mūsų, revoliucinių darbininkų, eilės auga. Kapitaliz
mui smunkant į dar didesnį krizį, reakcijai aštrėjant, ky
la ir revoliucinio judėjimo banga.

Pirmą Gegužės milionai darbininkų išėjo į gatves vi
same pasaulyje. Kovingos darbininkų demonstracijos 
Europoj, Pietų Amerikoj ir kituose kraštuose. Revoliu
cinės spėkos skaitomos milionais.

Su mumis šešta dalis pasaulio, kur patys darbininkai 
yra valdonai. 1

Pirmą Gegužės Sovietų Sąjungos darbininkai sayo mil- 
žiniškomis denfonstracijomis, savo militarine ir civile jė- Į 
ga. parode pasaulio imperializmui, jog jie yra pasiren
gę atmušti prieš imperialistų atakas.

Ir milionai darbininkų, kapitalistinėse šalyse pareiškė, 
kad jie pasiręngę ginti viso* papkulioi darbininkų tėvynę— 
Sovietų Sąjungą ' i . H H H . • . i r

, atstovas, atvirai pripažino, 
kad taip vadinami socialis
tai dabar nieko bendro ne
turi su marksizmu. Kad 
viskas, kas buvo revoliuci- 
nio-marksistinio pas socia
listus, dabar yra tik pas ko
munistus.

Ne tik tas buržujus libe
ralas tokią nuomonę pareiš
kė. Ne kartą tokį pareiškia 
mą padarė ir kiti buržuazi
jos rašytojai. 1

Toks pačios buržuazijos 
atviras pripažinimas, kad 
socialfašistai nieko bendro 
neturi su revoliuciniu mark
sizmu, nepatinka socialfa? 
šistams. Ir todėl socialfa- 
šistiniai vadai, Norman Tho
mas ir M’Alister Coleman, 
stojo teisinti savo “socialis
tinius” darbus. Jie savo at
sakymuose (“New Yorko 
World-Telegram”) aiškina, 
jog jų skelbiamas “socializ
mas” esąs tikras socializ
mas, jog jis nieko bendro ne
turi su liberalizmu.

Nors jie žino, kad jų “so
cializmas” mažai skiriasi 
nuo liberalizmo, bet jie dar 
skelbiasi tikraisiais socialis- 
tais-marksistais dęl to, kad 

įtik tuo būdu gali apgauti 
dalį darbininkų.

Kokias “revoliucines” fra
zes kartais socialistai ne
naudotų, kasdien jie savo 
darbais įrodo, jog jie yra 
reformistai, kapitąįistų le- 
kajai ir didžįąusi (Jarbininkų 
priešai. ; į i w f ! ; į

STOJANT Į PREZIDENTINIUS 
RINKIMUS

yyilįiam Z. Foster

Lai imperialistai žino,; kad’ jierhš nebus taip lengva ves
ti karas prieš Sovietų Sąjungą.

Pasaulio revoliuciniai darbininkai jau turi didelę jė
gą. Milionai darbininkų yra revoliucinio judėjimo eilė
se, milionai yra gerų simpatikų.

Bet reikia žinoti, kad imperializmo jėga dar yra labai 
tvirta. Pasaulio imperializmas apsiginklavęs nuo gal
vos iki kojų. Imperializmas dar savo pusėj turi didžiu
mą darbininkų. Dar daug darbininkų yra po įtaka ka
pitalizmo gynėjų, socialfašistų.

Laimėti didžiumą darbininkų į revolucinio judėjimo 
pusę, tai mūsų svarbiausia užduotis, tai mūsų didžiausias 
darbas.

Už tai reikalinga intensivingiau darbuotis tarpe dar
bininkų dirbtuvėse, bedarbių eilėse, draugijose; skleisti 
mūsų literatūrą, lapelius, laikraščius, brošiūrai tęs; supa
žindinti darbininkus su klasių kova, kodėl darbininkai iš
naudojami, kodėl bedarbė, skurdas ir kaip iš to išeiti.

Mūsų agitacijos ir propagandos darbas, mūsų organi
zacinis darbas turi būt padidintas. Kiekvienas klasiniai 
sąmoningas darbininkas turi žinoti, kad jo užduotis gaut 
naujus rekrūtus į revoliucinio judėjimo eiles.

. Apskaitliavę savo jėgas Pirmą Gegužės, turime dar su 
‘ didesne energija darbuotis, kad sekančiais metais Pirmą 
Gegužės mūsų revoliucinė jėga būtų kelis kartus didesnė. 
Ir mes tą galime padaryti. Mes galime gauti ne tūkstan
čius, bet šimtus tūkstančių naujų rekrūtų. Amerikos 
darbininkai pasirengę kovoti prieš skurdą ir badą, už 
bedarbių apdraudą, prieš imperialistinį karą, tik reikia 
tiems darbininkams nurodyti, kaip darbininkai turi jung
ti sayo spėkas ir kaip kovbti. Tas darbas priklauso kla
siniai sąmoningiems darbininkams.

Todėl lai nčbuna nei vieno klasiniai sąmoningo darbi
ninko, kuris leistų brangų laiką1 veltui.

Budavokime, draugai ir drauges, sayo revoliucinį

pašalpa. Jie sako, kad jau 
veik visai išsibaigė fondai, 
iš kurių buvo' teikiama kad 
ir mizerna pašalpa del 882,- 
000 žmonių pereitą žiemą.

Jie sako, kąd nebegalės 
teikti {jokios pašalpos, jie 
sako, kad baigiasi fondas 
Greitosios Bedarbių Pašal
pos Komiteto (Emergency 
Unemployment Relief Com
mittee), į kurį buvo sukelta 
$18,000,000. Tie pinigai dau
giausiai buvo naudojami 
samdymui bedarbių prie į- 
vairių darbų, mokant po ke
letą dolerių į savaitę. To 
komiteto pirmininkas Har
vey D. Gibson pareiškė kon
ferencijoj miesto rotušėj:

Jeigu jūs paklausite mane, 
ką tūkstančiai tų šeimynų gal
vų, kurie turi būt atleisti iš 
specialiai parūpintų darbų de- j 
lei stokos fondų, darys, tai, ti
kėkite man, aš nežinau. .. .
Bet jis taipgi pareiškė, 

kad miestas gali paskirti 
reikalingą sumą pinigų.

Aišku, kad turtingiausias 
miestas! pasaulyj: turi gali
mybės tinkanidi aprūpinti 
bedarbius maistu- ir butų.'' \

Bet parazitų klasė ir jos 
tarnai, kurie valdo miestą, Kova UŽ Edith Berkman 
kurie valdo visus turtus, , to p* K,.--avima 
nenori padaryti. • • railUOSavWI?

jail suvirs šeši mėnesiai,Kas jiems svarbiausia rū-, 
pi, tai kaip nors apmulkinti | kaip Edith Berkman laiko- 
bedarbius, suteikiant tūlam 
skaičiui bedarbių šiokią to-

frontą!
Budavokime Komunistų Partiją!
Budavokime revoliucines‘darbininkų'organizacijas ir

darbo unijas! f • ' ’ }'
Budavotime revoliucinę spaudą!
Į revoliucinį darbą su didesnės energija ir didesniu 

pasiryžimu! r ‘ . /?
•* * v <
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WORCESTER, MASS
Priešfašistinis Komitetas šią 

žiemą gerai ir pasekmingai 
darbavosi. Buvo rengta daug 
interesingų prakalbų del gero
vės jaunimo ir darbininkų. Šios 
prakalbos buvo naudingos, nes 
jos visada sutraukė daug pu
blikos ir išaiškino ; darbinin
kams klausimus/ kurie jiems 
nebuvo aiškūs. Taipgi buvo 
daug aukų surinkta del bedar
bių ir streikierių.
z Buvo 

Party,” 
Taip ir 
kimas.

surengta viena “Tea 
visi čia pasilinksmino, 
užsidaro kieminis vqh

Dabar Priešfašistinis Komi
tetas prisideda prie Hungeri 
March ir visi veikia kuo ge
riausiai. - i

I . »

Priešfašistinis Komitetas at-
■ f • t t • ♦

Įdarys pavasario parengimus 
su pikniku, kuris atsibus gegu
žės '(May) 15r d.. Bendrovės 
Parke. Prašome visus atsilan
kyti, nes tada bus niums dau
ginus veikimui energijos ir 
stengsimės veikti ęerai, o gal 
dar geriau, negu žiemą.

P.riėšfąšiątįnįo Komiteto 
Korespondentė / 

L. Stonkiūtė.

ma kalėjime Bostone ir ne- 
kią ubagišką pašalpą, idant išleidžiama nei po kaucija, 
tuo būdu sulaikyti bedar
bius nuo kovos.

New Yorko visuomeninės 
gerovės komisionierius Tay
lor atvirai pareiškė, kad, jo 
manymu, miestas turėtų 
nors menką sumą paskirti 
šiokiam tokiam sušelpimui 
bedarbių, kad sulaikyt# juos 
nuo riaušių, reiškia, kad su
laikyti nuo kovos už tinką- 
mą pašalpą. < •

Aišku, miesto valdininkai 
ir politikieriai bandys ir to- 
liaus tęsti šiokią tokią men
ką pašalpą bedarbiams; jie 
tą darys iš baimės, kąd: be
darbiai nestotų į kovą. ■ >

*Bet ar bedarbiai galės 
tuomi pasitenkinti? \ t J ‘ į 
. • r. * ? ž f ■ ? į l • ■ į.

Ką jie daryš ir ką jię. turi 
daryti?

į Bedarbiai, ir, žinoifin, žkar-: 
tu dirbantieji, privalo, jįihg- 
ti savo spėkas, privalo pa
aštrinti kovą už'tuojaųtnfę 
tinkamą pašalpą ir bedar
bių apdraudą kapitalistų ir 
jų valdžios iškaščiu. • z« 

> y * . v •

t Juo darbininkai darys di
desnį spaudimą ant valdan
čiosios klasės, tuo 'greičiau 
jie 'privėrs ktašto'* vaįdbnūš 
pagerinti jų padėtį. į“|./ ’:

■     "■ 'y t* ’

Liberalai ir Socialfašistai •
V ‘ ji;/. .'«• 4- '* , -Jį t ■ '

Kiek laiko atgal liberalai 
Dr. Harry EĮmęr Baries 
nurodė “New York Worlū- 
Telęgrąm,” kąd veik nėra 
jokio skirtumo tarp dabar
tinių sociąlfąšis^ų jr,.$$ęąT 
Jiį. Jis, kaipo' buržuazijos

Edith Berkman energin
gai vadovavo audėjų strei-■ ».. i 
ką Lawrence, Mass. Po Na-

. •* # p /;

cionalės Tekstilės Darbinin
kų Unijos vadovybe sustrei
kavo 23,00,0 darbininkų. 
Kad sulaužyti streiką, kom
panijos bendrai su valdžia 
puolė streikcį vadus ir grū
do į kalėjimd.

Edith Berkman tapo sua
reštuota ir nušmerkta isde- 
portayimui į fašistinę Len
kiją; kur ji gimus. Bet ją 
negali išdeportuoti. Sulig 
tėvo priimtos šios šalies pi- 
lietystės, )ji yra šios šalies 
pilietė. Antra, Lenkija tu- 
rjdšleiduš įstatymą, kad tie 
ąsinęnys/kurie apleido Len- 
kiją pirma 1921 m., ir nėpa- 
dave prašymo dėlei pilietys- 
teš, nega'l būt skaitomi Len
kijos piliečiais. ( Taigi ji da
bar nėra Lenki j os piliete.

Tokiuo būdu Amerikos 
valdžia negąlijosišdepor- 
t u o ti. Bet nežiūrint , to, ji 
laiko tą jauną’-'dŽyplninkų 
kovoj ą, po „areštu,? Nepaleid
žia męį.Mo kamjmį;/ Edith, 
Berkman/' būdama1 blogose 

i ^kąlėjimę, įąvo
džiovą ir dabar sunkiai ser- 
ga. Jos gyvasčiai gręsia 
pavojus. ! ; 11

Tik darbihinkų spaudi
mas, f tik daybininkų . masi
nis veilfim^gąli JU išplėšti

Tod(el dų^nmkai ir dar
bininkų organizacijos priva- 
lo P9;-
liiiosavinįią. ;

I . » į -

Prezidentinių r i n k 1 ni ų 
kampanija f jau eina. Kuo 
svarbiausiai susirūpinę ka
pitalistai tuose rinkimuose 
einant tretiems ekonominio 
krizio metams? Atsakymas 
yra aiškus. Jie susirūpinę 
panaudoti visas priemones, 
kad nedaleisti darbininkams 
ir biedniesiems farmeriams 
sujungti savo jėgas laike 
rinkimų kovoje prieš badą.

Kokia Komunistų Parti- 
jos užduotis? Į i tai davę at
sakymą Centralinis Komi
tetas savo pareiškime del 
nacionalėš n o m in a v i m o 
konvencijos, kuri įvyks Chi
cago j gegužės 28 ir 29 d. 
Pirmutiniam atsišaukimo 
sakiny sakoma: “už darbi
ninkų klasės vienybę rinki
mų kampanijoj, prieš kapi
talistų bado ir karo ofensy- 
vą.”

Darbdaviai iškels visokios 
rūšies klausimus, kad apa
kinti darbininkus, idant jie 
nematytų kapitalistų daro
mus žingsnius prieš jų gy
venimo sąlygas. Visos ka
pitalistinės partijos naudos 
demagogiją, kad parodyti, 
būk valdžia yra žmonių val
džia, būk valdžia yra virš 
klasių, nepaisant, ar tai bū
tų republikonų ar demokra
tų administracija.
. Šiandien nėra) nei vieno 
darbininko, kuris tikėtų į 
Hooverio gerbūvį (“pros
perity”). D.emękratų Par
tija, kuri tarnauja Wall 
Streętd interesante ir kuri 
įtraukę šjiį šalį į pereitą pa
saulinį karą, dabartiniu lai
ku yra - saugesnis z ląižybų 
dalykas, negu Republikonų 
Partija, kute 'patampa dis
kredituojama pasaulio aky
se. •

Argi ne faktas, kad Nor
man Thomas, prezidentinis 
Socialistų Partijos kandida
tas, remia taip vadinamą 
“blokų pagelbą,” Tammany 
administracijos bedarbių 
bado skymus? Ir kas gi ki
tas, apart Norman Thomas, 
kalbėjo per radio ir rėmė 
“blokų pagelbos sistemą?” 
Niekas kitas, kaip pats 
Morganas. Ir štai mes ma
tome. Sutartis tarp Wall 
Štreeto galvos ir Socialistų 
Partijos galvos. Kuomet bo
sai tikisi rimto pasipriešini
mo iš’ darbininkų ,pusės jų 
bado ir karo planams, tai 
jie atsišaukia į socialistus 
nuraminti darbininkus. Di
džiausias priešas darbinin
kų eilėse yra socialistų par
tija.

