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Darbininkai Visų Šalių, . 

Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Amerikos Darbo Federacijos 
kapitalistų batlaižis vė) prabilo 
prieš komunistus ir Sovietų 
Sąjungą. Jisai jau senai eina 
fašistų keliais. Tas batlaižis 
reikalauja, kad valdžios įstai
goms būtų duota gale ne tik 
patirti, bet ir “naikinti komu
nizmą” Amerikoj. Tai ponas 
Woll taip kalba.

Tai vis “darbininkų vadai.” 
Kiek toli nuo šių fašistų stovi 
lietuviški fašistai? Mes gali
me pasakyti, kad visai netoli. 
Juk net ir mūsų renegatai da- hingo valdžios karines jė-

Sukirtai Tarpe Kanl.no DARBININKAI RUOŠIASI KOVAI
ir Nankingo Valdžių

SHANGHAJUS.— Gau
tos žinios sako, kad Kanto
no valdžios jėgos padarė 
sukilimą ir užvaldė , Nan-

vė Wollui medžiagos, kad “vis
kas daroma’’ iš Sovietų Sąjun
gos. Greitai jie susibėgs i vie
ną vagą.

Wollas nevisuomet kalba 
taip, kad komunistai turi būt 
deportuojami, kad su Sovietų 
Sąjunga nereikia turėti nieko 
bendro. Ir jisai turi savo lo
giką. Jis pakalba Amerikos 
darbininkams, kad tai darąs 
tik “komunistų negeros takti
kos’’ kritikos tikslu.

Tik bėda, kad ir patys kapi
talistai dabartiniu laiku jau'ne
kreipia daug domės i tokius 
Wollus. Net netalpino nė visą 
jo laišką kapitalistiniai laik
raščiai. Veltui patarnavimas.

gas Kantone. Sakoma, kad 
gali prasidėti iš to piliečių 
karas tarpe Kantono ir 
Nankingo valdžių.

Tą sukilimą suruošė Kan
tono valdžios gener. Chen- 
Chia-tangas, kuris yra 
priešingas Nankingo val
džiai. Gener. Chan-Chak 
pabėgo į Hongkongą — pa
starasis komandavo Nan
kingo jėgas.

UŽ PALIUOSA VIMĄ SCOT. J AUNUOUŲ
_______________ '<

Gegužės 7 dieną paskirta bėse. Kapitalistinė klasė1 
kovai už paliuosavimą ne-j nesigaili negrti darbininkų 
kaltai nuteistų Scottsboro .ir neturi teisingumo/' Ka- 
jaunuolių. f* 
stracijose 
Wright, motina dviejų jau
nuolių, kurie yra pasmerk
ti mirtim Tarptautinė Dar
bininkų Pagelba paskyrė 
gegužės 7 dieną kaipo Tarp
tautinę Scottsboro Dieną 
kovai už jaunuolių laisvę.

Darbininkii demonstraci
ja yra ruošiama Vokietijoj, 
Vengrijoj ir kitose valsty-

j.pw m™ 1,200 guviTAI DARBININKU UŽMUŠTA
; Darbininkų z

Šiose demon-, pitalistinis teismas nekaltai 
kalbės Ada! nuteisė darbininkų tėvų 

vaikus mirti elektros kėdė
je. Jų nužudymui paskirta 
13 diena gegužės. Bet dar
bininkų protestai jau nukė
lė jų nužudymo laiką iki 
birželio 24 dienai.

Darbininkai turi reika-

TOKIO.— Besiruošiant 
minėti Pirmą Gegužės Ja
ponijos policija areštavo 
1,200 darbininkų, kad sulai
kius ir sudraskius darbi
ninkų demonstracijas prieš 
Japonijos imperializmą. 
Vienok tai parodo, kad Ja
ponai darbininkai despera
tiškai kovoja prieš savo iš
naudotojus.

MANDŽURUOJE IR SHANGHA JU JE
Komunistai Laimi Naujus Mūšius; Japonai Areštuoja Dar

bininkus; Kalbos Apie Taikos Pasirašymą

Japonija Gauna Amu- 
lauti, kad tie nekalti darbi-1 * v • •• ui* • 
ninkai būtų paliuosuoti be i mcijos Vokietijoj 
jokio atidėliojimo. j

Amerikos spauda pradėjo 
kampaniją už biznį su Sovietų 
Sąjunga. Ypatingai tuom pa
sižymi New Yorko “World-Te
legram.” Pasirodo, kad tas 
balsas jau pradeda pasiekti ir 
Baltojo Namo duris.

Kodėl tas sumanumas dabar 
atsirado net Washingtone? Į 
tai labai gerai atsako Philadel- 
phijos vienas laikraštis, saky
damas, kad Sovietų Sąjunga su 
“150,000,000 gyventojų yra ge
riausia rinka Amerikos pro
duktams.” Gi kitas laikraštis 
rašo, kad “Rusija dabar im
portuoja už $400,000,000 ver
tės gaminių,” o greitai ji pirks 
už “$2,000,000,000.” Vadinasi, 
kalba milionai!

Klaipėdos Rinkimai
KLAIPĖDA.—Šiomis die

nomis įvyksta Klaipėdos 
rinkimai į naują seimelį.. 
Dabartiniuose rinkimuose

1 Smetona mano gauti savo 
pritarėjų didžiumą. Perei
tas seimelis buvo neištiki
mas Lietuvos fašistinei val
džiai, tai jį paleido ir pasi
liko valdonais patys fašis
tai, kaip Antanas Merkys 
ir kiti.

Pats Klaipėdos dalykas 
dabar yra tarptautiniame 
teisme, kurį suorganizavo 
Tautų Sąjunga. Kaip ten 
tas klausįmas bus išrištas, 
dar ‘nėra i Žinios.

ROCKEFELLERIO PATARĖJAS NEMA
TO PAVOJAUS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS

BERLYNAS. — Komu
nistų spauda paskelbė, kad 
Vokietija gamina amunici
ją ir siunčia į Japoniją, ku-! 
ri kariauja su Chinija.1 
Smulkmeniški pranešimai 
parodo, kad Vokietijos fab- 

, kuriuose dirbama 
--- ----- r pradėjo dirbti 

kad su darbininkų! net naktinį šiftą. Gi reikia

Kalifornijos vienas laikraš
tis—“Tribune,”- vadina reak
cionierių nusistatymą prieš So
vietų Sąjungos biznį “idiotiška 
nesąmone.
sąmonės tas visas 
į Vokietiją.

Vadinasi, Fish 
pradeda atslūgti, 
soma nė Wollo pasakų.

pasakyti,

Del tos, girdi, ne- 
biznis nuėjo

planai jau 
Todėl nepai-- 

Bet 
mes galime pasakyti, kad 
Amerikos atsigrįžimas daroma 
ne savu noru. Nedarbas, dar
bininkų kovos, reikalavimas 
duonos arba darbo, verčia pla-, 
čiau pagalvoti šaltesnes galvas 
apie biznio sutartis su darbi
ninkų valstybe.

Bet ar Amerika išbėgs iš 
ekonominio krizįo, jei jinai ir 
atsteigs prekybinius ryšius su

Rūpinasi Paliuosuoti
Karininką Žmogžudį

WASHINGTON.— Kapi- 
talistinės klasės klasinio 
teismo žymės visur labai 
gerai pasirodo. Dar visai 
nesenai buvo nuteistas lei
tenantas Massie. Jisai yra 
nužudęs hawajietį. Teis
mas pasmerkė Massie už 
šią žmogžudystę.

Bet dabar jau tas klausi
mas atėjo į Washingtonąir 
veikiausia tas karininkas- 
kaltihinkas bus paliuosuo- 
tas. Dalykas pasiekė net 
kongresą ir senatą. Viskas 
daroma, kad suradus bū-

Rockefellerio patarėjas i ilgai reikėsią gauti iš už- i 
Ivy Lee viešai pareiškė, kad ' sienio gatavai pagamintų pikai, 
ta mintis, jog Sovietų Są- prekių. Todėl amerikonai į amunicija 
junga su savo pigiomis pre- ■ mato, d vji lclmu

kėmis gali paskandinti A-! valstybe jie gali daryti ge- j pasakyti, kad nedarbas Vo- 
meriką ir sunaikinti jos ra biznį. Sako, kad 
pramonę,—nyksta ir neten- dumpingas, 
ka pamato.

Jisai taip pat pareiškė, Lee ragina vėl atsteigti biz- 
kad Sovietų Sąjungos biz-lnio ryšius su Sovietų Są- 
nis jau pastatytas ant gana! junga, 
tvirtų pamatų. . New Yor-' 
ko .Telegramas praneša se
kamai apie Sovietij Sąjun
gos biznį:

“Rusijos industrija eina 
perorganizavimo periodą 
ant sveikų pamatų. Algos 
kyla.” Toliau jisai sako, 
kad . Sovietų Sąjunga,! dar

n 
išgalvotas

“tasj kietijoj yra gana didelis, 
tai .buvo tik Tai reiškia, kad darbinin- 
karštagalvių. kai nei dienomis neturi ka

Lee kritikuoja, kad, tūlų 
amerikonų i<j. < nusistatymas - 
neduoti kredito Sovietų Są
jungai, tai pakenkė pačiai 
Amerikai ir nustūmė tą bi
znį j Europą. Mat, Sovie
tų Sąjunga prieinamiau 
gauna prekių pirktis Euro
poj, negu kad Amerikoj. (

veikti.
Šios žinios gaunamos iš 

pačįų darbininkų, kurie dir- 
Taip 
’ val- 

neuž-

SHANGHAJUS. — Del/ 
tos priežasties, kad buvo 
paleista bomba į Japonijos 
karininkus, tai imperialisti
nė Japonija ir Francija da
bar daro ablavas Shangha
juj ir jo apielinkėj. Šimtai 
darbininkų areštuojama. 
Ypatingai korėjiečiai dar
bininkai pulkais bėga iš tų 
vietų, kur japonai šeimi
ninkauja.

Daugiau Pavojų
Korėjiečiai nėra tik taip 

pasipiktinę Japonijos šeimi- 
i ninkavimu. Korėja reika- 
Jauja sau neprigulmybės 
nuo Japonijos jungo. Tai 
jau netaip lengvai galima 
su ta idėja apsidirbti.

Telegramos praneša, kad 
Japonija norinti greitai pa
sirašyti “taiką” su Chinija 
del Shanghajaus. Bet jinai 
palieka savo armijos ir 
Shanghajuj.

Bijo Komunistų
Tuo pačiu pranešima, 

kad Amerikos misija, kuri 
radosi Ungkunge, 
Kvantung-F u k i e n rube- 
žiaus, išsikraustė į Swato- 
wą. Jinai apleido šį mies
tą todėl, kad manoma, jog 
greitai čia gali ateiti komu
nistų jėgos ir užimti šį mie
stelį. Vieton, kad sunai
kinti komunistinį judėjimą, 
tai jis dar plečiasi.