Kokie yya vyriausi obąĮ- 
siai, kuriuos Partija iske-

Šie obalsiai gali patapti 
tuoj autiniais kovos obal- 
siais. Tiktai tuo pagrindu 
mes galėsime numaskuoti 
Socialistų Partijos ir kapi
talistinių politikierių social- 
demagogiją.

Laikąs trumpas iki mū
sų Nac.ionalęs Nominacijos 
Konvencijos. Buržuazijos 
rinkimų kampanija jau išsi
siūbavo. Prakalbos įvairių 
kandidatų del prbžideųtinęs1 
nominacijos pilpąs. demago
gijos; jau vedama kampani
ja, kad į saugesnius kelius 
nukreipusf augantį » nepasi
tenkinimą iri radikalizaciją 
tarpe masių.

Ar mes pasirengę įstoti į 
kovą prieš kapitalistus rin
kimų kampanijoj? Dar ne. 
Pereitas Partijos plenumas 
didžiausią domę atkreipė į 
rinkimų kampaniją. Visaf 
Partija turi priimti svar
biausią plenumo paragini
mą—Draugai, pilnu įsisiū
bavimu, į rinkimų katĄpa- 
niją.

PHILLIPSBURG, N. J.
Viešas Pareiškimas

“Naujosios Gadynės” No. 15 
buvo patalpintas aprašymas 
apie Standard Silk Ko. dirb* 
tuvės įvykius. Po rašiniu pąsi- 
rašo “Darb. Grupė*.”k

Kadangi ir aš tada dar toj 
dirbtuvėj dirbau, tai kad ne
būty ir man primetama' prisi
dėjimo prie tos grupės, matau 
reikalu yiesai per dienraštį 
“Laisvę” įa^aYyti parei^kiihą', ‘ 
te-Įiąd aš su ta, ten pą^irAšfū- 
sia, grupe, nei su ta korė&- 
pondeheija, nėi su “KlAtnpy- 
ne” nieko bendro niekad netu
rėjau ir nemanau turėti.

Kas tą korespondenciją ra
šė ir kas yra ta pasirašiusioji 
grupė, nieko nežinau. Toj 
dirbtuvėj tada dirbo apie 25 
lietuviai, ir esu tikra, kad iš 
jų vienas ar du gal ir žino apie 
tą korespondenciją. O kiti, 
tiek žino, kiek žinau ir aš. 
Tai iš kur susidarė toji gru
pė?

1 Kas rašoma toj korespon
dencijoj, nematau reikalo aiš
kinti, nes apie įvykius dirbtu
vėse jau buvo “Laisvėje” pla
čiai ir teisingai aprašyta. 
Skaityties su kontr-revoliuci- 
nio lapo žiniomis, nėra reika
lo. Tegul jie sau rašo.

Oportunistai per savo šlam
štą “Klampynę” kas kartą vis 
aiškiau parodo savo purviną! 
veidą.

Dabar, kuomet klasių kova 
kas kart aštrėja, kuomet vis 
labiau didėjantis krizis pra
blaivo, atidaro akis masėms 
darbininkų, kuomet Komunis
tų Partija deda visas pastan
gas, kad suorganizuoti tas ma-

HlLOS^(®^įC(AL'!!li
; DarbJ . S&ygy, Blogumas

Kiekvienam darbininkui rei
kia rimtai susidomėti dabartine 
sunkia padėčia. Kuomet milio- 
nai darbininkų neturi ir nega
li gauti darbą, tai aišku, kad 
toksai' gyvenimas, tai skurdas, 
kur žmonių gyvybė nyksta nuo 
alkio ir šalčio. Bet negeresnė 
padėtis yra'i? tų, kurie dar dir
ba. štai paduodu darbo sąly
gas iš Universal dirbtuvės, ku
rioje ir aš pats dirbu/ 
i Universal dirbtuvė išdirba ir 
apmušinėja rakandus. Aš dir
bu prie apmiišinėjihio (uphols
tering) skyriaus. Darbas visas 
nuo štukų. Moka labai mažai, 
■kad jeigu skubėsi dirbti ir dar
bo bus ’ Visą laiką, tai vos $3 

• gali uždirbti į dieną, 'į’aĮ aukš
čiausia mokestis. Bet reikia-ži
noti, kad darbo. yrą maŽąiį o 
darbininkų daug, tai .prisieina 
pusę laiko laukti darbo. -Tad . 
vidutiniškai darbininkai, uždir
ba tik po $.1 į dieną arba $6 
pėr savaitę, 
giaus uždirba ,bet tai tik boso 
frentai, kurie gauna pilną lai
ką dirbti ir geresnį darbą jiems 
duoda. Mat, kuomet dabar 
taip sunku su darbais, tai atsi
randa tokių niekšų, katrie kvie
čia bosą į “syečius/’ kad tuo- 
mi turėti pirmenybę už kitus 
darbininkus. O bosui to ir rei
kia.

Antra rūšis yra darbininkų, 
ištikimų bosui, tai tie, katrie 
nieko nesako nei apie mokestį, 
nei apie sąlygų blogumą. Tai 
tuos irgi geriaus bosas “myli.” 
Bet su kitais, tai elgiasi žiau
riausiai. O tas labai bloga, nes 
kuomet mažai; (noka, d dar turi 
nukentėti visokias boso užma
čias-, tai darosi visai nepaken
čiama. Kvitinti negali, nes ki
tur negalima gauti darbo/tai ir 
skursta1 taip darbininkai.

' Pasipriešinti negalima ,nes 
tuomet reiškia netekimą darbo. 
Visiems susitarti1 vėl negalima, 
peš taip sutaisyta, kad darbi
ninkai vieni su kitais pjudomi 
ir už mažiausią ’ prašikalfimą 1 

''gausi laukah išeiti. 1 ; '
‘ Su* motėpfekaiš darbaiš ' d&£ 
blo'giaėš. ’: Pavyzdžiui; katros 
dirbą prie “wash dresių” siuvi- ( 
mo, tai tik moka po 60,c už tu
ziną. O daugiaus negali pasiū
ti, kaip tuziną (12) dresių į 
dieną. Tad ar gali pragyventi 
moterys, tiek uždįrbdamos? Juk 
už kambarį neužtenka, o kur 
valgis, apyėdalai ir važinėjimo 
lėšos. Tad, kaip pažiūri į 
dirbančiųjų sąlygas, pasirodo, 
kad ir jie turi skurdą, kaip ir 
nedirbantieji—bedarbiai. Tie
sa, yra tokie, katrie dar dau
giaus uždirba, bet tai tik keli. 
O didelė didžiuma darbininkų 
gauna ubagišką mokestį ir ver
gystes sąlygas. Tą blogybę 
meldimais ar dejavimais nepa
naikinsime, bet turime orpa.nt- 
zuotis ir kovoti.

Bal. 17 d. LDSA. 66-ta kp. 
buvo surengus agitacijos vaka
rą su muzikale programa. Bu
vo garsinta, kad kalbės draugė 
Karosienė iš Oaklando, bet dė
lei svarbių priežasčių' negalėjo 
atvažiuoti. Tai tą vakarą už
pildė vietinėmis spėkomis. Pir
miausia L.L. choras, po vado
vyste naujos ir jaunos mokyto
jos, draugūs Alive Rufiutės, 
sudainavo Internacionalą ir ki-

Tiesa kiti dan-

Kokie yyą vyriausi obąl- SGS> vądovaut ju kovose, pu- , tas tris darbininkiškas '.dainas, 
šiai, kuriuos P.ąrtija iskę- rodytį? tikrąjį’ .kelią prįe pasi- n.t
lia, obalsiai kovos rinkimų .liu6sayimo,-^-tai Prusąįka ir

Ko. visu šturmu, varo pirmyn 
griovimo .dajębą.j Jie tverią, 
naują $rąugiją, niekina Parti
ją ir.jos dąrbuoįojus. Ar tąi 
ne, konįr-rętzoiiyęinis darbas? 
Ar tąi neaiškus jų. tikslas?

kampanijoj? štai jie:
1. Bedarbių ir sociūlė ap- 

drauda iškaščiu valstybės ir 
darbdavių.

2. Prieš Hooverio algų ka
pojimo politiką.!

3. Greitoji pašalpa, be 
suvaržymų iš valdžios ir 
bankų pusės, biednesniems 
farm,eriamsr
biednųjų far.merių' nuo tak
sų, ir kad nebūtų verstino 
skolų rinkimo; * •’ ■ • •

A Lygį įeisė negrams, ir 
ąpsisprendįpio teise, Juoda
jam- Ruožtui.

5. ^rięš kapitąlįstĮnį tero
rą; prieš visokią priespau
dą darbininkų politinių tei
sių. "’V' ■ ■ '.’.'‘L

6. Prieš imperialistinį ka
vą; už gydimą Ghinijos liau- 
dies ir Sovietų Sąjungos.

Draugė 0/ Pukienė skaitė pre- 
įęąciją, d. F.1 Abeko > parašytą1 
apie ipptery, politine ,̂ ir ekqąo- 
niine^ sąlygąg. ’ Į)rg. Hf. Pūkis 
kąlbįėję ąpieį svarbęsmą^ šių 
dienų darbiiimkų, rejkąlus ir( 
uždavinius. Drauge?, Ą. Leva- 
njene ir d. Smitas sudainavo po 
dvi darbininkiško turinio dai
neles, akompanuojant L., Leya- 
nui. O mąža mergaitė (dar 
pirmu sykiu), Paulina Rufiutė, 
pašoko;

' Aukų surinkta virš $5. Vi
siems aukautojams ačiū. Tai 
vakarėlis gerai pavyko. Pirmi
ninkavo draugė Ęatašiene.

; / \ Kofesp. M. P.

____  ____ žvaigždė Arktūras per dau- 
paf kaltasr'pinigų.W$2.70. G. sas atsiunčia žemei taip mažai 
S. Kasparas kuopos susirinki- šviesos, kad pąsidąrę. tik viena 
me buvp pareikalautas tuos pi- bilioninė dalelytė ampero elekt- 
niggs $tiduoįb C. --S. Kaspa- ros. Bet dabar yra mpksliški 
ra^; atsisakė kuoflai atiduoti I būdai taip padidint tą neapsa- 

.__, j^ępa Ū'utarė komai,mažą biškąt^lį. elefctęos,
U” Šitokį tuom Arktūro spinduliu

kų galima paleist į darbą stam- 
biąs elektrines mašinas. ' .T. Z.

WILKES BARRE, PA
■ - A _ 4 _ *> < .. . ......................

A.L.D.L.D. 43 kp. laikė su
sirinkimą balandžio 10 dieną, 
POtįėtiuho svetainėje, 53 Bank 
St., Wilkes Barde, Pa. Susirin
kimai! buvo, laišku užkviestas 
£/§,., Kasparas.. Jis buvo kuo
pai kaltas pinigų $2.70. G

tuos pinigus.
p^gkršinti ^Laisvėj?
Kašbąro pąsielghįą.

Sekretorius S*’ Pietaris.
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Raudonąją Dai- 8 d- gegužės suvažiuoti į Mon-: bantis, pamąstys, kodėl yra pa-

ąu-

yra

kovai
kitos pa-

Bedarbis.
LOWELL, MASS

KANADOS DARBININKU VARGAI vai-

NEW BRITAIN, CONN.

Ar Užsitrauki?
. i

.su-pasiliuosuoja iš po P. Verigi- )oSg t “Nebaigta Kova 
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Londonas (Ontarijoj)

Pastarasis 
‘Netikėtai.

tarpe vis daugiaus susipranta, 
atsikrato religijos prietarų il sės judėjimo.

Laisvės Choras, kuomet

pa
yra

Hartforde ir New Britaine, tai 
Simfonijos Orkestrą patarnavo 
be jokio atlyginimo ir muzika 
išpildė tos pro programos atsi-

muzika. •' 'J * ' * ■ ; i •: ,.i
‘ Pas nekuriuos mūsą i draugus 
da randasi; aŲcartotini .many-

i su
it ori, 

sako-

N '

Nesitikėk 
velnio, kad ką 

Stok į Nacio- 
Uniją ir kovok 
Partijos vėlia

is
I

no globos, kuris šeimininkau
ja ant jų t lig koks caras, už
dedamas jiems duokles del sa
vo kišeniaus didinimo. • Jau

kuovei 
kuo- 

renkami bedarbių

Kanadsky Gudok

del 
šios apielinkės darbininkų kla- j

tik $1.20 metams. Adresas: 
“Kanadsky Gudok,“ 215 Sel
kirk Ave., Winnipeg, Man., 
Canada.

Balandžio 17 dieną čia
Vienas uk-

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

A. M. KlSHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHE^E ST., .DETROIT,, MICH.

Kanados rusai darbininkai!^. ,.v!, . .
į Maksimo tls ils profesionalų 'muzikantą

vane ir Britų Kolumbijoj yra j t ir ateitį žadantj darba 
darbininką.! daug rusų duchoborų, kurių

daU'-:' 
“bolševi- j 
susirinki- ,

J —..... .. .........

buvo ko- tūs, kad bado 
Vaidi- ra.”

zicijos Komiteto 
Atsišaukimas

Glen Alden angliakasyklų ninkai galite atsidurti į be- 
kompanija 25 d. balandžio už- darbįų eiles, jūsų darbas neuž- 

,?“t° Gollierio Stanton 11-,tikrintas, tik laikinis. Taip 
tą šliopą ir„ visas , top-roze.: jygjna^ kajp įr angliakasių, 
sliopos vėms. Taipgi uždai e (kurįe dirbo ir šios savaitės: 
bottom rože vems. Vienuo- j pra(jžioje, o tapo išmesti iš i 

liktos sliopos vėnyse dirbo vi-{darbo if jau bedarbiu eil€se> 
so 48 mainieriai, ‘bottom ro--Gal kai kuris angliakasys dir. 
z.e . rnallim-: bantis, pamąstys, kodėl yra pa
nai ir lėberiai. Visi tapo is- j stebėta, kad darbas dirbančio daug balsų, 
mesti iš darbo, išskyrus vieną' neužtikrintas, tik laikinis. To- vo ualsų, greitu laiku pamaty- 
mainierį, kuriam kompanija į del> kad a.ngbes baronai *paši-!s*me oficialio S.L.A. prane-

Kaip jau žinoma, S.L.A. Pil
domosios Tarybos . balsavimai 
ir delegatų rinkimas į būsiantį 

'S.L.A. seimą jau užsibaigė. 
| Sekant pranešimus lietuvių 
spaudoje, pasirodo, kad S. L. 
A. Darb. Oopozicijos kanuida- 
tai į S.L.A. Pild. Tarybą gavo 

Kiek viso jie ga-

simo. 1 - :
Kol kas neturime pilnų ži- 

|nių, kaip ėjo delegatų rinki
mas ir;ki,ek yra išrinkta dele
gatų, .kurie yra darbininkiško 
nusistatymo, ir kurie nesutin
ka su fašistine ir sųcialfasis-1 
tine vadovybe S.LlAl organiza
cijoje. t i f ‘ '

, Draugai ir ^raugės,, prisius,- 
kite mums žinias, kaip pas ju- 

jmi ėjo S.L.A. (jelegatų rinki- 
išmataml' iš "darbo 'Ttedhlt^ I T1“; ’Ar iš?i°s9 kolonijos yra 

išrinkta progresyviai S.L.A;

davė darbą kitoje mainos da-'ry^^ angliakasiams už jardus^ 
lyje. Suvirš pusantra šimto jprOpUS b. ang]jes iškasimą'-ir i 
darbininkų neteko darbo ir Ii- Į ]iodavima į karus: numušti mo
kosi išmesti su šeimynomis ba-h . .
dauti. 20-tas colliery, Ashley, į 
Pa., atleido iš darbo virš 200 • 
angliakasių darbininkų šią sa
vaitę. Taipgi visi draiveriai, ni- 
periai, neturinti 18 metų, at
leidžiami. Tai vis teikiamoji 
darbininkams Ilooverio val
džios “prosperity.“

Angliakasiai bedarbiai ir 
dirbantieji darbinjnkai, neleis
kite laiko veltui, pagalvokite 
ir nesiduokite save suvilti 
tiems monelninkams, kurie ro
do “prosperity” ir žadina dar
bų suteikimu, tai yra, trukdo, 
monija, kad bedarbiai darbi
ninkai nesiorganizuotų 
prieš badą.

Visi bedarbiai privalo 
kiaušiai susiregistruoti, 
met bus 
parašai. Dirbantieji darbinin
kai privalo visais galimais bū
dais remti bedarbius. Už die
nos kitos ir dirbantieji darbi-

i kestį iki žemiausio laipsnio. 
Dabartinis anglies baronų pa
siryžimo planas dirbančiam su
prantamas, kad dirbančio dar
bas neužtikrintas,1 o tik- laiki
nas. Pavyzdžiui,1 kuriems an- 
glikasiams buvo mokama už 
jardus ir propus, tai tos vė- 
nys uždaromos ir angliakasiai'

eiles. . > .
Brangus drauge, angliaka

sį, nors syki atsidėjęs gerai 
pamąstyk, nesiduok save to- 
liaus visokiems anglies baro
nų agentams monelninkams, 
streiklaužiams ir streikų par
davėjams Boylan’ams ir Ma- 
loney’ams apgauti, 
nuo dievo nei 
duos geresnio, 
nalę Mainierių 
po Komunistų 
va.

’ * f f - ’ ’ * * * ’ * 5 * • * • ' * 7 ’' ‘ *»mas mūšų dailihirikų ‘ jėgų'.' Čia I • > ’ < * * ’ » ’■ • i I f . 1 s I « } ■ iškelti! klausimai diskusuota 
nuosekliai, nutiesta ateities dar
bų linija. Ir paęięĮėkaįvojant 
Apskričiui, chorai ’ jau aplan
kyti komisijos *ir gavo dainas 
mokytis del vasarinių išvažiavi
mų. Su suorganizavimu Ap
skričio, tai vienas atliktas kil
tas darbas. 1 čia užsisuka daiL 
lės srityje ratas patiems daili
ninkams rūpintis i savo reika
lais ir lavinti jaunuolius; rū
pintis .savo organizacijos reika
lais ir sykiu drūtinti darbinin
kų .klasės judėjimą.

Simfonijos Orkestrą yra pa
sirengus kitose kolonijose duo
ti eilę koncertų,'■ susidedant su 
vietos, pasilaikančia: mūsų judę-t 
jimo bent kokia grupe. Pirmas 
koncertas atsibus gegužės 15 d., 
Worcester,; Mass. Antras jau 
susitąrta ir - įvyks '.Bridgeport, 
Cpnn, . programa bus išpildyta 
įvairia muzika ir dainomis, čia
rengiasi stiprinusios dail’inih- j! ; ! HARTFORD CONN 
kų jėgos tinkamai- atlikti savo • -I’vVnH.
pareigas. Tuo jaus prisiartins ir! 
vasariniai išvažiavimai. ' 
mūsų publika susitiks naujany- 

delegatai. < į būsiantį seimą. ( be, kurią suteiks Simfonijos Or-j 
Pažymėkite delegatų vardus j kestra. 
ir kokią kuopą atstovauja.

Pirm pradėsiant S.L.A. sei
mą ir laike seimo, mūsų pro
gresyviai S.L.A. delegatai turi 
susigrupuoti, pasitarti ir orga
nizuotai seime statyti reikala
vimus, kurie naudingi S.L.A. 
nariams ir visai darbininkų 
klasei, o ne saujelei išnaudo
tojų. Tik vieningai ir organi
zuotai mes pasiliksime S.L.A. 
seime laimėtojais.

Minėtu klausimu kreipkitės 
sekančiu antrašu :

S.L.A. Darbininkų Opozici
jos Komitetas,

P. O. Box 144
McKees Rocks, Pa.

Gerbiamieji! Meno šventė į po menininkų II Apskričio di- 
jau čia pat. Tai mūsų Apskri
čio didysis koncertas, kuris 
įvyks 8 d. gegužės, L. T. Namo 
svetainėj, Montello, Mass., pra
džia 6-tą vai. vakare.
. šiam koncerte visi apskričio 
chorai sykiu dainuosime Inter
nacionalą ir “1
ną.“ “Raudonoji Daina”, yra d i-, 
džiausiąjir gražiausia daina lie
tuvių proletarinio meno muzi
kalių veikalų rinkiny j. Bet 
kad “Raudonąją Dainą“ tinka
mai sūdainudti, tai reikia labai i 
rimtai visiems' chorams .susi-J 
juokinti, susijbendrinti,. kad šis 
proletarinis, jkurinys būtų tin
kamai išpildytas. Nors aš, kai-

rigentas, aplankiau visų chorų 
pamokas, ir pasirodė, kad at
skirai kiekvienas choras pusė
tinai gerai dainuoja. Bet bū
tinai reikalinga turėti vienas 
bendras visų chorų praktikas. 
Todėl aš kviečiu visus 1 chorus

tello Lietuvių T. Namo svetai
nę ne vėliau, kaip 4-tą vai. po 
pietų. Prieš koncertą atlaiky
sime bendrą praktiką visi cho
rai, meldžiu atkreipti rimtą 
atydą į šį mano pašaukimą.

Su proletariniais linkėjimais, 
Edw. J. Sugar,

Proletmeno Sąjungos II Ap
skričio Dirigentas.

Darbininkiškoms organizaci- ' 
joms, kaip vietinėms, taip ir 
kitų kolonijų linkėtina užmegs- 
ti draugiškus ryšius !su S. Or
kestrą. Jūs galite gauti del sa
vo parengimų tinkamai pri
rengtos muzikos tiek, kiek jūs 
reikalausite .kavalkų. Iš antros 
pusės, sukelsite didesnę šimpa- j 
biją S. O. nariuose link mūsų' 
darbininkiškų organ i z a c i j ų. j 
Mes tankiai rengiame tarptau-1 
tiškus mitingus, kur yra reika- j 
liiiga tinkamos muzikos del pa-' 
drąsinimo darbininkų kovose, 
čia S. O. kaip tik pritiks dapil- 
dyti tuos trūkumus, kurie ran
dasi pas mus.

Stipru , Ramstis.MT. ELGIN, Ontario, Canada.. gauti ant farmų. Lietuvių tik 
—Londono apielinkėje (Onta-ldvi šeimos randasi Londone ir 
rio) farmų darbininkams ai-'keletas pavienių asmenų, 
gos sudaro 50 nuoš,, kaip kad darbininkiškų laikraščių, 
buvo du metai atgal. Vasaros vienas “Ląisvės 
mėnesiais atlyginimas 15-25 I ris pareina, 
dol.; metinis, skaitant 12 mė-l 
nėšių,( 150-250 dol. Šioj apie- 
linkėj farmeriai verčiasi pienu, , 
tai darbininkas turi dirbai vi- yra susiorganizavę į -----------

į sas septynias dienas ,į savaitęJ.Gorkio vardu kliubus. Balan-
- - Įdžio pradžioj paminėjo meti-Jntanjos tarmenai dar ne- suHaktuves sav0 ano 
taip »abm2rizi^prispausti,(_]aikrašdo «Kanadsky G u-1tais

dok,“ kuris šiuo tarpu dar ei- į muzikantai is pa si Kai Dėjimo 
_ ... na du kartu į mėnesį. Per-,, Visockiu, sužinojau, kad

rudeni persikėlė redakci-:
o Q_ Toronto į Winnipega,

} Manitoboj.
Draugai rusai Kanadoj pa

darė tikrai bolševikiškus žing
snius. -Per trumpą laiką po vi-

Ontarijos farmeriai dar nė 
ra 1 
kaip kad kitų ūkių, būtent: 
pieno, galvijų, kiaulių, daržo
vių ir vaisių. . 
neaplenkė jokios pramonės ša-1? 
kos, tai ir čia farmeriai pajau- 
tė krizį, ypač paskutiniu lai
ku, kuomet už 12 kiaušinių 
gauna 12-15 centų, už svarą 
sviesto—15-20 centų, už 100 
svarų gyvos kiaulės—3.50-4
dol. Tai ir farmų darbinin- 
kams tas atsiliepė dar labiaus, 
negu farmeriams. Darbinin
kui mažina mokestį, pailgina 

^jdarbo laiką, sumažina valgį, 
—visokiais būdais nori sueko- 
nominti, nutraukiant nuo dar
bininko. Kiti samdosi tik 
trumpam laikui 
Darbininkas turi dirbti 14-16 
valandų. Ilgas valandas dir
bant fizinį darbą, kad ir no
rint ką nors paskaityti, tai ne
beužtenka jėgų. Ant farmos 
nėra progos ištisomis savaitė
mis pamatyti kitą darbininką; 
visą laiką esi farmerio—-boso 

a globoje. Europoje, kur dar « 6 .
yra kaimai, ten daug patoges-'smarkiau pasidarbavus, 
nė dirva norintiems veikti po-įsteigs dar* daugiau, 
litinį darbą. Per tai lauko dar-! 
bininkai politiniai atsilikę nuo 

^pramonės darbininkų.

tik j 
egzemplio-} Simfonijos Orkestros Reikšmė 

Darbininkiį Judėjime.
Pradžioje žieminio sezono, 

11931 metui pradėjo organizūo- j? 'jv > i__ J.d _ i._ , .Lki  J. ji. L-- , — ----- - -------c ------- J, 
po vaddvystė d:. Vi!sockio,;iSifn- 
fonijos ' Orkestrą. '■ Į ’ brkeštrą 
yra traukiamai su įvairiais iri- 

; prasilavinusieji 
Iš pasikalbėjimo

orkestros skaitlingumas nariais 
bus neaprubežiuotas. Pradėta 
su 15 narių ir yra progresuoja
ma skaitlium narių. .

Iki šiam laikui darbininkų 
klasės spaudoje ir Conn, valsti-I 
jos kolonijų darbininkų organi

ką Kanadą sutvėrė kelias de- zacijų susirinkimuose permažai
šimtis kliubų, tokiuo sunkiu 
krizio laiku, aukodami cen
tais, sukūrė gerai atrodantį 
laikraštį. Po metinių sukaktu
vių siekiama padaryti savaiti
niu. Laikraščiui dirva plati,— 
nes vakarų Kanadoj Saskače- • • J T T 1 1 • • •

yra įvertinama ir permažai per
matoma, kokią reikšmę S. O. j 
įneša į darbininkų organizacijų 
parengimus. Nekurie mūsų 
veikimo vadovaujanti draugai 
dar ir dabar neapsitikinčiai | 
žiūri ir neįvertina praeitį atlik-

daug kimbu isisteige ir tarpe I kartotfnas tuštumas,' kurios yra 
duchoborų, d r a u g am s dar jnej§vepgjamos- .pępmąinant. sęę-. 

dsl“'iną. čia publika buvo užganė-!
. dinta ir įtikinta, kad Simfoni- 

gavo jos Orkestrą parengiiViūi pusę, 
metinėse sukaktuvėse ir nuo j programos išpildė sdvb dailia' 
kitų tautų laikraščių ir drau- 

Taigi, draugai, farmų dar-'gijų pasveikinimus: “The 
bininkai, ndrs vienu kitu cen-'Worker“ ir “Darbo Balsas“— 
tu paremkime mūsų miešto j lenkų dvisavaitis 
draugus, kurie kovoja už visų pasveikino. ’* “ 
žmonių gerovę?'

i laikraštis ‘mai, kad Š. O. ^ubrganizuota 
Iš lietuvių tarpo įtiksiu į ‘ 

ramu. ' Išrodo, jb£ Kanados 
lietuviai dar labai mažai tarp-

1 tautinėj plotmoj interesuojasi 
virš —veikia, nes nepastebi, kas 

■, 70 tūkstančių gyventojų,, veik'pas kitų tautų darbininkus 
visi angliškos kilmės. Europos svarbesnio įvyksta. Juk iš lie-

* tautų vos keli nuoš. Slavų'tuvių tarpo yra kas gerai su- 
kilmės: rusų, ukrainų, lenkų, pranta rusų kalbą, patartina į jungos vadovybe, 
slovakų vos apie 300 žmonių, užsisakyti tas laikraštis, nes 
Kaip žinoma, dar anglai poli
tiniam darbininkų veikime ga
na atsilikę, todėl Londono dar
bininkiškas judėjimas gana 
dar menkas. Kanados Apsi
gynimo Lygai anglų vos apie 
10 asmenų priklauso. Rusai 
darbininkai turi .savo kliubą 
su 29 nariais, Ukrainai taipgi 
virš 30 narių turi, savo draugi
joj. Lietuvių paskutiniu laiku 
daugiaus pasimaišo Londone, 
mat atvažiuoja iš kitur darbo,

privatiškos muzįkales 
grupės naudai. Tokis draugų į 
manymas yra klaidingas ir jis 
turi būti išblaškytas iš taip ma-1 
nančių galvų. .