TOKIO.— Japonija turi 
naujų bėdų Mandžurijoj. 
Sukilėliai, kurie gina Man- 
džuriją nuo Japonijos im
perialistų labai smarkiai 
kovoja Fengtien provinci
joj, visai netoli Mongolijos. 
Japonijos spauda praneša, 
kad 9,000 sukilėlių kariau
ja prieš japonus kareivius

Ištraukia tik prie Paiyantala rubežiaus. 
tas dalis, kurios veikiausia Japonijos armija užmušė 
reikalingos siųsti į Man- kelis šimtus sukilėlių, bet 
džuriją. lyra užmuštų ir japonų.

dlolvlgd pi vnjr Mill l IjolUo oU j 7 #

Sovietų Sąjunga? Reikia paša- dus, kaip jį reikalinga pa-
kyti, kad ne! Suprantama, 
šiek tiek gelbėtų.

Amerika yra kapitalistiniam 
krizyje. Kapitalizmas yra kri- 
zis pats savaimi. Kapitalizmas 
jau nėra savo žydėjime, jis nė
ra nė subrendimo, periode. Ka- i 
pitalizmas dabar ijau?^bd^8n 
besileidžiąs nuo kalno žemyn.

Jis pradeda smukimo peri
odą. Serga senatvės: liga—gy
duolių jam nėra. . 1

leisti nuo bausmės.

Metodistai Laiko Savo Konferenciją
ATLANTIC CITY, N. J. 

—Šiuo laiku metodistai epi- 
skopalai laiko savo konfe
renciją Atlantic City mies
te. Šios sektos vadas An
dersonas davė platų rapor
tą, kurjąme jisai ragina, 
kad tarpe kapitalo ir darbi
ninkų turėtų būti “geresnis 
susitarimas.” Vienok jisai 
pasakė,, kad jie kaipo baž
nyčia nieko negali daryti,

page-

sekta

CHINIJOS RAUDONOJI ARMIJA LAIMI

kad tuos santūrius 
rinti.

Mat, ir ši religinė 
yra tokia pat, kaip ir kitos,
kurios rūpinasi, kad darbi
ninkas tarnautų “dievui” ir 
kapitalui. Jų manymu, tai 
jei visi klausytų jų religi
jos, tai dalykai eitų geriau. 
Daug kalbėta prieš “nešva
rią” spaudą, liet kad ir jų 
pačių spauda nėra švari. Ir 
ši religinė sekta nuodija 
darbininkus ir kenkia jų 
prasiblaivėjimui.

Ką mes 
ir už ka

atsakyti

Pradžioje šio mėnesio daug 
L.D.S. kuopų rinks delegatui į 
pirmąjį L.D.S. seupą ir balsuos 
kandidatus į šios organizacijos 
Central in į Komitetą, 
turime rinkti į seimą 
reikalinga balsuoti? 

šį klausimą reikia
be jokių aplinkinių išsisukinė
jimų. Kiekvienas narys turi 

< atiduoti savo balsą už tuos 
kandidatus, kurie ištikimi or
ganizacijai. Mes čia kalbame 
apie ištikimumą jau ne Komu
nistų Partijai, bet tik L.D.S. 
organizacijai.

SHANGHA JUS.— Pra- .• . « * f t j t ' į

nešikai . škėlbįa; * kad1 Kuo- 
-mintango armija sumišime 
bėga nuo .Raudonosios Ar
mijos Fukien provincijoj. 
Dar tik pora savaičių, kaip 
Raudonoji Armija laimėjo 
didelį industrinj. miestą 
Changchow. Dabartiniu laL 
ku Raudonoji Armija. sėk
mingai eina link Sungan. . 

< Be tų laimėjimų, dar pa
sirodė, kad Kuomintango 
armijos dvi brigados sukilo

Paskutiniu laiku renegatai 
pasirodė ,kad jie šiai organiza
cijai kenkia 
biausia, tai 
parengimus,

visais būdais. La- 
sabotažuodami jos 
neveikdami gavi-

bą tuose darbuose, 
pat šiuos pranešimus 
Ūžia, nei fabrikantai 
ginčina. Amuniciją 
na Švedijos laivais į 
niją. Taip pat pradėta ga
minti įvairūs nuodingi ga- 
zai, kurie naudojami karui. 
Tai parodo, kad Japonija 
gatavojasi ne tik šiam Chi
nijos; .. nugalėjimui, bet ir 
karui su kitomis valstybė
mis.

Japo-

“Vilnies” Pasveikinimu 
Fondas Vėl Pakilo

FAŠISTINĖJ LIETUVOJ
BATSIUVIS f SUPJAUSTĖ 

ZAKRISTIJONĄ

GRINKIŠKIS.—Čia perei
tą turgadienį įsigėręs vie
tinis batsiuvis, paėmė savo 
oda apsiūtą aštrų peilį ir 
keliais smūgiais smarkiai 
sužalojo perpjaudamas ran- 

!kos gyslas, krūtinę ir gal- 
'vą, vietinės bažnyčios za
kristijoną.

Minėtas batsiuvis, polici
jai tardant, ir klausiant del 
ko jį supjaustė, atsakė:

—Man buvo užėjęs ūpas 
žmogų papjauti.

įsigijo kapinėms vieno hek. 
žemės sklypą ir jau visai jį 
sutvarkė. Daro susirinki
mus kas mėnesį, turi savo 
knygyną, iš kurio nariai 
gauna laisvosios literatū
ros. Ypač mėgiami “Va
ga,” “Kultūra” ir kiti pa
našūs laikraščiai ir knygos. 
Nariai daugiausia yra žmo
nės buvę Amerikoje, kurie 
iš ten ne vien tik dolerių, 
bet ir laisvosios minties 
parsivežė.

prieš savo ponus , ir prisidė
jo. prie Raudonosios Armi- 
jps,. Todėl; . laikraščiui re
porteriai praneša, kad; viso
kį misionieriai bėga ; iš tų 
vietų, kur. artinasi . Raudo
noji. Armija. r;

■Fukien provincija susisie
kia su Kiangsi provincija, 
kuri yra pamatinė 'bazė 
Sovietinės Chinijos. Čia yra 
tas distriktas, kuriame su
kurta pereitais metai Cen- 
traline Chinijos Sovietų 
Respublika.
r Todėl imperialistai jau 
sutraukė savo 35 karinius 
laivus į Amoy portą, kuris 
randasi tik 35 mylios nuoj 
Changchow. Vadinasi, inr- 
pęriaįistai ruošiasi smaugti. 
Chinijos Sovietinę, valdžią^

Atidaro Daugiau Vaiky v
Lopšeliu vk j

MINSKAS.—-Minsko gor- 
sovieto prezidiumas pasiūlė 
sveikatos apsaugos inspek
cijai ir Navkomprosui; ne 
vėliau ii gegužės atidaryti 
Minsko apielinkės kolekty
vuose ir sovchozuose 118 
vaikų lopšelių. Kolektyvuo
se bus organizuota 24 vai
ku lopšeliai, sovchozuose •— 
94.

Vaikų lopšeliai 4,772 vai
kam iki 4 metų amžiaus ir 
5,150/vaikų nuo 4 iki 7 me
tų amžiaus. Tokiu , būdu 
visi kolektyviečių’ ir ; sov. 
ūkių darbininkui ligmokyk- 

Viso f pasaulio darbininkai linio amžiaus vaikai: pava-

me naujų narių, keldami suiru
tes kuopose ir tt.

Tad į seimą reikalinga rink
ti draugus ir narius, kurie yra, 
veiklūs ir nuoširdūs, šiai orga-

. nizacijai. Tokius draugus re
komenduoja ir Lietuvių Komu
nistų Frakcijos Centro Biuras. 
Negalima pasitikėti ‘tais, kurie. , . _
užgiria tulikus, Apvogusius Chinjjos >jdarbi- sanm sėjos rlaike įbus raptar

\sų organizacijtį iždus. ■ . ninkus. naujami vaikų lopšeliais

Draugai brooklyniečiai
gerai atsiliepia į mūsų
draugų člkagiečių “Vii-
nies” suvažiavimą. Viso au-
kų “Vilnies” pasveikinimui
jau turime $122.50, 

Nauji draugai aukojo se-
kančiai:

' i Mi Simonavičius .. $1.00
< A. Valilionis 1.00

K. Dambrauskas . . 1.00
M.: Klimas . i.;... i 1.00
A. Jasulaitis ; i;.; i 150
J.’ Benaitis* .....'. .50
A. Budris ........ ■ .50
J. Wellas ............. .50
Grubia /i.. .25.
T. Repšis ........ .25
A. Kulis ................ ' .25

■ A. (Briedis ...i...* ;25
V.’ Masys ........ •25
Bradžionis - \...... • * ,«25
C. Kundrotą ...... .25
F. Krunklis ...... .25
C. Urbonas ......... 25
Viso draugė 'T. Vasiko- 

niutė pridavė $9.00. Tai, 
l^aip matote, “Vilnies” ? pa
sveikinimui fondas pakilo 
jau iki $122.50. Kurie drau
gai ir drauges dar nedavė
te, tai-dar "galite savo pa
reigą atlikti.

LAISVAMANIAI VEIKTA

PLUNGĖ.— Laisvama
nių etinės kultūros draugi
ja energingai, .veikia. Ne
žiūrint '4šių metų sunkumo,

TIK 2,000 LT. KOVAI SU 
NEDARBU

Savivaldybių departmen- 
tas* paskyrė Vilkaviškio ir 
Naujamiesčio, Šakių apskr. 
m. savivaldybėms po 1000 
litų kovai Su nedarbu.

“Liet. Žin.”

Jauty Sąjungos Tyrimo Komisija “Pasidarbavo”
GE NEVA.-— Čia gauta 

žinių, kad Tautų Sąjungos 
paskirta komisija tyrinėji
mui, kas kaltas pradėjime 
karo tarpe Japonijos ir 
Chinijos Mandžurijoj ir 
Shanghajuj, “smarkiai pa
sidarbavo.” Bet ta komisi
ja savo pilną raportą iš
duos tik rugpjūčio mėnesį. 
Tada, tai jau bus galima 
pradėti kalbėti, kad Japoni
ja sustotų šaudžiusi ir pie
šusi chinus darbininkus.

Dabar komisija praneša, 
kiek kuri šalis turi jėgų. 
Komisija surado, kad “nė
ra geros tvarkos” ten, kur 
kariaujama. Na, o kur nė
ra geros tvarkos, tai jau 
leistina Japonijai padaryti 
tą “tvarką.”