Simfonijos Orkestrą, nuo jos 
pradžios įsikūrimo, yra užsuk
ta eiti po Proletarų Meno Są- 

Ir kiek da
vėsi girdėti, kad jau yra tos or
ganizacijos dalis—^vienetas. Ir 
Conn, valstijoj pasidarius pen
kiems vienetams, likosi suorga
nizuotas Apskritys. Apskričio 
konferencijoj pasirodė stipru-

Copr., 1082. 
. The, American

■ - Tobacco Co.

į dangaus?, Aš nesistebiu, kad 
[fašistai yra priešingi, bet da- 

y.‘” M»xi-i:, • i j- i- bar ir J. Gudaitis visu smar- Čiai Nedėkoju balandžio 24 die- . •
t A tt o nt Tzr i i -i -I'kurnu varė agitacija, kad Kliu ną, L.A.U.P.N. Kliubas laike . .J, , .i _ . . . . , . X. 1 bas neprisidėtų, lai tau

|menesnų susirinkimą. . Š|?me !gj tsljg,„ Girdi> kas
•susirinkime buvo prisiųstas H nuejti Gerai yra .

I aislias nuo Bedarbių larybos, ma, kad yla nepa31gpsi. 
kviečiantis k Ulbų prisidėt) ar- Kitag dalykas> tai 
ba dalyvauti konferencijoj, ku-j Kiaugiai kalti mūsu 
ri yra šaukiama 3 dieną Segu-|kaj „ kad nelanko ' 
zes, 27 Albany Ave., kad pri
sirengti prie bedarbių marša- 
vimo, kuris bus 15 dieną gegu
žės. Bet Kliubas atsisakė pri- 

|sidėti. Kliube p^sė narių ne
įdirba. Mat, mūsų politikieriai 
■varė agitaciją priešingai, būki 
įtas laiškas “nelegalis“ ir t. t. | 
l'Laiškas buvo prisiųstas Kliu- 
’bo sekretoriaus vardu, tai poli
tikieriai gavo priekabę atmes
ti.

Narių yra apsileidimas, ne-1 dinta du veikalai, 
silanko Į susirinkimus, tai po-įrainų kalboje, o kitas lietuvių 
litikieriai valdo. Nejaugi jie kalba, 
mano, kad viskas iškris iš mediją

,nimaš buvo vidutinis. Vieni' ' 
vaidino geriau, kiti silpniau.

I žmonių, su visais jaunuoliais, 
'kurių buvo apie pusė, tai gana 
vidutiniai atsilankė. Bet jau
nuoliai, mažiau 16 metų, bu
vo leidžiami veltui.

Buvo renkamos aukos Alka
nųjų Maršuotojų paramai, ku
rie maršuoja į Bostoną reika
lauti bedarbiams apdraudos. 
Aukų surinkta $7.16. Po $1 
aukojo: F. Kladinskas, A. Boc- 
ko; A. Kučinskienė aukojo 50 
centų. A. Ędcko yra valgomų 
daiktų krautuvininkas. Jis re
mia mūsų judėjimą, tankiai 
aukodamas, tai ir darbininkai 
gali pas jį nusipirkti reikalin
gus daiktus. Kaladinskas, če- 
verykų taisytojas, taip pat re
mia darbininkų reikalus. Ver- 
čiaus jam duoti čeverykus 
taisyti, negu tam, kuris 
darbininkų priešas.

Višiems tariame ačiū už 
kas ir atsilankymą į šį paren
gimą. Parengimą surengė 
.Darbininkų Kliubas. Visi dar
bininkai turėtų šiame kliube 
prigulėti kaipo nariai.

S. Paulenka.

mus.
Sfeniau kliubas ir 

šalpinės draugijos dalyvauda
vo darbininkiškame judėjime. 
Dabar reikėtų daugiausia, da
lyvauti, tai jų nėra.

Bedarbis.

Gubernatoriai Puotauja, 
0 Bedarbiai Badauja
WASHINGTON. — Pre

zidentas Hooveris balandžio 
28 dieną surengė balių įvai
rių valstijų gubernatoriams. 
Dalyvavo 26 gubernatoriai. 
Visi puotavo ir džiaugėsi 
gerais laikais. Tie patys 
plutokratai nesenai pareiš
kė, kad Amerikoj “visi” so- 

“niekur nė-

Kodėl kiti 
cigaretai tyli 
šiuo svarbiu 
klausimu?

• AR užsitrauki dūmą? Septyni iš kiekvienos 
dešimties žmonių žino, jog užsitraukia. 

Kiti trys užsitraukia nežinodami. Kiekvienas 
rūkytojas rūkydamas vienu ar kitu laiku 
įkvepia dūmų dalį, kuriuos ištraukia iš 
cigareto.

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike drįso 
šį svarbų klausimą iškelti . . . dėl to, kad tūli 
nešvarumai, kurie slepiasi kiekviename, net 
puikiausio ir lengviausio tabako lape, 
pašalinami Luckies valymo procesu. Luckies 
tą procesą įvedė. Tik Luckies jį ir turi.

Ar užsitrauki dūmą? Atsimink - jog virš 
20.000 gydytojų kuriems buvo duota išbandyti 
Luckies, pamatuodami savo nuomones savo 
pačiu rūkymo patyrimu, pareiškė, kad 
Luckies mažiau erzina gerklę negu kiti 
cigaretai

Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsitrauki? 
Todėl būk atsargus. Apsaugok savo jautrias 
gleives!

It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga - prie I knitėjlmus - prie! kosulj

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIK& RADIO PROGRAMĄ—60 modernilkų minučių tu pasaulio 

geriausiais lokių orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekvienų Antradienio, Ketvirtadienio, 
ir Šeltadienio vakarų, per N.B.C. Radio tinklų.



Puslapis Ketvirtas . Eisi Š V i> Antradienis, Geg. 3/ 1932
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JACK CONROY VAIZDELIS'.

JIS YRA TŪKSTANČIAI
f AČOMA, WASH.

• '■ • l •' . ’ ;
DETROIT, MICH

Draugo Bimbos Prakalbos
Gegužės 4-tą dieną draugas 

Bimba kalbės lietuvių svetai

pats Pruseika atvyks apginti 
savo poziciją; , ,J

(Tąsa)
Ed Marsh nedirba jau daugiau kaip me

tai,—-nuo laiko, kada-buvo atleistas iš Pre
mier Motors-ir kaip nors jis gyveno. Mąs
tant apie tai, jis pats stebėjosi, kaip tai 
gali būt. Pirmą dalyką, ką jis prarado, 
buvo jo laikrodėlis. Jis ilgai krovė centą 
prie cento, kad įsigijus jį, ir dabar jo ki- 
senius ilgėjos to sunkumo. Po to vienas 

; dąiktas po kitam buvo atiduoti. Bet senų 
‘ dalykų vertelgos ir pinigų skolintojai bu
vo užversti nuotrupais suardytų šeimynų 
ir gyvenimo išmatų ir atsisakė daugiau ką

Nakčia vėjas pasisuko piktai šiauren ir 
šaltis skverbėsi per plonas sienas, kur 
vyrai, moterys ir kūdikiai glaudėsi krū
von, kad vienam nuo kito apsišildžius. Bet 
nėra šilumos daugiau kūne, kur paskutinis 
sluogsnis riebumo buvo suvartotas—kaipo 
permaina nuo maisto. Vargšai maldavo, 

i kad tas netikras pavasaris nors kiek ilgiau' 
pasilaikytų, nes sunku gauti kuras be pi- j 
nigų. Dabar jie kramtė pamėlynėjusias lū- 

: pas, laukdami ryto. Jeigu jau šaltis ne
susimažintų, tai saulė nors atrodo šilta.

. Ed drebėjo po uždanga plonos kaldros ir 
praleido naktį planuojant, kaip sunaudos 
savo pirmutinės algos čekį. Šeimininkė 
gaus dalį jo, ji buvo ir taip gera laukti taip 

: ilgai, o jis žinojo, kad gazo kompanija grą- 
sino jai gazą užsukti, jeigu bilos neužmo
kės. Taipgi jam reikalinga pora batų, nes, 
kaip jis pats sakė, jau padai buvo taip plo
ni, kad jeigu jis užsistotų ant dešimtuko, 
tai galėtų įspėti, ant katros pusės jo stovi.

Bet kas atrodė svarbiausia, tai tas laik
rodėlis, kurį prižadėjo nupirkti Gigai. Jis 
jau galės pirmutinę mokestį ant jo sumo- i 
keti.

Dar gerokai pirma auštant jis pakilo ir 
apsirengė. Sunku segioti guzikus pirštais, 

, apmirusiais nuo šalčio. Iš stalčiaus išsiė
mė šmotą džiovintos dešros. Peralkusiai 
jis nukando kelis colius, bet atsargiai... 
Net jeigu jis gautų darbą (bet žinoma, jis 
jį gaus), tai dar praeis dvi savaitės, pakol 
jis gaus algą. Dešra nuo pradžios gana 
ilga, ir net dviejų būta, bet dabar jų li
ko tik trys coliai. Ed valgė skūrą ir vis
ką, nušluostydamas pelėsius į marškinių

Viduj -dipbįuves ponas Everet Howard 
turėjo nemalonų pusvalandį. Jis galėjo 
girdėti neramų judėjimą, lauko pusėj, gipį 
dėjo klausimus sujudintų sargų. Matuo
tojai tylėjo. Sargas įėjo pranešti, į kad du 
vyrai iš būrio nori kalbėtis su ponu Ho
ward.

• o ‘

“O, aš ‘mapau geriau ne,” jis nervingai 
nusprendė. “Tąs būtų įvedimas prasto pa
vyzdžio, ir pridarytų visokių niekų. Biz
nis yra ištikrųjų supuvęs, ir gal; bfitų ge
riau, jei pardavimo departr^ieptas .nusto
tų leisti optimitiškus praneširpus, kad .kom
panija gerai verčiasi. Pavadinkite manė 
nusiminusiu žmogumi,, sakykite,. kad esu 
priverstas parduoti pigiai,-bet jeigu ta mi
nia ims daugintis’, tar jie pasidarys pavcn

Iš įvairių darbaviečių ma
tosi aprašyta mūsų darbinin
kiškuose laikraščiuose, su nu- 
rodymais, kaip yra paveikti, ir nij,‘ant"25tos ir VernorVigh- 
išnaudojami proletarai ir t.t. 
Bet ir taip vadinamų dženito- 
rių arba namų čystytojų veik 
nieko, nesimato lietuvių komu
nistinėj spaudoj. Tad aš mė
ginsiu supažindinti “Laisves” 
skaitytojus ir su šios srities 
vergais, kaip jie vergauja tuo
se gražiai numalevotuose bu
dinguose. ’ ; -

t ' • ’ , 1

Manau, ?kad nėra žmogaus, 
kuris nėra buvęs tose biznio 
įstaigose su įvairiais reikalais, 
įr iš. tikry; atrodo ten viskas 
yr^ ąvaįru žvilga ir, rodos ,tie 
ponai, arba tikrai sakant; djar- 
bininkį sihtbėlėsj švlarhs žmo
nės ir apfšvarinim'ui' jų kamba
riai hera sunku. Bet darbas 

■ turi ’ būt . ypatingas.’ Aš’ dil’bu 
jau devintas metas ir.esu gerai 
pątyį’įį. Keletas, rrietų atgal,

jingi šiomis dienomis.”1 T ’ T T 'darbas! būva rriaž daug paken- 
.,,T v . v. . , . _ čiarnas ir. .bosas taip tau ant

“Ne, ne, as pazjstu-tuos kūdikius”—tarė 1Spl.ando neguldavo.. 2
John Watson, £alva privatines policijos. | me ■ momėnte, tai tave- • - " ’ .... . .... .“

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

sirinkimą ir atsiveskite naujų na- 
nes pereitame susirinki- 

nutarta, kad kiekviena na- 
tnri Kauti nors vieną naują na- 
kuopą. Visos pasistengkite iš

pildyti tą svarbų kuopos tarimą.
(104-105)

DETROIT, MICH.
Labai svarbu žinoti visiems^detro- 

itiečiams, jog 7 ir 8 dd gegužės, 
šeštadieni ir sekmadieni, tai bus ati
darymas Workers Camp ir sykiu 
dviejų dienų Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo Distrikto Piknikas. 
Vieta labai graži su visokiomis viga- 
domis, šokiais ir maudynėmis. Bus 
visokių, pamarginimų ir bus leidžia
ma radio išlaimėjimui; tikietas 10c,*1 
parduodami išanksto, kiekvienas nu
sipirkite. tai laimėsite gražų radio, 
įžanga j piknjką 15c.

KELRODIS.1—Važiuojanti gatveka- 
riais, imkite Grand River karą ir 
važiuokite iki pabaigai lainės; ten 
bus snešial busai, kurie nuveš tiesiog 

Automobiliais Grand Riv- 
__ .... ______ __ , ir po dešinei j
kempe arba, ,1? Al jie Road tiesiog į

Apgarsinimų Komitetas.

nių,.
me
narė 
re i . .
pildyti ta svarbų kuopos tarimų.

way. Draugas Bimba pasta
ruoju laiku dalyvauja mainie- 
rių streike, ne tik vadovauda
mas iš lauko, bet pats daly
vaudamas ant pikieto. ; Jis ga
lės mums vaizdžiai nupasa
koti, kaip eina mūsų kovos 
streiko lauke ir kur randasi 
trūkumai.

Prie šitų prakalbų reikia 
rengtis, kad jos būtų išnaudo
tos pilnoj to žodžio prasmėj. 
Mes ką tik turėjome gerą kal
bėtoją, draugę Undžienę. Pu
blikos buvo labai daug ir ga
lima buvo matyti tokių dar
bininkų, kurie nevisuomet da
lyvauja mūšų parengimuose ir 
prakalbose. Be abejo, drau
go Bimbos prakalbose taipgi 
dalyvaus daug darbininkų. Bet 
mes neturim pasitenkinti vien 
tuomi, kad kalbėtojas pasakys 
gerą prakalbą, šių dienų dar
bininkų reikalai
daugiau, negu vien kalbėjimo, 
—turime eiti prie organizaci
jos. Turime turėt tinkamos 
literatūros, turime turėti gerą 
tvarką, kad galima būtų su
registruoti darbininkus, kurie 
jau šiandieną yra prisirengę 
prie darbo, bet niekas juos tin
kamai nepakviečia. Tas vis
kas turės būti padaryta šio
se prakalbose.

Šitos prakalbos pirmiausiai 
turi būti gerai išgarsintos. Kas 
tik galime, pasakykime k i- Į 
tiems darbininkams, kurių gal 
per laikraščius arba per pla
katus nepasieksime. Ypatin
gai tiems darbininkams, kurie 
yra suklaidinti sklokininkų, 
reikia pasakyti, kad šitose pra
kalbose jie išgirs, kaip 
rado ir kokį darbą 
šiandien yrą pasirįžus 
Be Abejo, ir Pruseikos
jai statys klausimus, kurie bus. 
tinkamai atsakyti. O gal ir

SO. BOSTON, MASS.
Liet. Darb. Susivienijimo 62-ros 

kuopos susirinkimas jvyks gegužės 5 
d., prasidės 8-tą valandą vakare, 
Kliubo svetainėje,. 376 Broadway. 
Bus balsavimas Pildančios Tarybos 
ir bus renkami delegatai j sekantj 
Seimą. Tdip-pat pasirūpinkite atsi
vesti naujų narių aplikantų į Susi
vienijimą.
' ’ Fin. Rast. Usevičius.

(104-105)

BINGHAMTON, N. Y.
L.D.S.A. 23-čios kuopos susirinki

mas jvyks 5-tą ffeiružės, pas drg. į 
Shelley, 12 Wilson St., 7:30 vai. va
kare. 'Y- 
bes turime daug svarbių reikalų ap
tarti, 
naujų

- j kempę. Automobi 
i er iki Halsted Rd.,

Visos narės pribūkite laiku, zlnfiA’ ovovhiii v’nilzoln
Taipgi nepamirškite atsivesti 

aplikančių i draugiją.
Org. U. M. širnoliūniėnė.

(104-105) I HAMTRAMCK, MICH.
L.D.S.A. 130-tos Tcuoilos susirinki

mas įvyks ketverge, 5 d. ,gegužės, 
6:30 vai. vakare, 3014 Yoetnans St. 
Draugės, visos būkite susiririkinie, 
nes turime svarbių reikalų aptarimui 
ir reikės išrinkti delegatę j “Vii-4 
nies” suvažiavimą.

Sekr. N. PaleVičiene. 1 
(103-104)

PLYMOUTH, PA.
L.D.S.A. 53-čios kuopos susirinki

mas jvyks 6 d. gegužės, 7-tą vai. 
vakare, pas drg. Ragučienę, 609 
Wilkes - Barre, St. Breslau, 
Draugės, visos ateikime j su-Bet šia- 

laiko 
Drąsos! Jie neturi jos! O kas link jų šie-j šuns vietoje ir vaiko iš vieno 

-■ - - - - 1------- - i --l- --- —. ar
toli jau nudirbai? Reikia ke- 
liaklupščioti po kalidorius po
nų tabaku apspjaudytas sie
nas nuplauti. Vieną kartą 
nusprendžiau pasiskųsti savo 
bosui, kąd aš labai pavargstu. 
Ir ištkrųjų, žmogus, pavargs
ti, kad parėjęs namo būni vi
sai be žado. Norisi nors mi- 
nutą pasilsėti. Bet į mano pa
siskundimą bosas atsake ,kad 
kiekviena minuta turi būt su
naudota prie darbo. Jeigu tau 
čia negerai, tai kam čia tu bū
ni. Eik ir susirask kitą dar
bą. O jeigu nori čia dirbti, 
tai dirbk, bet man daugiau ne
kalbėk, kad kas negerai.

Gavęs tokį nuo boso pamok
slą ir jąiičiąųsi esąs bespėkis, 
vienas nieko neiškovosi, tini-: 
jo|^netųi’ihie,teturiu ir ant to- 
liaus vergauti, kad nors duo
nos plutą nusipirkus ir revo
liucinį darbininkų • judėjimą 
pagal ’ ^išgalę parėnius. Tai 1 
mūsų šventi įirlderyste ! kiek- 

1 vieno* proletaro. -> C'' 
Į Mokestį gaunam mėnesinį. 
Pasitaiko • dirbti ir sekmadie
niais prie . apčystjjimo keltu
vų. Pirmiaūs už tą darbą už- 
mbkedaS/o, bet po a'pkramty- 
mo mokėšties, tai ir už sek
madienį dabar nemoka. 
t Moterys, kurios dirba prie 
apvalymo kambarių, taipgi 
nesvietiškai turi sunkiai dirbti. 
Jos turi' apčystyti po 48 iki 50 
kambarių per 6 ir pusę valan
dos. Kaip jos pabaigia darbą, 
tai būna baisiai nusikamavę^ 
ir be jėgų.

Pereitą rudenį gavome nau
ją kontraktorių ir manėm, kad 
bus geresnis už senąjį, tai bus 
lengviau dįrbti. Bet skaudžiai 
apsirikome. Aš tuoj vietoj 10 
karidorių, gavau dar 6 dau-. 
giau. Moteris, tris paleido, o 
likusioms darbą išdalino. Kaip 
rhoterys;da'žinojo, kad, 3 iš jų 
paleis, visos nusiminė ir viena 
kitos klausė, katros iš mūsų 
bus. atleistos, jos visos našlės 
su pulkais vaikų.

v Atėjo diena atleidimo, tai 
baisus reginys pasidarė, kat
roms buvo pasakyta, kad čia i 
“darbo jums nėra.”

Vargšės manė, kad bosas jų’ 
ašarų ’'pasigailės ir’ paliks, ’betį 
boso nėra' jautri.širdis, kad; jis 
turėtų; bent kokį i atjautimą 
Ant. tų ..našlių, ir mašląičių. ąša- 
rų'j kurios prieš ’jį čion verkė. 
Aiškidi’parodo, kad mes su 
■ašaromis ničko sau gero neiš- 
sikovosimė.' Meš turime bur
tis į koVihgas unijas ir parody- 

‘ti savė< proletariškasi spėkas 
prieš visus savo , parazitus.

Gi likusios dirbti irgi • nesi
džiaugė. Darbas nuo atleistų-' 
jų tapo išdalintas su ta pačia' 
mokestimi ir dvi valandas dar-! 
bas pašiilgįuo. Dirba vargšės 
ir dūsauja; o apie vienybę nie-1 
ko nežino. Na, ir ką jos ži
nos, kad kas kožną sekmadie
nį eina į mulkinyčią savo var
gus’ parduoti mulkintojui; ku
ris tUos»-jų vargus veltui nei
ma. Reikia jam užmokėti, at
itraukus 1 nuo našlaičių burnos 
duonos kąsnį. i
. Vienok būta drąsesnės. Tik 
ji negalėjo parodyti šavo drą
są, nes nepasitaikė proga.: i 

Ūuildipgų Vergas.

los, tai aš įdėsiu baimę dievo į jų sielas, kampo. į kitą ir vis sako: V* • •’^11 • V • f •»-» i* d i La i O T^ n, L i x-»Palikite man, as juos įsklausysiu, kaip bū
rį kaukiančių šunyčių.”

Jis pakėlė ašarų bombas nuo suolo, ir 
pataisė revolverį, kad būtų po rankų, 
kui jis įlipo į automobilių ir mašina 
dėjo burbti.

“Tai gauja komunistų sukurstė

Pas- 
pra-

„ . . tuos
benkartus”,—jis siuto, “bet aš padarysiu, 
kad jie verks, kada jie kitą sykį pamatys 
bolševiką, ne tik atsisakys draugauti su 
juom. Iš kelio! Išleiskite mane! La Folle
tte, mes jau čia!” ‘ .

Sargas atidarė didelius vartus, policija 
lauko pusėj persiskirdama praleido auto- 

imobilių; Watsonas važiavo tiesiog į nuo 
! šalčio drebančius bedarbius. . Vieni trau
kėsi. Kiti atkakliai stovėjo. t Nei vienas 
nemanė, kad-karas, tikrai važiuos į juos.. 
Watsonas iškišo galvą ir pavadino sargus.
. , ‘Eikite čia! Greičiau! Nbštovėkite ir ne
leiskite musėms jus nupūsti! Imkitės dar 
bo! Nuvalykite juos nuo šios vietos!”

Kara^jfžgavo vieną yyrą ir pargriovė, jį. ‘ 
Watsonas metė ašarų bombą ir griebė re
volverį. Kada nustebęs darbininkas paki
lo nuo žemes, jo rankos^ buvo apdraskytos-

rankovę. Keista, kaip dalykai pelėdavo *r kruvinos, bet jos laike akmenį.
net taip šaltoj vietoj.

Priemier Motors buvo penkios mylios 
nuo miesto, ir Ed planavo vykti anksti. 
Miestas, šaltame rytmečio ore, buvo mies
tu negyvųjų, .ir nuliūdę šešėliai ėjo jo gat
vėmis. Apdriskę vyrai, palinkę prieš au
dringą vėją slinko keliu į Milltown, į Pre
mier Motors. Jų turėjo būti šimtai, pas
lėptų tamsoje ir vis daugiau krintančiame 
sniege Ed galėjo girdėti jų nuolatinius 
žingsniavimus.

Ir panika apėmė jį. Jis žinojo, kaip vy
rai-net mušėsi del ei pirmenybės linijoj; 
kaip, tankiai, jie gulėjo per visą naktį ant

■ žemės su vilčia, kad jie bus pirmutiniai 
ryte. Jis pats nesuprato, nejautė, kad 
staiga pradėjo bėgti, palikdamas kitus už
pakalyj e-begalinius legionus.
' “Ko taip skubini, draugę?” kaž-kas su
šuko paskui jį. Susigėdinęs jis pradėjo 
lėčiau, nervingais žingsniais eiti. Prieš jį 
jau buvo šimtai ir jo širdis apmirė, Stai
ga, dar nedaeinant Milltown, maršuo to j ai 
susikimšętie iš pirmų 'eilių veikiausia su- 

t stojo. Tuojaus jie pradėjo trypti kojo- 
rmis ir pūsti šiltą orą ant savo pamėlyna
vusių rankų, vėjas kirto iki kaului. Ed 
galėjo jausti ledą-per skyles savo batų.’Jis 
buvo apsukęs savo kojines, kad skylės bū
tų į viršų, bet naujos skylės jau spėjo pra
sitrinti. Jis, tačiaus, stovėjo ant vietos 
perilgai ir kada pakėlė apmirusią koją, pa
liko šmociuką skūros ant kelio.

Kokis tai vyras kalbėjo—neaiški forma 
.’prieblandoje.

“Klausykite, vyrai,” kalbanti figūra ta
rė. “Ką mes turime padaryti, tai maršuo- 
ti iki vartų ir pasiųsti kelis vyrus, kad pa
sikalbėtų su ’pačiu seniu, jei jis ten yra. 
Juk jis sakė, kad atiduos viską, kad tik 
mums būtų daugiau darbo. Laikykimės 
krūvoje ir nepameskime galvų. Jeigu jau 
nei vienas neis, tai aš eisiu vidun ir pasi
kalbėsiu su juom. Nekalbėkime su sar
gais, neargumentuokime, nes.jie veikiau
sia mus aplaistys vandeniu, gaisrininkų 
šmirkštynėmis;' Tą jie padare pereitais būti. Tu. turi iš čia eiti kaip greitai gali”. 

Mnetais.” • ' . $;/ :. . : > .: (Pabaisa bus)

“O-o, tu benkarte! Tu purvinas,- utėliuo- 
tas benkarte!” jis veik verkė, gazai .dras- 

i kė jo plaučius. Kelių mėnesių susidėjęs 
piktumas, neapykanta išsiveržė., Visomis 
spėkomis jis paleido akmenį, bet buvo per- 
silpnas mesti jį smarkiai. Akmuo pataikė 
į priešakinį stiklą karo ir voratinklė ske
veldrų pasirodė ant netrupėjancio stiklo.

Sargai traukė gaisrininkų šmirkštynę ir 
šaltas, smarkus vanduo pergriovė pirmas 
eileš bedarbių. Vos pradėjęs šmirkšti, tuo- 
jaus vanduo šalo. Ed gulėjo ant žemės; iš 
nosies bėgo sriovė kraujo. Kiti vyrai grie
bė akmenis ir pelenų saujas, mete jais į 
sargus. Štai balsas lyg krintančio lietaus 
ant blėtinio stogo arba mušamo bubno. Ed 
pakėlė galvą nuo žemės—sargai šaudė tie
siog į masę žmonių, vįeni šūviai pataikė į 
juos, kiti atsimušė į eilę sustatytų auto
mobilių/: Watsono karąš sustojo ties ba
rikada kritusių kūnų,i ir jis išlipęs, bėgo į 
saugumu namo, ) laikydamas galvą.

“Duokite jiems, jis Siiriko, šokdamas vK 
dųn.. '1 J '■ :;; ’’ ’• ‘ 1 ■ ." J . p

1 Skausmas, kada norėjo pasikelti, sulaikė 
E d kvapą/ Tai buvo kraujas, nė vanduo; 
kas bėgo jam per pilvą'įr 'sunkėsi įt batus/ 
Ir mažytė skylutė jo švarke—jos pų’ma 
ten nebuvo. Kažin ;kas pagriebė jį už pa
žastų it traukė jį-su Savim. ' >>

Sargai nustojo šaudyti, vyrai nebeturėjo 
daugiau akmenį ir daugelis jų gulėjo van
dens ir kraujo klane, kuris jau virto, įre^ 
kėjo į keistą košę,

Lyg mažytis garas ėjo iš šalstančio 
kraujo. • ; / »

Iš vieno darbininko rankos musė fonta
nas tanįsaųs kraujo, kuris laipsniškai per-< 
simainė’į skystą tekėjimą.

Kas vilko E'd’ą, paleido jį ir stovėjo sun
kiai kvėpuodamas. O jo galva; jie veik 
negalėjo jos sukontroliuoti, ji bejėgiai lin
ko ant jo sprando. Tai ji, tai Olga jį vil
ko! ...

“O-brangiM išstenėjo jis. “Tu neturi čia
. $ (Pabaiga bus)

reikalauja

Visų Mūsų 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 
Sovietu Valdžia

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

šias knygutes galima gauti

ji atsi- 
sklokp 
varyti.

pasekė-

BALSO REDAKCIJOJ,

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

. žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba?,

• žaizdos, Įsipjovimas, Įsidreskimas.
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė.
Aprašoma arterijų veržtumas.
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.
Apsideginimai ir apsišutinimai.
Kas daryti su apsideginimais?
Pavojus įkandimų ir įgilimų.
Tekėjimas kraujo iš nosies.
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti.
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį.
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis.
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas, ■. ;.
Užgavimai, sumušimai ir tąm panašiai.
Įsireižimai, persitempimai ir t.t.
Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai.
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus.
Apalpimąi del skirtingų priežasčių.