Japonija turinti 22,400 
kareivių. Manchoukuo ar
mija, su Japonijos oficie-.- 
riais, turi 85,000. Policijos 
yra, kuri išdalyta į mieste
lius “tvarkos” palaikymui, 
—119,000.

Chinija turi savo jėgų se
kamai: Tikros Chinijos ar
mijos yra 43,000. Kirin pro
vincijoj—30,000; 40,000 yra 
liuosnorių ir apie 40,000 
taip vadinamų “brigandų.”

Tai viskas, ką Tautų Są
jungos komisija patyrė, be
tyrinėdama Japonijos ir 
Chinijos karo klausimą.

(Daugiau Pasaulinių ’ žinių 
5-tam puslapyj)
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Ke tvir tądien. Geguž. 5, 1932Puslapis Antras

»

BADAS SIAUČIA JAPONIJOJE

iX"“£; NEW BRITAIN, CONN
prieš Japonijos Simperialis-

Kareiviai gauna nemalo-komas išvystyti

Vietoj gauti pašalpos, antIš kitos pusės, 1,300,000

suracionalizuot kasyklas ir nu-didelis skaičius kovingų masi-

ValstieČiai parduoda, ką eįna kairiojo sparno oiga-

Tas jau 
išsireiškė 
kovomis 
skaičius

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

tija veda už. sėkmingą sumo- būt‘“sudemokratizuota,” ir su 
bihzayimą.minių delei imty- tuom socialistai išeina priekin, 
mų pnesbui zuazijos ofensy- ^ajp0 atstovai reikalų tų ele- va ir nrips karo navmii . . , i . , . . , ,

Sovietus)—visi šie 
yra pamatas delei 
nepasitenkinimo ir 

tarp didžiųjų darbi- 
Įnirtusią buržu-

Demonstracija ėjo apie

Mikado žemė; Tokiuo bū- s^v0

tas pasirodė taipgi iš padau- l^onų ir demokratų partijos. 
t->_ ------------j----- x------1 rodžiu

"kasyklų suvalstybini- 
tie socialistai vykdo po-
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mas suteikia užtikrinimą, kad i bininkų. 
neįvyks imperialistinis karas 
ir nebus užpuolimo ant Sovie
tų Sąjungos.” ,

Sein Katayama
Japonija kas dieną išlei-;ba visai nesugrįžtą. Antro- 

džia po kelis milionus dole-] ji ii* aštunta divizijos, ku

rių del plėšikiško karo rios yra sudarytos iš Ao- 
pries Chinijos žmones. Ke- niori,
Ii bilionai bušelių ryžių san- Iwate sričių jaunimo 
dėliuose rezervuota ;
jąi. Japonijos imperializ- 
iųas rezervuoja visus šalies tinį karą eile sukilin^ fron- 

šaltinius del karo, kuris tai- į-e>

Akita, Yamagata, 
aiš- 

arim- j parode savo protestą

į pragaiš-,
. ... inias žinias nuo savo tėvų.Rytų istorijoj. 1

valstiečių badauja Hokkai- jų daroma žvėriškas spau
do, Aomori, Iwate ir Akita, djmas kolektavime taksų ir 
šiaurinės Japonijos srityse, i

Hokkaido srity derlius, i'andos. Žinoma, valdžia 
šiemet numatoma labai pra-. plačiai bubnina apie “grei- 
stas; tik 370,000 chobų (vie-1 tąją pašalpą” badaujan- 
nas chobas yra pusė akro); tiems valstiečiams., Bet tą 
apdirbta šiemet, tai reiš- i kampanija nepagelbsti val- 
kia tik 30 nuošimčių žemės ■ Riečiams, ji pagelbsti tiem, 
apdirbta. Ne geresnė pa- į kurie .ją veda, ir tūliems 
dėtis Aomori^ Iwate ir Aki- (turtingiems ūkininkams.

at-

apdirbta.
dėtis Aomori, Iwate ir Aki-, turtingiems
ta srityse. Tose srityse .50 Mikado pasiuntė savo 
nuošimčių žemes yra taip , stovą Kurota į bado dist- 
vadinama valdžios žemė — į rjktus. kad neva parodžius 
Mikado žemė; Tokiuo^ bū- SaVo i didėlį ’ susirūpinimą- 
du badas y*’a chroniškas, įįUpdt sahio ’pavaldinių. Po

1 jis 4tMreįj|) p4
, kad “valstiečiai 

praranda bąutinį sąmonin
gumą’ ir pavojingos idėjos

nepaisant, kokios oro i saly- j0 sūgrįjįijrtib1 
-reikštigos nebūtų tuose distrik- 

tuose. 1930 metais, pavyz
džiui, garsiuose metuose

1 \ puikaus derliaus, badas ne- plečiasi ta?rp ju baisiu smar 
apleido biednųjų valstiečių kurįu 
šiaurinėj Japonijoj. Ne 
tiek oro sąlygos, kiek socia
lus sąlygos, stambiųjų žem
valdžių išnaudojimas ir

IŠtikrųjų, valstiečiai ko
voja. Randauninkai atsisa
ko mokėti randas. Jie su

. v , . .v ? kyla. 1,800 atsitikimu už-viešpatavimas yra pnezas- re\ordu^ta tikri susfkirti. 
tis nuolatinio bado. mai. ; Jie degina dvarinin- 

Ta<pe didėjančio agrari- kų namus, užgriebia val-
nio krizio valstiečiai turi 
mokėti neapsakomai dide
les kainas už nuomojamą

‘ 'žemę, už trąšas ir kitus 
pramoninius pr o d u k t u s, 
reikalingus jų mažajai gas- 
padorystei, taipgi ' augštas 
taksas.

džios namus kaimuose, ata
kuoja policiją. Tai yra na- 
turališkas dalykas, kad to
kioje padėty socialfašistų 
part, lyderiai iškelia obalsį 
“Atidėti Skolų Mokėjimą,” 
ir kitus guvadžiojančius 
obalsius. Bendrai su * jais

PROLETARIATO KLASINE KOVA 
IR SOČIALFASISTAI

• Krizis tolesniai plėtojosi ir 
plėtojasi; nubankrūtavo viso
kios iliuzijos (priga vinges vil
tys), kurias skleidė buržuazi
ja; darbo masės kenčia vis di
desnį skurdą ir vargą, ir be- 
tarpiniai gręsia pavojus karo 
ir intervencijos (ginkluoto žy
gio prieš 
veiksniai 
augančio 
kairėjimo 
pinkų minių.
azijos ofensyvą iš vienos pusės 
darbininkų klasė pasitinka su 
kaskart didesniu pasipriešini
mu iš antros pusės, 
paskutiniais laikais 
augančiomis streikų 
(1931 metais kurių 
antra tiek pakilo, palyginant 
su 1930 metais) ; tas išsireiš
kė didėjančiu kovingumu be
darbių (ką liudija Nacionalė 
Alkanųjų Eisena, Scottsboro, 
bedarbių veiksmai Chicagoj 
ir Clevelande, judėjimas prieš 
politiką ir vadovybę Amerikos 
Darbo Federacijos, prieš dar
bo unijų biurokratiją — 1

riąją” demagogiją ir “socia- 
listišką” makliavojimą žo
džiais, idant sumulkint pakai- 
rėjusius darbininkus. Socia
listų partiją remia Amerikos 
Darbo Federaciją josios streik- 
laužiškoj politikoj; o ir vadai 
darbo unijų, kurias kontroliuo
ja socialistų partija, kasdien 
veda streikų laužymo politiką 
(kaip kad Am algameitų 
Kriaučių Unijoj, Internatio
nal Moteriškų Drabužių Uni
joj, ir kt?).; Socialistų j partija 
veda veidmainišką propagan
dą nėva už 'soclalę apdirktidą’, 
o tai daro, idant atitraukt dar
bininkus šalin nuo plačiai iš
siplėtusių masinių kovą,, per 
kurias vienas juk tėra galima 
laimėt socialę apdraudą. So
cialistų partija remia žings
nius ir pasiūlymus, daromus 
centralinės valdžios ir vietinių 
valdžių prieš bedarbius; ir 
Readinge ir Milwaukeej, mies
tuose, kurie randasi po socia
listų valdžia, ta pati politika

unijose^ Kuomet dideli sluog- 
ąniai darbininkų masių rodo 
auganti klasiriį susipratimą ir 
pageidavimą klasiniai susior- , 
gąnizuot, tai mustiečiai, norė
dami nukreipt į darbo mases į 
'buržuazinės ideologijos ir in
takes liqgerI, todėl, priekin iš
kiša savo agitaciją už darbo 
partijos įsteigimą. Tuo pačiu 
tikslu mustiečiai klega bepras
mėmis. ;demag°g'lškomis frazė
mis prieš Hillųū'itą, Norman 
Thomasą ir Kompaniją, ir šne
ka net apie sutvėrimą naujos 
“tikros, realistiškos, kovingos, 
revoliucinės kairios partijos;”

—.—n       ( j ,...r ........ j

ISTORIŠKAS YOUNGSTOWNO DARBINfNKU ■
NARSUMAS GEGUŽINĖJ DEMONSTRACIJOJ

o tatai daro, idant,užkirst ke-'^ė buržujų noras, 
lią. masių judėjimui linkui Ko
munistų. Partijos, pries kurią 
jie įtempia visas savo kovas. 
Mustiečiai ypač yra sklandus, 
.kaipo kapitalistų. . pageįlpipin- 
kai kariškiems prisirengimams, 
/taikomiems vyriausiai prieš 
Sovietų Sąjungą. Jie' mato 
darbininkų krypimą Į kairę, 
mato didėjantį darbininkuose 
užgyrimą socialistinės kūry
bos, varomos pirmyn Sovietų 
Sąjungoj. Todėl jie veda to
kią politiką, kad pakiršt au
gančią Sovietų intaką, nuduo--1

YOUNGSTOWN, OHIO. — tone! O tada nereikės ant 
šiemet Pirmosios Gegužės de- mėšlynų gyventi ir verkti; te- 
monstracija čia buvo labai di- gul ten gyvens kapitalistai su 
dėlė. Šib miesto istorijoj dar visa ruja savo agentų, 
nėra buvę tokios skaitlingos 
ir entuziastiškos darbininkų 
demonstracijos. Nors buržu
azija labai gązdino darbinin
kus, kad išmes iš darbų, su
daužys demonstrantus, ir bus 
pabaigtas kriukis, bet neišde-

tik jie turi: kiaušinius, 
paukščius, agr i k u lt ū r o s 
įrankius už mažą dalelę 
maisto, jeigu tik jie gali jo 
gauti.