, Ką reiškia nervų užgayimas.
1 Saulės ir šilumos užgavimas.

Kada žmogus hebekvėpuoja..
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. '

' ‘Gazų ir garų pavojingumas.
Pagalba gazu pritroškusiems.
Elektros užgavimas žmogaus.
'Pagalba Elektros pritrenktam.
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

mas.
Kokia pagalba užnuodintam .duoti ?
Kaip rėikia nešti sužeistus ?
.Svarba gimnastikos, mankštinimasi.
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

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

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, utėleš,/blakės ir t.t. f '• 
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,’ nesvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

mas? e v ’.i
Plaukų slinkimo priežastis.
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-
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Rusiška PIRTIS Turkiška

NEWARK, N. J.VIEN TIK VYRAM
Neapsakomai Svarbios Prakalbos

STOUGHTON, MASS

v

patar- 
ir už 
kainą,

mi-
Masi-

tinį “Keleivį

finaiisuojanti ir mobilizuojanti 
sukilimus Mandžurijoje prieš 
Japoniją ir būk komunistai nai
kiną Chinų Rytinį gelžkelį.

Gi Japonijos karo ministerįs1

dalyvavo apie? p. Kulio. Bet vis vien iš prin
cipo iniciatoriai tęsia pradėtą- 

susidėvėję po- jį darbą: šaukia norinčius įsto- 
Bakanavičius, i ti į “brolių tautiečių 

‘ ■' Į “gailestingų

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Antradienis, Geg. 3, 1932 Puslapis Penktas

Kapitalizmo Lopyto jai
turinį, 
darbi-

MONTREAL, Can. — Siaubtą laišką ir įstatymų 
čiantis ekonominis krizis visa- nors kiek mąstančiam 
me kapitalistiniame pasauly- ninkui teko suprasti, kad Kulis 
je veda kapitalizmą prie irimo per laišką ir tuos įstatus nesi

kreipia del ko kito, o tik del 
išviliojimo dolerių nuo darbi
ninkų ir pastatymo jo kišeniu- 
je esamo “Kupiškio liaudies 
namo.“

Susirinkusieji d a r b ininkai 
ėmė dalyvumą diskusijose: 
Ar reikalinga tokie kliubai? 
Gana plačiose diskusijose, ku- 

ninkų apgautų per socialfašis-' riose ėmė dalyvumą daug 
ir pasiaukavu- draugų, pasireiškė visi, išski- 

sių kapitalizmui idėjiniai ta r- riant speciali tautiečių gynėją 
nauti, ginant jį nuo darbiniu- ~ r 
kų klasės revoliucinių kovų.

šie elementai, pastebėję, 
kad darbininkai organizuojasi 
kovai už paėmimą galios į sa
vo rankas ,tai ir jie pradėjo 
organizuotis ,kad ginti kapita
lizmą Kanadoje, traukiant' skriausdami darbininkus, 
darbininkus iš kovos lauko už I Po diskusijų, tikiu, kad ir 
savo būvį ir lopinti Lietuvos ! iniciatoriai minimo kliubo pasi- 

k fašizmą. Tam tikslui jie su-i bjaurėjo savo šlykščių darbu 
šaukė masinį lietuvių susirin-1 tarpe darbininkų, kurį jie 
kimą š. m. balandžio mėn. 24 vykdo instruktuoti kokio ten 
d. Susirinkime 
100 asmenų.

Iniciatoriai, 
nai Lapinskas, 
Jyrkstas ir jų gynėjas P. Liau-' Po kelių 
kėyičius, atidaro susirinkimą,! kimo vedėjo Lap. ir 
pranešdami, kad čia 
“brolių lietuviškų 1 
(tikriau fašistų) Bendras Ku
piškėnų Kliubas. Kliubo tik
slas, būsiąs, kad pastatyti Lie
tuvoje, Kupiškyje, “liaudies 
namą,“ kuriame “šviestų“ Lie-

♦ tuvos liaudį.
Vienas iš draugų paklausė, 

ar jie čia turės steigiamąjį to 
kliubo susirinkimą, ar jau jis 
yra įsisteigęs. Atsako pats

• pirmininkas, kad kuopa No. 9 
jau įsisteigus Montreale ir tu
ri valdybą, bet narių neturi. 
Tas aiškiai parodo, kad Čia 
vyks steigiamasis susirinkimas, 
todėl visi turi lygias teises da
lyvauti diskusijose.

Viepas iš iniciatorių skai
to laišką .gautą nuo p. Kulio, 
kuriame išsireiškiamą, kad su 
augščiausia dolerio idėja krei
piasi į “brolius kupiškėnus,” 
kad jie organizuotų kupiškė
nus rinkimui pinigų statymui 
“liaudies namo“ Kupiškyje.

Paskiaus skdito įstatymus 
to jų “gyvuojančio” kliubo, 
kurie taipgi artimiausiai pana
šūs Kūlio laiško turiniui.

Išklausius atydžiai skaity-

ir visiško supuvimo. Jo pa- 
gelbinė dalis religija nebesu
spėja sulopinti pūvantį ir įran- 
tį visais atžvilgiais kapitaliz
mą. Religijai talkon skubina
si socialifašistinis ir fašistinis

4 elementas, kylantis iš c^arbi- 
ninkų tarpo. Štai ir pas mus, 
Montreale atsirado iš darbi-i

p. Liauk., kad tokie kliubai 
yra pragaištingiausi darbinin
kų klasei, nes per juos Kana
doj darbininkams skiepys tau
tinę, patriotinę bei fašistinę 
dvasią, o Lietuvoje ar kitur 
rems kokį nors atskirą asmenį,

kliubą. 
susirin- 
“tautie-

. tveriasi čio“ Liaukevičiaus atsišaukimų 
tautiečių“ j iš apie 100 atsilankiusiųjų dar-j 
irime Tčn_ LininUn žile nnvvlrn a r>- Ibininkų, tik vienas pavyko ap

gauti, kuris pasisakė įstojąs 
nariu.

Gavę narį net netęsė pas
kutinių dviejų ar trijų susirin
kimo dienotvarkės punktų,— 
susirinkimą uždarė. Mat, nu
sigando, kad gautas narys ne
atsisakytų iš jų kliubo, paaiš
kėjus galutiniems jų tikslams 
iš paskutinių <___________
punktų, ir kad nepaliktų gene
rolais be armijos.

x Tiesa, tenka priminti del ko
kių išskaičiavimų tas draugas 
stojo pas juos nariu. Pasak 
jo, tai jis turi “mokytą“ bro
lį Lietuvoje, kuris neturi tar
nystės su riebiu atlyginimu.. 
Jisai manąs, kad kaip jie “] 
statys“ “liaudies namą“ Ku-į 
piškyje, tai jo brolis ten gausį 
tarnystę.

Taip, gerbiami draugai, dar
bininkai labai skaudžiai apsi
rinkate tie, kurie stengiatės or
ganizuoti priešdarbininkiškas 
organizacijas ir tuomi manote- 
sulopinti įrančią kapitalistinę 
tvarką. šiandien kapitaliz-

mas nesulopinamas. Darbi- ! 
ninku klase nenugalima. Jūs, 
priešdarbininkiški darbai nu
eis vėjais.

Angus

i -?

Už fe Balsuoti į įM Pildei^ Tarybą?

NORWOOD, MASS.
L.L.R. Choro Metinio Kon

certo
Balandžio 24 d. L. L. R. Cho

ras davė gerą koncertą su vai- • 
dinimu. Programą atidarė L. 
L.R. Choras po vadovyste d. E. 
J. Sugar, sudainuodamas Inter
nacionalą ir “Tu, kurs klaidžio
ji, darbininke.“ Sudainavo ar- 
rąoningai ir stipriai. Prigelbė- 
jo Montello apie pora desštkų. 
gerų dainininkų ir dainininkių.

H. Undžiutė, sopranas, iš 
Montello, pirmą sykį Norwoode 
dainavo gražiai. I. Jarmolavi- 
čiute ir O. Kručiutė duetą su
dainavo maloniai.

Liuosybės D. R. Vyrų Cho
ras iš Montello, po vadovyste 
Edw. J. Sugar, smarkiai ir 
muzikaliai sudainavo keletą 
dainelių. Orkestrą, susidedanti 
iš Montello ir Stoughtono vai-' 
kinų, sugriežė keletą skirtingų į 
melodijų, kurių taarpe ir lietu-i 
viškų polkų. Publika labai pa
mylėjo jų pasirodymą.

Sulošta dviejų aktų komedi
ja “Iš Adatos vežimą, priskal
dė.“ Sulošta vidutiniai, geriau
siai pasižymėjo geru lošimu 
Mary Kasteckiutė, kurį lošė 
Kukienės rolę.

Programą užbaigė choras, su
dainuodamas “Raudonąją Dai
ną.“ Solus ir duetus tai dai
nai išpildė LiuOsybęs D.R.Cho
ro nariai iš Montello. Gerai; meluoja, būk Sovietų Sąjunga 
sudainavo, puiki daina su gra
žiais darbininkiškais žodžiais.

i parengime buvo pardavinėjama 
literatūra, žmonių būvo ne- 

d i n nnfvnrkpc daug, bet ačiū Montello dąinin- aienotva.Kes kam^ k[]rie patal.navo
del L.L.R. Choro, tai fr 'iš'ne
didelės publikos liks doleris ki
tas pelno, kuris chorui dabar 
labai reikalingas, nes finansi
niai biednai stovime. Publikos 
nesutraukėm, tai yra kaltė pa
čių choristų, kad nedėjo geru

pa_ Į pastangų tikietų pardavinėjime i

Labai svarbu, kad LDS. visuomet pasiliktų ištiki
mas darbininkų klasės reikalams. LDfS. yyą č|ąrbi- 
ninkų savitarpinio, susišelpįmo organizacija, todėl 
narių pareiga saugoti, kad joje neįsigalėtų pragaiš
tingas elementas, kenkiantis darbininkų vienybei. 
O tokiais mūsų judėjimo griovikais šiandien yra 
Prūseika, Butkus ir kompanija. Jie susivienijo su fa
šistais, socialfąšistais ir net su policija prieš susipra
tusius darbininkus ir darbininkes. Dabar jie bando 
įlysti į LDS. ir tęsti griovimų darbą iš" vidaus. Jie 
stato į LDS. Tarybą savo kandidatus tokius, 
kaip Bacevičius, Joneikis irs kiti.

Neduokite nė vieno balso už oportunistų kandida
tus. Balsuokite už tuos kandidatus, kuriuos reko
menduoja komunistų frakcija ir kurie yra'ištikimi 
darbininkų klasės reikalams draugai. Kožnas balsas 
paduotas' už oportunistų kandidatus yra balsas už 
darbininkų priešųą. Todėl 'visi balsuokite ‘už drau
gus Mižąrą, Krasnitšką, Ješkevičiųtę, RaškiaųČių; 
Mikitą, J. Bimbą ir Dr. Palėvičių.

galįpą, kad pagaminus geres
nius ir grynesnius cigaretus. 
jr mokslas davė rūkytojams 
spraginimo procesą, kur yra 
Vartojama' ultra-violet spindu
liai.

! JAPONUOS IMPERIALISTAI TOLIAU 
PROVOKUOJA SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Gaminime Lucky Strike ci
garetų tik rinktinis tabakas, iš 
didžiausių pasaulio prekyvie
čių, yra vartojamas. Bet ne
atsižvelgiant, kokios rūšies ir 
kokios kainos tabako lapas 
būtų, paprastai jame randasi 
tūlų nešvarumų, kurie yra 
priežastimi gerklės knitėjimų I 
ir kosulio. Dėl išėmimo tūlų 
nešvarumų Lucky Strike išdir
bėjai turi spraginimo procesą. 
Lucky Strike yra vieninteliai) 
cigarętai, kurie šiuo spragini-! 
mo procesu teikia gerklei ap- į 
saugą. Todėl nestebėtina, kad į 
Luokies yra tokie malonūs jū-’ 
sų gerklei. Prie to, spragini- į 
mas priduoda Luckies stebėti-, 
nai malonų-lengvą, spragini- 
mo skonį, kuris nėra randa- • 
mas jokiuose kitokiuose ciga
retų ose.

i šis puikiausis skonis yra ap-’ 
saugotas Lucky celophane pa-

kelio su skveteliu. Pakelis 
lengvai atidaromas, prilaikant 
vieną skvetelio dalį ir patrau
kiant už kitos.

Tik toks rūpestingumas ir 
priežiūra cigaretų išdirbime ir 
supakavime padarė cigaretus 
mėgiamiausiu rūkymu Ameri
koje, tabako namuose.

(Advert.)

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio 
navimo 

! žemą
nuliūdimo va- 

; landoje šauki- 
! tos pas:,

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ,
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

TOKYO. — Japonijos val
džia vis daugiau kariuomenės 
siunčia į Mandžuriją, į šiauri
nę jos dalį, prie pat Sovietų 
rubežiaus. Iš kitos pusės, Ja
ponijos imperialistai vėl palei
do darban melų ir provokaci
jų fabriką prieš Sovietų Są
jungą. Japonijos spauda vėl

Araki vėl pareiškė, kad Japo
nija protestuos prieš Sovietų 
Sąjungą, jeigu, girdi, atrasi
me, kad Sovietų viršininkai nai
kina gelžkelį! Bet tą naikini
mo darbą varo Japonijos gink
luojami ir užlaikomi Mandžu- 
rijoj rusai baltagvardiečiai, 
idant išprovokuoti karą.

Japonijos plėšikai lošia su 
ugnia. Jie dieną ir naktį dirba, 
kad sukurti pasaulinį gaisrą, 
kad .surengti kruviną karą prieš 
darbininkų tėvynę—Sovietų Są
jungą.

Edith Berkman „į
Smarkiai Serga g-£

ir jie pradėjo naują puoli- 
, kuris yra

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

Sukatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__^
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui, 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKA1S, nuo 
10 Valandos dieną iki 12 vai. vakare. Tryą gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimęsi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

—apie —
LYTINĮ GYVENIMĄ IR LYTIES ETIKĄ

, Rengia Vietinė A.L.D.L.D. Kuopa

PENKTADIENĮ

6-tą Dianą, Gegužes-May, 1932
KUBIO SVETAINĖJE

79 JACKSON ST., NEWARK, N. J.
Pradžia 7:30 Valandą Vakare

Kalbės Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

Plačiai aiškins Lytinio gyvenimo esmę ir jo intaką į žmo
gaus sveikatą ir laimę. Tokių prakalbų dar niekad New- 
arke nebuvo! Ateikit visi vyrai urmu! Išgirskite ir pasi
mokinkite tokių dalykų, kurie jums jau nuo senai neduo
da ramybės! Akla znežinystė, prietarai, dievašninkišku-/ 
mas ir nuduota mandrybė neduoda jums bent kiek arčiau 
ir nuodugniau pažinti save, suprasti lyties gyvenimo slėpi- 
nynus. Kiek susigraužimų, kiek kančių, kiek tragedijų 
įvyksta šeimyniniame gyvenime, vis lyties srityje! Kiek 
sulaužytų, nekoneveiktų gyvenimų del nesupratimo šito 
viso vyraujančio gamtos ihstinkto, del nemokėjimo jo ąt-- 
atinkamai vartoti!

Tokių žinių jums skaudžiai reikia, o gauti jų nėra kur. 
Džiaugsitės atėję ir išgirdę nuogos teisybės aktus.

Po prakalbai D-ras Kaškiąučlus atsakinės į jūsų klausi
mus. - z

Atminkite: Vien tik vyrams ir vaikinams! Vaikų ir 
moterų nebus įleidžiama.

ĮŽANGA VISIEMS VELTUI ,
Visus Vyrus Kviečia A.L.D.L.D. KUOPA.

ir tt. *
Dabar visas Norwbodas Ten 

giasi važiuoti į Montello am 7 
ir 8 dd. gegužės. Ten įvyks 
Meno Sąjungos II Apskričio šo
kiai ir koncertas, šokiai įvyks 
šeštadienį, 7-tą gegužės, o kon
certas nedėlioj, 8 d. gegužės. 
Koncerto programa bus labai 
įvairi, nes programoj dalyvaus 
7-ni Massachusetts chorai, ku
rie sudarys iš apie 300 daini
ninkų chorą. Plačiai pagarsė
jęs merginų oktetas iš Brook
lyn, N. Y., dalyvaus šioj pro
gramoj. Taipgi vienas rusas, 
operos dainininkas, dainuos. 
Adelė Mickevičiūtė ir daugelis 
iš chorų, kurie sudarys kvarte
tus, duetus ir solistus. Todėl 
norwoodieciai smarkiai rengia
si skaitlingai dalyvauti.

“Laisvės” Reporteris.

BOSTON, MASS. —Dar
uli- | bininkė kovotoja,’'kuri, pasi-

Čia buvo laikyta masinis 
tingas prie Town Hall, 
nio mitingo reikalas arba tiks- 

į las buvo tai, ką darbininkai tu
ri daryti, kurie negali gauti 

i darbo.
! Pirmiau ,negu pradėjo kalbė- 

1 ti, tai dar American Legion be- 
nas pagrajino kelis kavalkus 
muzikos. Paskiaus kalbėjo le
giono vadai ir miesto ponai. 
Tai prakalbos ne darbininkų, 
bet tų ponų, kurie darbininkus 
išnaudoja. Jie kalbėjo ne apie 
tai, kaip galima daugiau iško
voti darbininkams, bet kiek jie 
jau išleidę pinigų “pašelpoms.” 
Jie ragino, kad patys darbinin
kai turi rūpintis darbininkų 
šelpimu. Jie, legionieriai, jau 
išleidę apie 9 darbininkus dar
ban . Bet nepasakė, kiek ilgai 
tie darbininkai dirbo.

Ponai pasakojo, kad namų 
savininkai turi maliavoti savo 
namelius dabar, tai būsią dau-

Harbirio. ! Sukilėliu jėgos 
ęsą apie 6,000. ;

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

žymėjo organizavime - darbi
ninkų audėjų ' Massachu
setts valstijoj ir kitur, da
bar gana smarkiai serga 
Memorial Ligoninėj. Jinai 
ten yra po policijos priežiū
ra—areštu. Mat, ją nori
ma deportuoti į fašistų Len
kiją. 'Berkman yra jauna 
ir gabi Nacionalės Audėjų 
Unijos organizatorė. Todėl 
ją areštavo, pasodino 
jiman, kur jinai gavo 
va.

Bet jinai pareiškė savo 
linkėjimus darbininkam, ku
rie sveiki, kad stotų į kovas 
sykiu su visais darbininkais 
Pirmą Gegužės.

kalė- 
džio-

Mandžurijoj Sukilėliai Vėl 
Puola Japonus

DARBINAS. — Praneši
mai iš Kirin sako, kad chi- 
nai sukilėliai neduoda ra
mybės Japonijos 'ąymijai, ku 
ri įsibriovė į Mąndžųriją ir 
nesikrausto iš ten. Sakoma, 
kad chinų jėgos sustiprėjo

Matyt, tie ponai nelabai pa
sitiki savimi. Jie labai greitai 
pabaigė savo mitingą, ir darbi
ninkams nedavė nė < klausimų 
statyti. Už jų pasiūlytą / pla
ną paprašė, kad darbininkai pa
sakytų “ai.” Atsiliepė tik keli 
balsai. Bet tuomet jau tas po
nas paskelbė, kad “bedarbė da
bar jau tikrai pasibaigs“.

Darbininkai turėtų patys 
rengti tokius masinius mitin-’ e .----- —o-------------------------- ------ ------------ --

giau darbo darbininkams. Kvai- gus ir reikalauti iš valdžios be
lai jie kalba, sakydami, kad' 
darbininkai namų savininkai iš
leis savo pinigus ir jų namai 
nebus išmaliavoti. Jie visai ne
kalba apie tai, kad darbiniu- riką nuo “raudonųjų.’J Tad vi- 
kai jau ne tik negali sayo na- si darbininkai, kurie nedirba ir. 
melius maliavoti, bet yra daug dirbantieji, mes visi! turime or- 
(jarbininkų, kurie jau negali iš
simokėti savo mokesčius. Val
džia jau pradedai jų namelius 
atiminėti už taksus.

darbiams paramos arba darbo. 
Tie fronai nieko gero negali 
duoti darbininkams. Jie tik 
skelbią, kad reikia gelbėti Ame-

ganizuotis kovai už geresnę pa-x 
šelpą darbininkams bedarbiams, 
ir jų šeimynoms., > i

čia Augusi.

<'!> I ■
Suradę Komunistinį Rasta 
300 Met:ų Senumo

PEIPING. — Čia sakoma 
surado raštą, kuris yra 300 
metų senumo ir esąs komu-1 
nistinis. Tas raštas esąs 
parašytas Shui-Fu-Chingo. 
Dabar tą raštą verčianti į| 
anglų kalbą tūla poniutė. 
Bet veikiausiai tas raštas 
nėra tokiu, kaip kad skel
biama.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ

Priežiūra Cigaretų 
Gamyboje

Sulig statistikos žiniomis, 
kiekvienas rūkytojas Jungtinė
se Valstijose, surūkė abelnai 
po devynis cigaretus į dieną. 
Šie apskaičiavimai, žinoma, 
priskaito ir tokius rūkytojus, 
kurie užsirūko po cigaretą tik 
kada-ne-kąda, lygiai kaip ir j 
tokius, kurie surūko kelis kar-1 
tus daugiau, negu paprastas 
rūkytojas.

• , • • : . • '
Industrijos autoritetai ap

skaičiuoją, kad šioje šalyje 
yra maždaug .35,000,000 ciga
retų rūkytojui ’ United States 
Bureau of Ititfernal Revenue 
paduoda skaitlines, kad 1931, 
metais šioje šalyje buvo pa
gaminta išviso 113^499,049,- 
000 cigaretų. Abėlnas cigare
tų skaičius, kurį surūko kiek
vienas iš 3.5,000,000 rūkytojų 
yra maž daug 3,240 į metus 
arba 162 dvidešimties cigaretų 
pakeliai, šis sudaro mąž daug 
apie devynis cigaretus į dieną 
kiekvienam rūkytojui.’
} Pereitų kelių metų bėgyje 
cigarętai tapo šios salies mė
giamiausiu užąirūkymu. Ciga
retų išgarsėjimo priežastimi 
yra skirtumas moderniškų ci- 
garetųį nuo /senobinių., Paim-1 
kimeį; pavyzdžiai,' Lucky Strike 
cigair,ętbs. šių' .’'ęigaretų išdir-

imiipl;

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

V
4-

.J

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

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

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 įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

t 69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELJZABĖTH, N. J.
, Tel. Trinity 1-8721

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žanui ir Mešlažarnes, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. L. ZINS
; 110 EAST 16th ST., tarp 4th Avė. ir Irving Pl., NEW YORK.

- 10 A. M. iki 8 P. M.
— 10 A. M. iki 4 P. M.

i

Įsikūręs 25 Metai
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Į VIETINES ŽINIOS
Liet Darbininku Susivieniji
mo Pirmos Kuopos Nepa
prastas Susirinkimas

Virš 50,000 Maršavo Gegužinėj Parodoj
Pirmojoj Gegužės demonst

racinėje parodoje New Yorke
kininko Morgano su parašu
“Block-Aid Morgan;” taip pat

L.D.S. 1-mos kuopos nepap
rastas susirinkimas įvyks 5-tą 
dieną gegužės, “Laisvės” sve
tainėje, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia kaip 
8 vai. vakare.

maršavo 50,000 darbininkų, 
vyrų, moterų ir vaikų, nežiū
rint, kad visą laiką lijo, ypač 
per valandą ir keturiasdešimts 
penkias minutes iš pradžios 
smarkiai pylė. Net kapitalis
tiniai laikraščiai stebisi iš to
kio pasiryžimo- komunistų ir 
pritarėjų. New York Ameri
can rašo, kad parodoj buvę 
40,000, bet Times’o reporte
riui pasiteiravus pas policma- 
nus, jie pripažino, kad mar- 
šuotojų gali būt iki 60,000. 
Apart maršuotojų, dar kokie 
100,000 išėjo ant šaligatvių 
ir gatvių, kad revoliuciniais 
šauksmais, delnų plojimais ir 
raudonais ženklais išreikšt pri
tarimą maršuotojams; o paša
linių tėmytojų minias kas ir 
besuskaitys!

Demonstrantai maršavo po 
šešis iki 8 greta, taigi eilė buvo 
plati, bet apie jos ilgį spręski
te iš to. Kada pirmasis paro
dos pulkas su ex-kareiviais 
priekyje išėjo iš Union Square, 
tai praėjo 1 valanda ir 45 mi
nutės, kol gavo iš eilės pradėt 
maršuot keturiolikas, tai yra 
paskutinis demonstrantų pul
kas. Jau pirmasis pulkas bu
vo Rutgers Square, o keturio
liktas būrys dar turėjo laukt 
savo kaleinos.

Daily News rašo,- kad ėmė 
3 valandas, kol demonstrantų 
eilė praėjo pro parodinį “stan
dų” Union Square.

Iš priežasties nuolatinio lie
taus su šturmingais ruožtais, 
pačiame Union Square nebuvo 
laikyta demonstracinio mitin
go, ir maršuotojai, praeidami 
pro kalbėtojų platformą tik 
intemacionališkai iškėlė su
gniaužtas rankas.

Niekada pirmiaus dar nebu
vo taip gerai suorganižtldta ir 
savo vietose įvairūs darbinin
kų būriai; atrodė tikras mobi
lizuotas kovai laukas visose 
gatvėse Union Aikštės kaimy
nystėje ir pačioj aikštėj. Moto
riniais dviračiais, papuoštais 
raudonomis vėliavomis, buvo 
išnešiojama komanda įvai
riems demonstrantų pulkams 
ir divizijoms; maršalkos ir ka
pitonai perdavė tuos patvarky
mus saviems maršuotojų sky
riams.

Lietuvių parodos dalyvių ir
gi buvo stambus būrys vienoj 
vietoj, neskaitant ėjusių su ki
tais atatinkamais skyriais ar
ba, pagalios, mišriai. 13-to 
skyriaus priekyje buvo neša
ma didelė iškaba Didžiojo 
New Yorko Lietuvių Darbinin
kų Organizacijų.

Tai buvo dainiškiausia pa
roda iš visų, kokios tik buvo 
kada daromos New Yorke.
^Revoliucinės dainos skambėjo 
veik nei momentui nenutil- 
damos, ir daugiausia jos dai
nuota ne kaip pripuolamai, 
bet masiniai ir gana išlavin
tai. Maršuotojų ūpą kėlė ir 
tuzinas orkestrų, traukiančių 
revoliucinius maršus. ,

Juo labiau lijo, tuo garsiau 
skambėjo demonstrantų obal- 
siai: “šalin rankas nuo Chini- 
jos! Teyvuoja Chinijos Sovie
tai ! Tegyvuoja Sovietų Sąjun
ga! Apginkime Sovietų Są
jungą! Paliuosuokite Tomą 
Mooney ir Scottsboro jaune
lius! Užkirskime kelią impe
rialistų karui! Mes reikalau
jam bedarbiam apdraudos! 
Mums reikia duonos, o ne Dži- 
mio Walkerio alaus! Kad nė
ra darbo, tai nemokėkime nei 
rendų! Tegyvuoja Komunistų 
Internacionalas! Valio Ame
rikos Komunistų Partija!” ir 
t. t.

Parodoje buvo nešama dau
gybė obalsinių plakatų ir di
delės iškabos su revoliucinių 
darbininkų reikalavimais, jų 
tarpe ir eile pavidalų bei pa
veikslų, pašiepiančių ir pa
smerkiančių kapitalizmą ir jo 
šulus. Pats kapitalizmas ;bu- 
vo perstatytas, kaip baisus 
krokodilius apie 1'00 pė'dų il
gio; kita karikatūrą ~ iškelta 
didžiulė* gaiva siurbėlės ban-

didelės makaulės-snukiai so- 
cialfašistų vado Norman Tho- 
maso ir Amerikos Darbo Fe
deracijos vice-prez idento 
Matthew Wollo. Tie nenau
dėliai buvo nuolat su panieka 
baubiami ir pajuokiami. Tas 
didžiąsias karikatūras paga
mino John Reedo Kliubo ar
tistai ; o žydų darbininkiškų 
menininkų grupė patiekė dide
lį vaizdą, šaukiantį darbinin
kus apgint Sovietų Sąjungą 
nuo imperialistų.