Dabar 
to tose 
pereitą 
maitinosi šaknimis ir supu
vusiomis bulvėmis... Dabar 
jie nei to neturi. Vaikai 
vargiai gali lankyti mokyk
las; daugelis vaikučių ap
alpsta mokyklose laike pa
mokų, nes būna nevalgę per 
kelias dienas... »

labai mažai mais- 
provincijose. Jau 
rudenį valstiečiai

bo unijų biurokratiją — kaip yra vykdoma, kaip ir miestuo- 
kad statybos darbuose, ir tt.); ^uriąos 
tas pasirodė taipgi iš padau- . - -
gėjimo komunistų gautų 'bal-(^°. priedanga^ tuščių 
sų keliuose svarbiuose miestuo- 
se, kaip San Francisco, Law-
rence, Salt Lake City, kasyk-1 htiką kasyklų savininkų, val
ių miestuose ir kt.; tą parodė džios ir Lewiso mašinos, idant 
didelis skaičius kovingų masi- ,f .
įnių demonstracijų prieš karą ™ušt m a i n ienų gyvenimo 
ir už Sovietų Sąjungos apgyni
mą.

šitokiame dalykų ;
amerikinis socializmas (Ame
rikos Darbo Federacija, socia
listų partija, ypatingai Mustės 
sparnas su Lovestono-Qannopo 
renegatais} labai smarkiną s,a- 
vo Veikimą; idanį būtų; Įvykdy
ta i impėi|ihlištinę; i buržųazypš 
politika,;* 'tas Į Į feoęialfašjzmas 
stengiasi, įvesdamas savo tar
pe gudriausią, prigavįngą,. dar
bo pasidalinimą, nukreipt pa- 
kairėjusius darbininkus į ša
lį nuo klasinės kovos*''prieš ka
pitalistų ofensyvą ■ ir suskai
dyt darbininkų eiles, idant tuo 
būdu galima būtų darbininkus 
sumušti. Tai stato Komu
nistų Partijai tiesioginę par
eigą padidinti, _ paaštrinti ir 
pagerinti savo kovą prieš so- 
cial-fašizmą, kaipo svarbiau
sią priešą kovoje, kurią Par-

Demonstracija turėjo prasi
dėt 2 vai. po. pietų, bet dar
bininkai pradėjo rinktis nuo 
aštuntos vai. ryte į nuskirtą 
vietą, kur turėjo demonstraci
ja prasidėt; o;apie, 12 vai. jau 
minios- užpildė gatvėj. Todeį 
demonstra.cjja, prasidėjo vie-j 
ha valanda ir 
anksčiau nuskirto laiko 
bininkų minia susidėjo iš apie; 
12,000. Iš pradžių policija ėmė. 
šturmuot, bet minia ją nura- 

• mino. ' ■ i
darni, būk jie patys, remia ,So- Demonstracija prasidėjo ant 
vietų Sąjungą. Todėl jie sykiu kampo E. Federal ir Baising 
su lovestoniečiais - brandlerie- St.
čiais ir cannoniečiais-trockiš- dyi^ mylias, užimdama keturis 
tais varo kotr-revoliucinę agi- 
taciją prieš politiką Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijos. 
Jie stengiasi neprileist masėms 
susimobilizuot prieš karo pavo
jų, skelbdami, būk nėra tokio 
pavojaus ir būk “krizio aštrėji-

blokus ilgio. Demonstrantų 
eilėse suskaičiau 79 nešamus ir 
vežamus Įvairių obalsių ir pro
testų užrašus, tarp kurių ma
čiau ir lietuvių užrašą: “Lie
tuviai darbininkai protestuoja 
prieš persekiojimą ateivių dar-

nizacijos ir grupės išmestų
jų komunistų renegatų.

Darbininkų Tarptautinės 
Pašalpos japonų skyrius, 
aktyviškai remiant revoliu
cinėms darbo unijoms ir Ja
ponijos valstiečių federaci
jos kairiajam sparnui, ve
da mobilizavimo darbą pra
moniniuose centruose delei 
solidarumo su kovojančiais ^ovas*
valstiečiais šiauriuose. Jie 
reikalauja panaikinti biecL 
nįjįr valstiečių randąs, ir 
visafe skolas, -kad valdžia 
suteigtų, trąšą, sėklas, ūkio
įrankius ir kitokią pagėlbą 

Netikėtini dalykai ątsi- biedniesiems valstiečiams, 
tinka toje neriboto pan- i Jie reikalauja didesnių algų 
periamo šaly. Spauda, pa- dirbantiems 
vyzdžiui, paduoda praneši- ir tuojautinės pašalpos be
rną apie seną valstietį, ku- j darbiams.
rio sūnus buvo pasiųstas į Nacionalė šelpimo kam- 
Mandžuriją. Jis parašė sa- panija ypatingai buvo sek- 
vo tėvui laišką iš fronto, i minga Towio mieste Mat- 
Tėvas, tačiaus, negalėjo už- šuo kombainų dirbtuvėse ir 
^mokėti kelių centų, kuriuos tarp kooperatyviškų drau- 
reikalinga buvo sumokėti • gijų. Tokio ir Waseda uni- 
už prisiuntimą. Laiškas to-;-versitetuose studentai sū
dei sugrįžo į Mandžuriją. i darė Darbininkų Tarptąu- 
Šeimynų sūnūs, jaunuoliai,. tinęs Pašalpos grupes ir ve- 
gabenami į Chiniją kanuo- 
lių pašarui, kuomet seniai 
pasilikę namie skursta ir 
badauja. Už kėlių savai
čių jie sugrįžta sužeistų ar-

darbininkams

da kampaniją del šelpimo 
valstiečių Hokkaido dist- 
rikte. Mokyklų vaikai ren
ka aukas del D. T. P. va
jaus.

Po demonstracijos vakare 
buvo masinis mitingas Ukrai- 
nų svetainėj. Kalbėtojai sa- 
kė> pi-akalbas, z gvildendami 
istorijos ruožus iš klasių kovos 
visam pasaulyj nuveiktų dar
bų. Jaunų Komunistų Lygos 
kuopa iš Struthers, Ohio, iš
pildė dailią koncertinę prog
ramą iš klasių kovos lauko.

žodžiu sakant, Pirmosios 
Gegužės apvaikščiojimas pa
vyko šimtu nuošimčių.

Lašas.

kininkystės.) vėliava tie socia
listai stengiasi sulaikyt minias 
nuo kovos prieš karą, ir remia 
karišką Hooverio valdžios po
litiką, Tautų Lyga, n'Usigink- 
lavimo šųlerystę, karo skolų 
atmokė j imąJ, 1 |/FrancijOs minis- 
terio) Lavaliri atsilhnkyhlą (į 
Jungtines Valstijas) ir tt. So
cialistų partija yra piktas prie
šas Sovietų Sąjungos; jų par
tija stengiasi pakirsti augan
čią darbininkų simpatiją delei 
Sovietų Sąjungos, perštatyda- 
mi Amerikos buržuazijos dik
tatūrą, kaip tikrą demokrati
ją priešpastatydami ją prole
tarinei demokratijai, esančiai 
Sovietų Sąjungoj; tą proleta
rinę demokratiją socialistų 
partija piešia, kaipo viešpata- 

'vima diktatūros, kuri turėtu 
.” ir su

vą ir prieš karo pavojų.
Amerikos Darbo Federaci

jos vądai žiauriausiai ir veik
liausiai dirba išvien su buržu
azija josios . imperialistinėje 
politikoje, namie, ir užsienyj, 
kad algas kapot, streikų vys
tymosi judėjimą stabdyt 'ir tt. 
Jie begėdiškai pasisako prieš 
bedarbių apdraudą ir už H.oo* 
verio planą, kuris reikalauja 
dirbančius lygiai dalintis dar
bais, su bedarbiais. Jie veik
liai remia skirstymą negrų 
nuo baltųjų ir lynčiąvim£"neg- 
rų; jie stoja už deportavimus 
ateivių darbininką; jie suda
ro ir dalį mašinerijos, naudo
jamos tam, kad per smurtą ir 
prievartą nuslopint darbįninkų, 
_____  Amerikos Darbo Feje-!* 
racijos vadai (Green, Woll. ir 
Kompanija.) yra kariškai-pat
riotiškiausi įrankiai imperia
listų; jie dirba ranka rankon 
su karo ministerija, kad pa^ i 
laikyt prispaustas kolonijų 
tautai,, i Amerikos Darbo ( 
deracijos ‘ biurokratai veikią, 
išvien su . Civic Fęderąpo 
(grynai kapitalistine organiza
cija) ; o jų politikos viepįągdG 
ipą išreiškia tas faktas)); kad 
V^oll, Amerikos Darbo ^Fede
racijos vice-prezidentaS; tuo 
pačiu laiku yra Civic/ Federa
cijos prezidentas, ir kad kaip 
Civic Federacija, taip imlro- 
kratija Amerikos Darbo | Fe
deracijos yra ypatingai įnir
tę savo neapykantoje prieĮš So
vietų Sąjungą ir garsiausiai 
šaukią prie jos užpuolimo' ir 
intervencijos. ||

Socialistų partiją pirmiAų 
meldėsi prieš “Hooverio gero
vės” altorių ir prašalino net

mentų, kurie- nori atgaivint ka
pitalizmą Sovietų Sąjungoj.

Mustek sparnas socialfašizmo, 
į kurį įeina taipgi visokie re
negatai, kaip kad Slutsky, Lo
re, Cannon ir Lovestone, vai
dina- ypač pavojingą rolę šioj 
padėtyje, stengdamiesi . s.utu- 
rėt labiausiai sukairėjusius 
darbininkus nuo tikros kovos 
prieš kapitalistinę ofensyvą, o 
šiai kovai vadovauja Komunis
tų Partija ir revoliucinės dar
bo unijos, šnekėdami apie 
“gilyn, einantį krizį ir masių 
skurdą,,” jie .tuo pačiu žygiu 
stengiasi paimt į savo vadovy
bę besiplėtojančias darbininkų 
kovas, idant dizorganizuot 
darbininkų eiles, taip kad dar
bininkai liktų sumušti; taip 
tai mustiečiai padeda darbda
viams vykdyt nachališkiausią 
algų kapojimą (kaip, pav., 
jję , padarė tarp .kojinių mez- 
g^jų!);. yFįun darbininkai viduj 
,Ąn)erik()š < 'Federacijos
ibafįdo s!usįęi|^ahii2tiot . į kovą 
^^ tkapitąįišBų ofensyvą,; ne
paisydami įDarbpA Federacijos 
yadų (Greenę,.W0I1Qjį’ Kom
panijos) ir ei-dąiųil per -jų gal
vas, Hiustįečiai su savo “kai
ria” demagogiją atsistoja būk 
įai “vadoVauti’! toms kovoms, 
kad privesb darbininkus prie 
pralaimėjimo, ; kad ? sunaikint 
tikrai opozicinius judėjimus, 
sudrūtint Amerikos. Darbo Fe
deracijos biurooątą spėkas ir 
toUegtj Lx.lx-----i.i _
ainio Uusipt
SifeMgt. uz .akiųAtetymuisi kla
sinio ^usipratirUd ; tarp darbi
ninkų. Ye^kšlertdami del be
darbių; yarifoį įrhustiečiai stovi 
ant toš; ,pait; įpj^tformos, kaip, 
ir socialistų dąrtiją.g Jie prie- 

Mkląsių koyos” žodžius iš savo šingi będafbių reikalavimams 
platformos, o dabar vis dau- ir praktikoj vykdo Hoove r i o- 
giau ir daugiau, naudoja “kai- Greeno bedarbės programą

Kiek. Naudos A.P.LA. Na
riams, Susivienijus su Lietu
vių Darbininku Susivienijimu

Vienas labai žymėtinas da
lykas pasiliks istorišku atmi
nimu ne tik darbininkam, bet 
ir buržujam Youngstown© 
mieste. Čia turiu apie tai pa
sakyti kelis žodžius plačiau. 
Miesto buržujų . valdžia labai 
tvirtai rengėsi prie pasitikimo 
darbi ninku demonstracijos; 
pastatė ant kojų fašistinius le
gionierius, detektyvus, kompa-Jcesterie£ius#

Simfonijos Orkcstros Rengi
masis Prie Koncerto į 

Worcester, Mass.
Simfonijos Orkestrą Įeina 

kaipo naujenybė į mūsų pa
rengimus šiais metais. Pasta
ruoju laiku yra užsuktas prisi
rengimo darbas prie išpildymo 
tinkamos programos koncerte, 
kuris bus gegužės 15 dieną, 
Worcester, Mass. Prisirengi
mas yra padalintas į grupes, 
kurios laiko praktikas namuo
se, o visos muzikos orkestrą 
praktikuojasi svetainėje.

Kad tinkamai atlikti savo 
pareigas ir pilnai užganėdinti 
worcesteriecius, tad yra deda
mos pastangos ir bus panau
dotą įžymesni asmenys, iš Wa
terbury, Hartfordo ir New Bri- 
taino. Tai yra, bus parinktos 
tų kolonijų jaunuolės daini
ninkės, kurios turės progos pa
sirodyti ir palinksminti wor-Kai kurie APLA. , nariai, 

priešingi vienybei su LDS., 
bando prirodyti,' jogei susivie
nijus su LDS. nebus jokios 
naudos? Tačiaūs jie jokių rim
tų faktų nepaduoda. iJie tik 
sako, kad APLAi . senesnė, ir

Į geresnė prganiząciją, todėl ji
nai negali vienytis šų LDS..

Kuomet kalbame apie vieny
bę, visgi turime pažiūrėti tik
rų faktų, ir tik tada, faktais 
pasiremiant, Įrodinėt, jogei vie
nybė neatneš jokios APLA. 
nariams naudos. ‘ Aš Čia todėl 
noriu kaip tik ir patiekti ke
letą faktų, kodėl vienybė nau
dinga APLA. nariams.

Visų pirma reikia pasakyti, 
kad APLA. nariai, suvienytoj 
organizacijoj, mokės nė dides
nes duokles, bet dalinai mažes
nes. Pavyzdžiui, narys, prigu
lintis pirmam pašelpos skyriui, 
mokės 10 centų į mėnesį ma
žiau ir dar veltui organą gaus. 
Jis sirgdamas gaus vietoj $7 į 
savaitę—$6.

Kad aiškiau būtų/ , reikia ve 
kas pasakyti: APLA. nariai, 
prigulį pirman 'pašel^oą sky
riuj, už $7 į savaitę moka' po 
50 centų į mėnesį arba biskį 
daugiau kaip po .septynis 
(7.10) centus ant dolerio. Su
sivienijus tie patys nariai mo
kės biskį mažiau kaip Šešis 
(5.90) centus ant dolerio.

O tie nariai,( kurie priklau
so abiejose organizacijose, jau, 
nebemokės po 10:centų lėšų .kas iai yra miesto išmatų krema- 
mėnesį. Be to, daugelis kuopų 
kolektųoja sąvo^ išlaidų paden
gimui bent po '10 centų nuo 
kiekvieno nario. Susivienijus 
tos ’ dubeltavos ! kuopos pasinai
kins; jr narįąmę Ivėl magiau, ręir 
kė;s mbkėti. ;. v' 7 ‘ . • -

Nariniai ąiokesčiąi, vadinasi, 
suviėnyto'j oi’įahfzacijbj bdš 
mažiausi,* hegū bile kurioj* lie
tuvių ■čentralinėj organizacijoj; 
Rymiško liatalikų susivienijimo 
duoklės dabar daug augštesnėS. 
Fašistinis SLA.„ savo naujam 
konstitucijos projekte, baisiai 
pakelia duokles. Po 2() centų 
į mėiięsį pakeliama pirmo' 
skyriaus nariams, antro sky
riaus nariams po 40 ce-htij 
į mėnesį. Naujiems nariams 
dar daugiau reikės mękėti.

Tačiaus tie, kurie’ priešinasi •; MRjftrį r -y. n-t
vienybei su LDS.į nieko nesą- yra darbininkų priešas ir su 
ko, kad ryrhiškam susivieniji-(kuo mes turime' bendrai kovo- 
me^ daug augštesnės duoklės, o 
SLĄ.i dabar' > baisiai pakelia 
dupklęs.,; Jie dąr vis nemato, 
kad klerikalai ir fašistai devy7 
nis kailius nuo jų lupa.’ Lai
kas praregėti ir pamatyti, kas

nijųi šnipus, visus policistus,; 
dieninius ir; naktinius; priren
gė kulkasvaidžius ir gazines 
bombas; . prieg ftam ?dar su- 
grąžįnd nacionalę gvardiją iš 
mailių srities į žodžiu sakant, 
laukė raudbnųjįį*’ ' Na, ir su
laukė. Valdžia uždraudė de- 
monstrantam sustoti ant Cen
tral skvero, įr čią visas plotas 
tik knibždėjo šnipais ir žan
darmerija, raita ir pėsčia; ir; 
štai kaip tik pirmos demons-! 
frantų eilės pasiekė Central ' 
skverą, tai netikėtai ir nelauk
tai iškilo iki pusoi stiebo rau
dona vėliava ir niekas nematė, 
kas ją ten užkabino*. Detek
tyvai ir policija tuojaus puo
lėsi nutraukt vėliavą žemyn, 
bet kaip tik virvę patraukė—, 
vėliava iškilo į patį viršų stie
bo. Vėliavos nuimti niekas 
negali, o čia tūkstančiai dar
bininkų sveikina raudoną vė
liavą ; ir taip mūsų vėliava iš
kabėjo apie 45 minutes. Fo
tam atvažiavo ugniagesiai ir 
turėjo daug vargo, iki nuėmė; 
mat, į tokį augštą stiebą ne 
taip lengva ir kopėčiomis Įlip
ti.

Apmaršavus vidurmiestį, 
didelė (įarbininkų minia su vi
sa paroda nuėjo J taip vadi
namą 'Hoover City. Čia dide
lė žmonių minia gavo pama
tyti, kokiose baisiose saigose 
gyvena bedarbiai. Šita vieta

Iš paties prisirengimo, or- 
kestros didumo ir visų daili
ninkų skaitlingumo,—galima 
daryti išvadą, kad worceste- 
rieęiąi pasiliks patenkinti; o 
kurio , nebus rengiamam kon
certe ,tąi tie po laikui veikiau
siai apgailestaus.

Stiprus Ramstis.
—o—

Skaudi Padėtis Lietuvių Be
darbių Šeimynos

NEW BRITAIN, Conn. — 
Man teko užeiki į bedarbės 
spaudžiamos šeimynos namelį. 
Iš trumpo pasikalbėjimo pa
sirodė—žmonės simpatiški ir 
iš jų akių buvo galima išskai
tyti, kad jie nori išreikšti savo 
skaudžią gyvenimo padėtį ir 
išgauti kito manymą ir užjau
timą. Turėdamas savyje mintį, 
kad mūsų klasiniai susipratu
sių darbininkų yra ir tiklas tai 
daryti, pradėjau kalbą bedar
bės klausimu. Moteris pradė
jo pasakoti:

“Mano šeimyna susidaro iš 
6 ypatų; vaikai 4, ir visi suny
kę del nedavalgymo. ši jau
niausia mergaitė 4 metų, su
džiūvo,1 kaip šešėlis. Supran
tu, kad jai reikalinga pieno, o 
ir kito tinkamesnio maisto, 
bet matai tamsta ir atleisk, 
kad dar po pietų nepaspėjau 
nuo stalo nuimti ‘dišes,’kurios 
aptrintos likučiais ‘binzų jš ke- 
no’; tai mano šeimynos buvo 
pietūs. Mano vyras to viso 
negali pAkęsti—ir tamsta ' gal 
matai1 jį anksti' rytą išeinant.- 
Jis s'ako, kad dėlto iš namų iš
eina, kad negali pakęsti ir ma

celiui iš publikos net’ ašarąs tyti, kaip aš vaikus valgydinu 
iš'.akių ištrąukė, ir ne viėnaą į* rengiu Į mokyklą. Vyras

torija ir “dumpos.” čia. gyve
na būdose ir duobėse. Įsikasę 
Į pelėnus apie .170 žmohių, o 
kiti išmatų krematbrijbš skle-r 
peri Tam sklėpfe baisi smarvė, 

i Šitokiu gyvenimo, reginys dau- 
!•••>/ 11*1 i V

sakė, ‘.‘netrukus ir mes būsi- 
me piliečiais si'o mėšlyno.”

Draugai darbininkai, nėra 
ko mums nusiminti ,ir laukti, 
kada mus priglaus mėšlynas, 
bet stokime Į darbininkų orga
nizacijas ir. kovokime kartu 
su kitų tautų darbininkais, 
kad greitoj ateityj raudona ve 
liava plevėsuotų ne .tik ant 
centralių stiebų, bet ir ant ša
lies valdžios 'rūmų Washing-

Vyras 
išeina iš namų ir jo akys ne
mato. Bet kur aš savo akis 
galiu padėti ir kaip aš savo 
jausmus galiu sukontroliuoti 
ir pakelti tokią savo gyvenimo 
skaudžią .padėtį?”

Moteries apipasakojimas sa
vo šeimynos skurdaus ir alk
stančio gyvenimo davedė ma
ne prie pastatymo klausimo: 
ką darbininkai turi daryti ar 
iš bado mirti, ar kovoti? Mū
sų klasiniai susipratusių darbi
ninkų pareiga yra aiškint be* 
"darbiams jų kančių priežastis 
ir organizuoti juos į Bedarbių 
Tarybas kovai už bedarbių 

.Įstatymą ir už 
ūmią kožiiam bedarbiui pa- 

kapiialištų

ti
Tad visi stokime už vieny- j apdraudos 

bę abiejų organizacijų. Visos f 
kuopos turėtų prisiųsti delega-; šalpą iš valdžios ir 
tas į APLA. seimą.