Maisto Darbininkų (kairio
ji) Unija parodoj, sudarė kaip 
ir laidotuvių procesiją, reiš
kiančią, kad jie neša į kapus 
kapitalist. teismų indžionk- 
šinus. Mat, kovingieji valgy
klų, kafeterijų ir viešbučių, 
darbininkai laužė ir laužo in- 
džionkšinus, kuriais teisėjai 
stengiasi jiems uždraust strei- 
kuot, pikietuot bei priklausyt 
prie revoliucinės unijos.

žymėtina, kad parodoje 
maršavo ir didokas būrys stu
dentų iš universiteų ir kolegi
jų. Vieno dalyko, rodos, sto- 
kavo, tai kad negana buvo ne
grų darbininkų. Bet abelnai 
tokios entuziastiškos, tokios 
pasiryžusios gegužinės paro
dos dar nebuvo turėję New 
Yorko darbininkai. O vakare 
dar užsipildė desėtkais tūks
tančių darbininkų milžiniška 
Coliseum svetaine, kur kalbėjo 
drg. Wm. Z. Foster ir buvo 
šauni meniška, masinė revo
liucinė programa. Daug- čia 
buvo entuziastiškų momentų, 
o vienas iš įspūdingiausių, tai 
kada septyni jūreiviai nuo 
prieplaukoj stovinčio kariško 
Ispanijos laivo atėjo ant plat
formos ir išreiškė vienybę ;su 
revoliuciniais Amerikos darbi
ninkais.

Ką tad reiškia sočialfašistai 
su savo apmirusia demonstra- 
cijėle, kurią jie vardan Pir- 
mosios Gegužės atlaikė balan
džio 30 d. Union Square, nors 
ir puikiausiame ore!

Rep. V.

Visi nariai ir narės, daly
vaukite susirinkime, nes šitas 
susirinkimas ir šaukiamas ne
paprastas todėl, kad bus rin
kimai L.D.S. Pild. Tarybos del 
sekančių dviejų metų. Turėtų 
draugai suprasti, kad nuo Pil
dančios Tarybos žymia dalimi 
priklauso organizacijos gero
vė it darbininkų klasės reika
lų užtarimas. Todėl ir 'yra 
pareiga visų narių dalyvauti 
susirinkime ir balsuoti už tuos 
kandidatus, kuriuos rekomen
duoja komunistai.

Taipgi bus rinkimas dele
gatų į seimą, kuris įvyks bir
želio 27-28 ir 29 dd. Clevelan- 
de, Ohio, čia ir yra pareiga 
visų narių dalyvauti susirinki
me. Juk mūsų organizacijos 
šitas pirmas seimas padės tik
rą pamatą L.D.S. buojijimui ir 
gerovei.

Taipgi yra pareiga kiekvie
no nario gauti bent po vieną 
naują narį į L.D.S., nes dabar
tiniu laiku eina vajus, kuris 
baigsis su 1 d. birželio, 1932 
m. Tai ir yra proga išaiškinti 
savo pažįstamiems reikalingu
mą prigulėti įprie šios savišal- 
pinės organizacijos.

J. Kairys, Sekr.

tumėte mus neužtarę, tai mes 
senai būtume išmesti į gatvę. 
Moteris pasakė savo vardą, 
Domenica Feola, ir prašė ne
užmiršt jos adreso, o ir toliau 
pagelbėt šeimynai.

Gręsia Streikas 35,000 
Statybos Darbininkų

NEW YORK. — Su pasini- 
tine balandžio diena išsibai
gus1 sutarčiai tarp Statėjų Są
jungos ir statybos darbininkų 
unijų, priklausančių prie Am
erikos Darbo Federacijos, 
gręsia streikas 35,000 staty
bos darbininkų.

Bosai reikalauja, kad darbi
ninkai nusikirstų 25 iki 30 pro
centų uždarbio. Eiliniai dar
bininkai 'su tuom nesutinka. 
Federaciniaivadai, supranta
ma, palaikys darbdavių pusę, 
nors stengsis paslėpt tą išda
vystę nub ,darbininkų akid. 
Eiliniai darbininkai, todėl, 
privalo išsirinkt didelius strei- 
kinius savo komitetus ir stot 
kovon, einant per galvas tokių 
pardavikiškų vadų.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

Liet. Darb. Susivienijimo 40-tos 
kuopos susirinkimas jvyks 6 <1. ge
gužės, 7:30 vai. vakare, pas Bložie- 
nę, 1730 DeKalb Ave. Yra svarbiu 
dalykų aptarimui, tad visi nariai, su
sirinkite. Rūpinkitės atsivesti nau
jų narių j kuopą.

K. Nečiunskas.
(104-105)

BROOKLYN, N? Y.
A.P.L.A. 22-ros Kuopos susirinki

mas jvyks pirmadieni, 2 d. gegužės, 
8-tą vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje. Dalyvaukite visi seni nariai ir 
atsiveskite naujų narių.

A. Baltaitis.
(103-104)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJĄ f o r n i š i u otas 

kambarys su visais reikalingais 
įtaisais, atskiras jojimas, išrandavo- 
sime tik vyrui. 105 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. (104-106)
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)

8 Užmušti Automobiliais

PARDAVIMAI
PARSIDUODA grosernė ir dairy 

108 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
(104-106)

New Yorke ir priemiesčiuo-, PARSIDUODA lietuviška užeiga, 
., . j. • , ~ , puikioje biznio vietoje, dnt StaggS6 peieitą sekmadienį buvo J Galite pirkti visą arba pusę. At- 

automobiliais užmušta 8 žmo- sišaukite greit: 9 Stagg St., Brook- 
nės ir sužeista tuzinas. ovn’ Y< (103-108)

PA .ĮIEŠKO JIM AI

Iš Dviejų Susirinkimu
Pereitą ketvirtadienį vakare 

buvo susirinkimas A.L.D.L.D. 
pirmos kuopos. Valdyba pui
kiai tvarko kuopos reikalus. 
Man tik nesmagu buvo žiūrėt 
į perdaugelį tuščių kėdžių; Ki
tą kartą jos turėtų būt visos 
užimtos mūsų nariais ir narė
mis. Nors, tiesa, >tą. vakarą 
antroje “Laisvės” ^svetainėje 
buvo drg. Krauceyičiaus- Siur
bęs prakalbos; tai dalis narių 
jų klausėsi, kuomet ėjo kuo
pos susirinkimas. • 1

Draugas; Kraucevičius, kaip 
žinoma, kelis mėnesius sėdėjo 
kalėjime už veiklų dalyvavi
mą Lawrence audėjų streike; 
už tai ir buvo areštuotas; Ten

Jieško Giminių ir Pažįstamų
šiomis dienomis atvyko iš 

Californijos Maitinas Tula. 
Nori susieiti su giminėmis: 
Vincu, Aleku ir Pranu Tūlais. 
Taip pat įdomauja pasimatyti 
su Aleku ir Pranu Noreikais, 
ir su Adomu židanavičium. 
Brooklyne bus tik kelias die
nas. Suminėtų ypatų prašo 
paduoti antrašus į “Laisvės” 
ofisą.

PUIKI VALGYKLA
> Pranešimas visiems mūsų pažįsta
miems ir nepąžįstąmiems. šeštadie- 
pį, ,30 d. balandžio (April)) atida
rom restoraną naujoj .vietoj tarp 
Keap ir- >Uodney Sts.,, ,418 Grand 
St. Kas pas mus kartą atsilanko, 
liekasi mūsų kostumėriais. Skaniau
si lietuviški ir amerikoniški valgiai. 
Linksmas patarnavimas. (

Sav. JJŠNIRAS ir RAUBA.
(101-106)

“Gerovė” ir Algų Kirtimas 
Laikraščių Darbininkam

liti

New Yorko Times nuo gegu
žės 1 d. nukirto 10 procentų 
uždarbio visiem savo darbinin
kam ir tarnautojam. Kiti ka
pitalistiniai laikraščiai tatai 
taipgi padarė arba padarys,
sprendžiant pagal nutarimą jų
atstovų suvažiavimo, atlaiky
to desėtkas dienų atgal.

Times garsinasi, kad dar 
niekad neturėjo tiek daug 
skaitytojų, kaip dabar, ir di
džiuojasi, kad apmokamų 
skelbimų turi daugiau, negu 
bet . kuris kitas; dienraštis pa
saulyje. Trejetas mėnesių at
gal Times pranešė, kad pasi- 
pirko didelį žemės plotą palei 
Hudsono upę, idant dar padi
dint savo įstaigą ir prapaltint 
pelningą' biznį ’leidėjams. O 
vis dėlto Times kerta algas 
tūkstančiams savo darbininkų.

Minimas kapitalistinių, laik
raščių leidėjų suvažiavimas iš
leido pareiškimą, kad Ameri
koj “biznis taisosi” ir gerovė 
sugrįžtanti,; tačiaus laikrašti
nių kapitalistų elgimasis ro
do, kad ta gerovė šypsosi tik 
tai tūliems kapitalistams, ku
rie darbininkų būklę vis dar 
sistematiškai blogina.

MIRTYS — LAIDOTUVĖS
3- » > • S > ' r 4

Antanas; Tamulaitis, 54 m., 
12 Willett St., N,Y;C. J mirė 
bal. 28, Id.J pal^idętaą bal. 30 
d., šv. Trejybės kapinėse. Lai- 
dotuvių’' ’ ąpęijgoiĄią; * rūpinasi 
graboritfs J*. Garšva/ ' ” ' * ’

jis patyrė daug dalykų apie 
tuos, kurie darbininkus išduo
da; tai smulkiosios buržuazi
jos arba net ir didžiojo kapi
talo agentai, kurie prisidengia 
darbininkiškais žodžiais ir del
svieto akių būk tai eina išvien 
su darbininkais. Reikia dau
giau domės kreipti į tuos iš
davikus ir prieš juos kovoti.

Drg. Vasikoniūtė pakvietė 
susirinkusius paremt “Vilnį;” 
ir čikagiškiam mūsų dienraš
čiui buvo gauta keliolika dole
rių paramos.

V. K.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės dęl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Bragg 384?

Wl MMM

Atsidarė Nauja
GRO,SERNE

Puikus pasirinkimas įvairių 
valgių greitam pasigamini- 
mui. Gatavai prirengtos 
mėsos, visokių sūrių, kiauši
nių, šviežių ir konservuotų 
daržovių ir vaisių puikus 
pasirinkimas.

Stanislovas Jackus
Savininkas

410 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.
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Laikrodžjąi, Deimantai ir)

Auksiniai Dalykai
Dovanom ar patys sau norėda- į 

mi pirkti laikrodžius, daimantus | 
ar bi ką iš auksinių daiktų ži-1 
nokite, kad pas mane pigiau nu- Į 
sipirksite.

| ĮVAIRŪS LAIK
RODŽIAI NAU
JAUSIOS MADOS?
UŽ PRIEINAMĄ

KAINĄ

Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
ižius ir kitus papuošalų daiktus. į 
■ Taigi kreipkitės ' pas mane, o ašį 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. 1 
i Williamsburgiečiams, kuriems H 
i pertoli pas mane atvežti pataisy

mui laikrodžius ar kitus auksinius |
1 daiktus, palikite “Laisvės” ofise, a 
i.Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsimo-1

Į kėsite “Laisvėje.” ■
I VIKTORAS JANUŠKA į 
? 127-17 Liberty Avė i

1 Tarpe 127 ir 128 gatvių | 
Į Richmond Hill, N. Y. J

u—. ■K— m—~ ai]i

Kūdikių Badas Skiepe
Vienas darbininkas kores

pondentas užtiko tokį reginį 
skiepe po num. 617 East 
136th St., New Yorke. Pus
gyvė bedarbio moteris su tri
mis kūdikiais ; du kūdikiai kly-1 
kia duonos į 'vienas tik dviejų 
dienų amžiaus ir persilpnas, 
kad išrėkt'; vyriaiišiam sukakę 
devyni metai. Gihius mažy
čiui, motina neturėjd joki0 
baito1 skudūro jį įvyniot. Pa
gal Bedarbių Tarybos 'reikala
vimą, naūjagimis buvo paimtas 
į ligoninę^ Bet kuomėt Tary
ba1 pareikalavo iš miestinib 
biuro paramos 1 ir visiems ki
tiems, tai tarybos > ponai at
siuntė vaiką priežiūros, pu- 
siau-kalėjimiškos įstaigos,’ ve
žimą ir išvežė keturis kūdi
kius į tą įstaigą; tuo būdu sū-: 
skaldė šeimyną, kuri turi aš
tuonis kūdikius išviso.

Kaip kad motina pasakojo 
korespondentui, kuris tatai ap
rašo Daily Worfceryj, bedarbis 
tėvas mėgina “pedliavoti,” bet 
retai kada uždirba penkinę 
per savaitę, o už tą mizerną, 
smirdantį skiepą, šalia arkly- 
dės, be grindą ir j y eik be du
rų, reikia savininkui mokėt po 
$17; pęr mėnėsį. 5 Moteriškė 
piro ašdras dėkąvojd .Bedarbių, 
Tarybai; šakd,’ jeigu jūs bū

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St. z
S. E. 6th & Callowhill 
6th & Noble Streets 
8rd & Noble Streets 
5th & Fairmount 
7th & Green > 
7th & Parrish 
7th & Poplar 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South' 
726 South i 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

MECHANICS CAFETERIA
Savininkas J. Buividas

i ■■ ■ . ' '

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

I '■

Atdara nuo 5 vai; ryto iki 8 vai. vakare 

176 BR0ADWAY, BROOKLYN, N. Y.
' ■ Prieš Williamsburg Savings Banką :

i
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Antradienis, Geg. 3, 1932

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

402

BROOKLYN, N. Y.

DEKAVOJU PACIENTAMS

o

Valandos: nuo 1 iki 3 po piątų ir ąuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8>6261

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.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

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

Telefonas: Stagg 2-9104

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo f vai. ryte iki 8 vai, vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

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.

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

Teh Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persjtikrint.

gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS
( B I EL A p S K A S) 
GRABORIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS < DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSIN(_ AUTOMOBIŲU. 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES (. MUS, O MES 
KUOGERIAUS1A1 PATARNAUS1M.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
rįams. kad Derkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaa Ir chronilkaa ryn) Ir 

motery llgaa kraujo Ir odoa. 
Padarau iityrimą kraajo ir ilapume.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 102 

Now York, N. T.
Valanda* Priėmimo i 

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

Sokmadieniai* nuo 11 ryto iki 1 po plptų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Aveųue)

BROOKLYN, N. Y.

LAISVĘ.