Pittsburghietis.
iždų. *

S

S
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Apie u Tautinę Bažnyčią’ į šito 1negali; mėpaštebėt leiYio” ir > visos ! Amerikos-' šiame mieste, 
’’n u s k r i austų tokia popie- lietuvių -s’ocialfašistų Sjjau-,

Tautinė lietuvių katali- jos suvaržymais bei “ 
susikūrusi Jos nenešančiu” pačiai R.

regis, ne; katalikų bažnyčiai “orto- 
pirmi metai ir netgi mėgina!(j()ksiZmu,” kaip tai celiba- 
sudaryt savo šiokią-tokią Ii- Į įas (protestai prieš celiba-

«r|

kų bažnyčia

jžiaus politika tautų gyven-įdos rolŲ “Tautinės bažny .
‘ Negali to nepastebėt čios” ir visos eilės kitu kon-\ draugui, kuyiedjvirtino, kad čia
• . ... ■> > . > ___ fl 1 1 X - t S 1 1 T T 1 Ir T , 1

t i Mnv- 'Drg. M. Undžienės Prakalbu pastangos kuotankiąusja;reng-i ®v , n
ti ajit gatvės1 prakalbas ir de-| Maršrutas nttsburgne, ra. 
monstračijaš. Dabar ir tie'

nau- i tojai.
ir Amerikos lietuviai. Sa- 
rišyj su tuom didėja nepa
sitenkinimas popiežiaus “va
dovybe” netgi tikinčių tar- 

verčia

ir Apielinkeje

teratūrą ir leist savo laik- įa ;all ne pjrma kart kuni- P®’ has savo

9 d. gegužės, ’8 vai. vakarė, 
818 Belmont St. N. S. Pitts- 

i burgh, Pa.
Minėtų kolonijų lietuviai 

stengkitės daly- 
Drg. Undžie- 

, Lietuvos Sū-1 nė plačiai aiškins apie Sovietų 
i Sąjungą. Bus labai įdomu pa- 

. . isiklausyt kiekvienam darbinin- 
. • •’ kni ir darbininkei.mainierių sve-l yisus kyječia RengėjaL

, J { »• • nieko 'negdljmiU nuveikti, entu- rčakCini j zjas|.aj pasįcjarė veikime.tr-revoliucinių
sektų garsinime, jų platini
me ir rėmime. Tai puikiai 
mes matom pavartę tų bur
žuazijos šunyčių, spaudos 
skiltis. Tame nėra nieko 
stebėtino,—juk vienų ir ki
tų tikslai nesiskiria.

t nušviesti šių j 
vl sektų veikimą, parddyt jų] 

kasdieninį, reakcinį, kontr-; 
revoliucinį veidą. , . i

V. K. Varnėnas, i

6 d. gegužės, 8 vai. vakare, darbininkai,
1728 Jane St., S. S. Pittsburgh. .,, . , gaut prakalbose.7 d. gegužes, 8 vai. vakare, Į 
Wilmerding, Pa. 
nu svetainėj.

8 d. gegužės, 2 vai. po pietų, ’
New Eagle, Pa., mainierių sve-' 
ta i nė j.

8 d. gegužės, 8 vai. vąkaie, * itvKTT IR PT A T IV 
APLA. 2 kuopos svetainėj, Mc ^AllYKll IK 1LA11AI- 
Kees Rocks, Pa.

Na-

Lietuvių darbininkų irgi ne
mažai dalyvavo, bet turėjo 
daug daugiau dalyvauti. Lie
tuviai 'darbininkai neturi atsi
likti nuo abelnųjų darbininkų 
kovų. Darbuokimės revoliu- 

. Reiniam darbininkų judėjime. 
Re1“ Į Stokime Komunistų Partijom 

McKeesrocksietis.

“dušių ganytojus” taipgi 
jieškot naujų metodų, naujų 
apgavystės būdų, kad sutu- 
rėt bepradedančius a 
traukt nuo bažnyčios dar
bo žmones savo įtakoj, 
čionai ir išauga “radikalios” 
frazės apie bažnyčios atsky
rimą nuo valstybes ir apie 
nepripažinimą popiežiaus.

Kalbant apie Tautinės 
lietuvių katalikų bažnyčios 
“programą” negalima už- 

i miršt ir viršuj minėtų peš
tynių Lietuvos fašistinių j

raštį “Tautos balsas”. Yra , ■
ir daugiau panašių sektų,! lietuviams lotinų kalbos var- 
kurios ne tik kad turi _su- į tojimas, ir, pagaliaus, 
kurusios sa\ o litei atui ą, j šimtinė (jei jos i

* (pavyzd. “Biblijos studen- f|uot popežiui,—daugiau ku
tų” ir kt.), bet savo veiki- vigams liktu), 
mą mėgina pernešt iš Ame-; . / .
rikos i Lietuva ir kitur, | Apsistokim kiek plačiau 
kur yra didesnis lietuvių jtles P^mais dviem klausi- 
skaičius. jmais.

Prisižiūrėkime tat kiek' Visų pirma reikia pažy- 
arčiau į ju veikimą. kad ivalrlU tikybinių

Ko siekia “Tautinė lietu-1 sektlb grupiruočių
vių katalikų bažnyčia”? Sa-j Orimasis bei susidarymas 
vo programiniam straipsny I dabartiniu metų nėra pri- c ____ ____ t
Amerikos Tautinės lietuvių puolamas. Rymo katalikų partijų tarpe. Kame jos pa- 
bažnyčios organas “Tautos; bažnyčia nėra “vieningas į slreiskia? Jos pasireiškia 
balsas” (N. 1) taip išdėsto ! kūnas,”. tikinčiųjų sąstatas ; dabartiniu momentu visų 

įvairus ir į jį veikia ne tik pirma krikščionių demokra-

gų keliami), nesuprantamos

, de- 
nereikėtų atsi- kia plačiau

McKees Rocks Gegužinė
Demonstracija Gerai Pavyko

’.L.A. 2-ros Kuopos 
riams Vienybė Naudinga

i McKEĘS ROCKS, Pai — 
jP.L.Ai 2-ros kuopos susirinki-' 
mas atsibuvo geg. 1. Nema
žai. narių- dalyvavo., 
pasakyti, kad tai buvo

KIT “LAISVĘ”

Už Balsuoti į LD.S. Pildomą Tarybą?

savo programą:
1. Romos katalikų bažny

čia, būdama klerikališka or- < įyngS buržuazijos grupių ir 
ganizacija, Riekia bažnyti-, grupiruočių tarpe, o taipgi 

bendras kapitalizmo puvi
mas, neaplenkdamas ir bur
žuazinio mokslo, meno, fi 
losofijos ir moralės. __
kim nors Lietuvą. Ten tau
tininkų fašistų peštynės su 
krikščionių demokratų par
tija, kunigų vadovaujama, 
tiek paaštrėję, kad tautinin
kai kartais net griebiasi 
prieš įsikarščiavusius krikš- ■ 
čionių demokratų lyderius I ”atom> neapsieita ir be’tau- 
policijos pagelbos. Tos peš- j tjnjnku fašistų įtakos į “tau- 
tynės nepalieka nuošalyj ir) 
bažnyčios, kur netgi kuni
gai pradeda tarp savęs peš
tis. Turėjom netgi tokių 
pavyzdžių, kada bažnyčioj 
vienam kunigui sakant pa

aštrėjanti klasių prieštara
vimai, o ir aštrėjančios peš-

nės valdžios. “Kunigų val
džia tautiniu atžvilgiu yra 
kenksminga. Nors kunigas 
ir ministeris, bet vistiek yra 
popiežiaus pavaldinys, ku
ris turi aklai klausyt Ro
mos. Roma gi yra lenkų 
įtakoj... dabartinis popie-

- žius joje yra gyvenęs ir pi
lietybę įgijęs ir jau popie
žium būdamas viešai yra 
pareiškęs, kad Lenkiją, kai
po antrą tėvynę, jis labiau 
myli už kitas tautas ir Pi
jaus XI nuomone, Vilnija, 
kaip ir Gardinas, turi Len
kijai priklausyti...”

Ir čionai “Tautos balsas” 
daro išvadą:

“Vadinasi, valstybei yra mokslą ir agituojant prieš 
kenksmingas Romos kunigų ^antininkus,—prieš jį išsto-' 
valdymas, nes per jį vaistys ja kitas, kunigas ir reika- 
bė nustoja suvereniteto ir lauja “] 
patampa Romos parapija bažnyčią” ir p. « Tai ne ko- 
ar provincija...”

Toliaus nurodoma, 
esą, ir Kristus buvęs 
maišymą bažnyčios ir 
tybės reikalų ir todėl 
išvada: “Išeidami iš

ragaišio. Šitose 
va-

tų varžytinėse su tautinin
kais del pirmenybės, del 
valdžios
peštynėse “opozicijoj 
dovaujančią rolę lošia kuni-

| gai ir netgi nepasilieka nuo- 
10’ šalyj pats popiežius. Ir to- 
Paim-1 de] obalsis nekišimas bažny

čios į politiką, netgi atsky
rimas bažnyčios nuo vals
tybės yra noriai linksniuo
jamas tautininkų fašistų, 
nors pastarieji neblogesni 
katalikai už pačius krikš- 

i čionis demokratus. Kaip

McKEES ROCKS.—Bal. 30 
d. čia buvo surengta pirma vi
soj McKees Rockso istorijoj ge
gužinė demonstracija. Virš 
tūkstančio darbininkų susirin
ko į paskirtą vietą.

Kalbėtojai — dd. Bloser, 
Hawkins ir Gasiūnas—aiškino 
Gegužės Pirmos reikšmę ir 
darbininkų padėtį. Klausyto
jai tuo buvo labai susidomėję. 
Ypatingai atydžiąi klausėsi 
aiškinimo apie Sovietų Sąjun
ga.

Parduota nemažai literatū
ros ir keletas darbininkų prisi
rašė prie Partijos. Demonst
raciją surengė Komunistų Par
tijos 5 Dist. McKees Rockso 
branduolys.

Kadangi publika pageidau-

Reikia 
vienas! 

geresnių mitingų. Didelių už-j 
sipuldinėjimų ’ ■ 2 
veik nebuvo, 
gas biznierius 
rnėjo nešvaria 
vadino tuos, 
vienybę, kiaulėmis, sliekais ir 
dar visokių nešvarumų prikal
bėjo. Drg. Miliauskas jam 
labai rimtai pastebėjo, kad 
Zabella iš darbininkų pratur
tėjęs, visai nepaiso darbininkų 
vienybės. Jisai nori, kad dar
bininkai būtų pasiskirstę, kąd 
jie nesiorganizuotų ir nekovo
tų prieš išnaudojimą.

Vienybės sutarties svarsty
mą ir delegatų į seimą rinki
mą atidėjo sekančiam susirin
kimui. Visi kviečiami skait
lingai dalyvauti ir rimtai ap
kalbėti vienybės reikalą. Vi
siems darbininkams naudinga 

ir pasisakyki-

ir triukšmo be-j 
Vien tik turtin-l 
Zabella pasižy- 
kalba. Jisai iš
kąri e stoja už

Labai svarbu, kad LDS. visuomet pasiliktų ištiki
mas darbininkų klases reikalams. LDS. yra darbi
ninkų savitarpinio susišelpimo 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, socialfašistais ir net su policija prieš susipra- 

; tusius darbininkus ir darbininkes. Dabar jie bando 
įlysti į LDS. ir tęsti griovimo darbą iš vidaus. Jie 

i stato į LDS. Pild. Tarybą savo kandidatus tokius, 
kaip Bacevičius, Joneikis ir 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 priešus. Todėl visi balsuokite už drau
gus Mizarą, Krasnitską, Jeskevičiutę, Kaškiaučių, 
Mikitą, J. Bimbą ir Dr. Palevičių.

tinę bažnyčią!” Tai mes 
matom nors sugretinę pir
mą “tautinės bažnyčios” 
punktą, kur netgi tiesiog 
kalbama, kad bažnyčia ne
turi kištis į valdžios daly
kus, netgi turi būt atskirta j 
nuo valstybės. Iš viso ko 

. matyti, kad šitas' Lietuvos
nekišt1 politikos^ įfašistų-tautininkų interesų 

supuolimas su Tautinės ka
talikų bažnyčios programa 
nėra pripuolamas.

ja tokių prakalbų ir rankų pa-1 vienybė todėl kėlimu pareiškė reikalavima 1 me už Vienybę 
jtoliaus rengti demonstracijas i . A.P.L.A.% Kp. Narys

I DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
1 čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais-
i tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
i A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
j 8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.
P—. „       „ . m „ „ . . —■       . _ _ _ _ - . -

Ar Užsitrauki
I I J >

i kiu nors “bedieviu” ir “at-
i *• vskalūnų” kova,—tai pešty
nės tos pačios katalikiškos'
buržuazijos tarpe, išaugau- t Šitas, reikalavimas dar tu- 
čios ant gilėjančio buržuazi- ■ . .
jos puvimo \ pamato. __ _ . _ _ . _

kad 
prieš 
vals- 
daro 
kris-

taus mokslo reikalavimų, 
T. Bažn. eina ta kryptim, 
kad bažnyčia būtų atskirta 
nuo valstybės”.

2... ’’Tautinė bažnyčia ne
pripažįsta popiežiaus vald
žios”—skaitome tame pat 
m

čios ant gilėjančio buržuazi- ip kitą, prasmę, būtent 
jos puvimo . pamato. Baž- tikslingesnį jėgų pasiskirs- 
nyčia yra tiek susirišus su į tymą kovoj su kylančiu re- 
buržuaziniu surėdymu ir su voliueiniu judėjimu.. Tai 
pačia buržuazija, kad į ją mes matom nors iš šių žo- 
negali neveikti tie visi vai- džių: 
dai, peštynės ir 
buržuazinės morales bank- siektų politinės 
rotas. Tas viskas, šalia ky- valstybėje, šiandie

“Jei Romos bažnyčia ne- 
i valdžios 

_ _____ ___  _ ... . „ , - nebūtų i 
Tautos balse”. O nepripa- į ^an^io revoliucinio _ judėji- jos bergždžios kovos tarp 

žįsta todėl, kad “popiežius!1^0’ kelia visos eilės dva- valdžios ir valstybės, o tos, 
buvo, yra ir bus svetimas!?*08 v.ądovU. nerimą, verčia Jėgos galėtų būt suvartotos | 
lietuvių tautiniams idea-1 Juos ieškoti naujų metodų,1 poduktingesniam 
lams. / popiežiai visą laiką 1 n?ui‘J Ppemomų, kad šutu-1 (Ten pat, ‘™... 
lietuvių tautą skriaudė” ir,buržuazijos, o sykiu ir . ^Jo. j).
be to dar, kad popiežiai pa- j bažnyčios,. moralinį ir ide- • §įai ^as svarbiausia! Ša-1 
tys sau pasivogę popiežiš- į 9*0Sini kritimą, sustiprint pn bergždžios kovos, naiki- 
kas teises, tuo tarpu kaip ] jos viešpatavimą ir sykiu nančios vienam tikslui (dar- 
kristus tokių teisių nedavęs. į .sl\-A„ancium3eV? jL'' bo žmonių didesniam paver-

3. Visos pamaldos tur būt 
atliekamos lietuviškai.... nes 
ir pats kristus i 
lotyniškai.

Prieš skyrimą popiežiui 
piniginių duoklių nuo baž
nyčių ir tikinčiųjų, ir todėl 
visas taut. bažn. turtas pri
klauso parapijai, o ne po
piežiui.

5. Tautinė bažnyčia atme
ta celibatą, nes, esą, kuni
gas su tokiais pat žmogiš
kais jausmais ir todėl nega
lima varžyt jo apsivedimą 
su moteria.

Štai tautinės bažnyčios 
programas!

Charakteringa šioj prog
ramoj 3 pagrindiniai daly
kai. Būtent: nepasitenkini
mas “bažnyčios kišimusi į 
valstybę”, nepasitenkinimas 
popiežiaus lenkiška politika 
Lietuvos klausime, ir—ne
pasitenkinimas Rymo kata
likų bažnyčios disciplina,

i darbui.”
“Tautoš balsas”

nekalbėjęs s^mo pusė.

Y^ena!gime laikymui) skirtas je- 
• ~ klau- gas, baugiau bus produktin-

gumo tame darbe! Štai ko- 
Antra, negalima užmirš- kia tikrumoj Tautinės lie

ti ir tą faktą, kad dabartį- i tuvių bažnyčios fizionomi- 
nė Rymo katalikų bažnyčia 
su popiežium priešakyj yra 
ne tik antisovietinės inter
vencijos ruošėjas, o ir ru
poras imperialistinių vals
tybių prispaudime silpnes
nių nacijų, jų užgrobime, 
kolonialių ir pusiau kolo- 
nialių tautų plėšime ir tt. žalinga ypatingai dar ir ] 
Tai puikiai rodo ir Vilniaus tuom, kad ji neva “maišti- i

ja!
Darbininkų klasei, ir Ry

mo, ir tautinė katalikų baž
nyčia—tai klasinių priešų 
bažnyčios, tai priešo įran
kis ardyt klasių kovos fron
tą ir stiprint buržuazijos jė
gas. Tautinė bažnyčia yra

Ir Štai Paskutinis 
vengtas dalykas 

cigaretų skelbimuose!

klausimo rišimas Pilsuds
kio naudai, Lenkijos fašis
tų ir jų žvėriškų žiaurumų 
Vakarų Baltarusijoj ir Va
karų Ukrainoj laiminimas, 
neminint jau popiežiaus 
siunčiamų misionierių ir ki
tokių “dievo tarnų,” tiesio
ginius darbus kolonijose ir 
pusiau kolonijose, “nekultū
ringose,” “tamsiose” tauto-

ga” prieš popiežių frazeolo
gija stengias su turėt bepra- 
dedančias atitrūkt nuo Ry
mo katalikų bažnyčios ma
ses. Mes privalom kaip 
prieš Rymo katalikų baž
nyčią, taip ir prieš Tautinę 
lietuvių bažnyčią kovot, ke
liant masių akyse tikrąjį 
jose klasinio priešo veidą.

Čia neapsistota kiek pla
čiau apie “Naujienų,” “Ke-

vox
L

DŪMŲ užsitraukimas senai buvo 
“neliečiamas” . . . dalykas, 

kuris buvo uždraustas minėti tabako 
versle . . . vengtas dalykas! Kodėl? 
Dėl to, kad kiekviename tabako lape 

i - net geriausiame, leugviausiame - 
gamta slepia tūlus nešvarumus, kurie, 
jei neišimti, nemalonūs jautrioms 
gleivėms!

Kadangi, žinodami ar nežinodami, 
mes visi vienu ar kitu laiku dalį ci
garetų dūmij užtraukiame - Lucky 
Strike išvystė šį svarbij mokslišką 
procesą, kuriuo išvalomi tie tabako

1 . O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 ntodernRkų minučių su pasaulio 

geriausiais šoktų orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekvienų Antradienio, Ketvirtadienio, 
ir Šeštadienio vakarų, per V.B.C. Radio tinklų.

ncšvaruinai. Luckies tą procesą įvedė. 
Tik Luckies ji ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Atsimink - 
jog virš 20.000 gydytojų, kuriems 
buvo duota išbandyti Luckies, pama
tuojami savo nuomones savo pačių 
rūkymo patyrimu, pareiškė, kad 
Luckies mažiau erzina gerkle, negu 
kiti cigaretai.

“It’s toasted”
Jūsų Gerklei Apsauga *

prieš knitėjimus - prieš kosulf

Copn, 103i.
The American 
Tobacco Co.



Puslapis Ketvirtas . Ketvirtadien. Geguž. 5, 1932

CIVILIZACIJOS VAIZDAS ; kur visi gaus teisingai savo 
I darbo vaisius.i '

Kapitalizmo surėdymas
Mokslo stebėtinas išvys- sėją. Bet kada tą pasiūlė Jau nebetinka šiandieninei

tymas technikos atlieka Sovietų Sąjungai, tai gavo draugijai — jis jau baigia 
svarbiausias ir sunkiausias tinkamą atsakymą, jog tą sav? dienas. Visos jo juo- 
užduotis industrijose. Dar- daryti yra neprotinga—ir ] dosios spėkos desperacijoj 
bo žmonės, kurie amžiais j pareiškė: “Sovietų Sąjunga blaškosi—šėlsta, įieško išei- 
kankinosi sunkiausiais ran- į niekuomet nesutiks del kai- 
kų darbais, šiandien jų dar
bo rankomis pastatyta ma
šinerija juos nuo to paliuo- 
savo. Ir tokiu būdu priga-

• minta visko pilnai ir perpil
tai. Tas yra gerai! Svei
kas protas rodo, jogei tik 
reik mokėt tuomi naudotis, 
džiaugtis ir laimingai gy
venti.

Bet tuo tarpu matome ve 
kokį vaizdą. Tie darbininkai, 

. kurie pabūdavo j o dirbtuves, 
pastatė mašineriją, ir pri
gamino visko, patys pasijuto 

‘ išmesti iš darbo ir iš gyve
nimo, todėl, kad milionų ir

tymas technikos

nų kapitalo, žmones marin
ti badu!”

Ar gi tai protinga? Kuo
met maisto, drabužių ir vi
sokių reikmenų del gyveni
mo yra perdaug, o milionai 
sveikų tvirtų vyrų bei mo
terų tur elgetaut—badaut! 
Jų kūdikiai negauna lašo 
pieno, nei tinkamesnio mai
sto. Per tą jų sveikata nyk
sta, darosi liguisti, kas atsi
lieps ir ant būsiančios kar
tos. -

Tai tokiai kapitalistinei 
civilizacijai komunizmas 
gręsia pavojum, todėl, kad

....
kas dviejų dienų Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo dist- 
rikto piknikas. O kadangi mū
sų organizacijos yra dalis T.D. 
A., tai mes turime dėti visas 
spėkas, kad padaryti pikniką 
pasekmingu. T.D.A. yra labai 
svarbi organizacija, kuri veda 
visas bylas mūsų draugų, pa- bridge, K J. 
puolančių į kalėjimą, kaip tai, ■ kusljos‘ 
Scottsboro juodveidžių, Tomo 
Mooney ir kit. kas kainuoja 
labai daug pinigų. Tad mes 
turime pagelbėti sukelti dides
nę sumą pinigų. Be kitko, šia
me piknike bus leidžiama išlai- 
mėjimui radio. Ant laimėjimo 
tikietų yra nurodyta, kaip nu- 

įžanga 
progra-

WILKES BARRE, PA. M
ADDED. 43 kuopos susirinkimas 

įvyks 8 gegužės, Patlįuno svetainėje, 
53 Bank St. Draugai skaitlingai su
sirinkite, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti, taipgi atsimsite kny
gas. Antras tomas knygos “Religi
ja” jau gatavas, atsiimsite ją ir ki
tas knygas. Taip pat rūpinkitės už
simokėti duokles, kurie dar neužsi
mokėjote.

Sekt. S .Pietaris.
(106-107)

WORCESTER, MASS.
TDA. 13 kuopos susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 10 gegužės, Lietuvių sve
tainėje, 29 Endicott St., 10:30 vai. 
ryte..
mui,

būdas—•mažink, Įdėk gali; 
meluok, kiek moku: Tas yra 
kol kas naudingiausias būdas, 
nes didelė didžiuma darbinin
kų nedalyvavo demonstracijoj 
ir yra priversti semti žinias iš 
“Plain Dealerių,” “News” ir 
“Presų.” \ 1

žodis apie garsią “socialis
tų” demonstraciją, kuriai ka
pitalistinė spauda davė pla
čios publikacijos. Nei jų “de
monstracija” iš automobilių, 
nei “demonstracija” -ant Pub
lic Square neįvyko. Kodėl? 
Aišku, kad socialfašistai ne
norėjo kapitalistinei Clevelan
do spaudai kiaulystę iškirsti. 
Apie tą laiką, 6-tą vai. vaka
re, nei vieno darbininko nebu
vo pažymėtoje “demonstraci
jos”—prakalbų vietoje.

Slovėnų auditorijoj “soc.” 
adv. Shartz iš Dayton kalbė
jo kokiem 200 senų-senų soc.- 
fašistų, reakcinio tipo asmenų.

, “masinį” mitingą bosų 
bet užtat
kur virš 

darbininkų dalyvavo, 
nei pusiau lūpų neprisiminė. 
Ar dabar aišku, kam šiandie
ną taip tarnauja didžioji bur- 

jžuazijos spauda? žinoma, 
1 susipratusiems dar bininkams 
aišku. Bet tūkstančiai, milio
nai to dar nepermato. Susi-j 
pratusių darbininkų pareiga, į 
todėl, visur platinti ir buda- 
voti savą spaudą, komunisti-1 
nę spaudą.

Dar žodis. Mes, lietuviai 
darbininkai, turime gerai tė- 
myti ir įsižiūrėti, kaip sklokos-, 
Prūseikos ir Ko. “Klampynė”! 
seka ir naudoja tokį pat būdą ; 
mažinimui komunistinės įtek-' 
mes. Kodėl ji taip daro? j 
Aišku, kad pasitarnauti bo-1 
sams i 
kovoms, 
mirga: “kairiosios unijos ųa, 
byra, jų įtekmė puola; jų va
dovybe niekas nebepasitiki; 
Komunistų Partijos narių skai
čius nupuolė; visur bankro
tas.”

Palyginkime bosų prostitu- 
tę-spaudą ir “Klampynę,” o 
pamatysime jų abiejų vieną 
tikslą—diskredituoti revoliuci
nį judėjimu ir Komunistų Par-

ties. Bet jos nesuranda ki
taip, kaip tik surengti—iš
provokuoti karą prieš So
vietų Sąjungą! Bet plačiau
sios darbo žmonių masės 
tur dėti kuodidžiausias pa
stangas kovot prieš tą’ ka
rą. Jei imperialistai jį iš
provokuos, tai bus daug 
bąisesnė pasaulinė katas
trofa, negu pereitas pasau
linis karas! Ir darbininkų 
milionai tokiu ar kitokiu 
būdu bus išteriota-ištašky- 
ta! Todėl, idant priskubi- v‘masinj” j 
nūs tam visam pragaištin- spauda paminėjo, 
gurnui galą, remkime Ko-1 apie 16 mitingų, 
munistų Partiją, stokime į 13,000

važiuoti į “kempę”; o 
tik 15c. su šokiais ir J \ma.

Antras iš; eilės bus

774 Bank St., (savuos kainb.)’ įžan
ga tik 50c. Tad dalyvaukite kuoskait- 
lingiausiai! j ;

K p. Nare M. V.
(106-107)

RIVERSIDE, N. J
Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 142 kuopa rengia 
pikniką. Įvyks nedėlioję, 8 dieną ge- 
gužės( May), Plungio Parke, Cam- 

Bus prakalbos ir dis- 
j Visi galėsite išreikšti savo
nuomonę ir turėsite progos išgirsti 
nuomones daugelio kitų draugų svar
biais mūsų gyvenimo klausimais. 
Pradžia 12 vai .dieną.

(106-107)
----- --------------------

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių kuopos susirinkimas bus 
gegužės 6, pėtnyčios vakare, 8 vai., 
Kubio salėje, 79 Jackson St. Visi 
nariai atsilankykite į laiką, kad ga
lėtume užbaigti susirinkimą į kele 
tą minučių, nes tą patį vakarą įvyks 
Dr. Kaškiaučiaus labai svarbi pra- 

I kalba.
Sekretorius.

(106-107)

FREEHOLD, N.
ALDLD. 235 kuopa rengia pikni-

milionų darbininkų darbo komunistai veda griežtą ko-■ 3^ Stokime į eiles kovoto- 
saujale vą prieš tą bjauriąją kapi- • darydami didesnes spe- . .. . i* • j • vi Izncj ! ninlfimn mm imnnvinvaisius susigrobė 

kapitalistų, kurie anei pirš
to nepridėję prie darbo. To 
pasekmėj, šiandien matom 
alkanųjų bedarbių linijas 
prie gavimo maisto pagel- 
bos įstaigų. Maldaujančių 
eilės didėja, alkis labiau ir 
labiau įsigali! Bedarbiai, 
kurie metai, du ir daugiau 
negali gaut darbo, vis dar 
šiaip taip skursdami nedrį
so stoti į eiles almužnų pra
šyti ! Daugelis dar vis tikė-

< jo į kapitalistų blofus bei darbininkų maršavo gatvėmis t toj 
kunigų mulkizmo ramini
mus, kad normalumas tuo- me; _ , . _ .. . ,’ ... ..... -.ninku mases trauke link de-
jaus glįs 11 geilaikiai vėl imonstracijos vietos, nešdamos 
ateis. Tuomi atvejų atvė- Į raudonas vėliavas ir šimtus 
jais buvo suvilti; dabar jauiįvairių obalsių—reikalavimų.

Iš Lietuvių Darbininkų Cen
tro,. 920 E. 79th St. maršuoto
jų skaičius susidarė tarpe 
300-400, kurių didžiuma buvo 
lietuviai darbininkai. Lietu
viai, švedai ir lenkai sudarė 
maršuotojus iš mūsų centro. 
Dailioji švedų Darbininkų 
Kliubo raudona vėliava, kurią 
Leningrado čeverykų fabriko 
darbininkai padovanojo Cleve
lando švedams, plevėsavo prie-

talizmo sistemą, ir 
darbo žmonių diktatūros

LYCXjJX” v v / t/*

žada ^as- Ginkime nuo imperia
lizmo draskūnų Sovietų. Są-

surėdymą visam pasaulyje, tą vienintelę darbo
■ kur nebus didžiųjų turtuo
lių nei skurdžių beturčių,

žmonių ateities viltį!
A; Arbačauskas.

Cleveland!) Gegužinėj Demonstracijoj Dalyvavo 
Tarp 25-30,000; Daug ir Lietuvio Darbininku

gražus i 
didelis piknikas ,tai Aido Cho
ro 15 d. gegužės, Beechnut 
Grove, visiems gerai 
vietoj. ' 
Aido Choro piknike. Mes ži
nome gerai, kad Aido Choras vaus Sietyno1 Choras iš Newark© 
yra mūsų darbininku choras, ir 4rg. J. Siurba sakys prakalbą, 
kuris visndns nntnrmilin mūsų Kviečiame skaitlingai atsilankyti. Jei Kiltis visactos patai nauja musų < dieną lytų, tai piknikas bus se- 
organizacijoms visuose paren-1 kantį nedėldienį, 15 gegužės, 
gintuose išpildyme programos; (106-107)
taipgi mes žinome, kad Aido 
Choras visados turi gražią pro
gramą savo parengimuose, ir 
turės ką nors naujo tame pik
nike. Taigi ir čia išgirsite ką 

j naujo ir turėsite linksmą laiką 
i su savo draugais po žaliais me
deliais ir sykiu paremsite fi
nansiniai Aido Chorą, kaipo 
savo dailės organizaciją.

Kumiečio Vaikas.

Žinomoj kuris įvyks nedėlioję, 8 gegužės 
Tad visi dalyvaukite ir (May), ant Jaskos fannos, English- 

1 town Road, pusė mylios nuo Free
hold©. Bus puiki programa, daly-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Yra svarbių reikalų aptari- 
tad visi nariai susirinkite.

Organizatorius.
(105-10&

SHENANDOAH, PA.
Extra ALDLD. 17 kuopos susirin

kimas įvyks 5 dieną gegužės, 10 vai. 
ryte, 27 W. Coal St. Visi nariai 
malonėkite pribūti j laiką, kad ne
reikėtų vieniems kitų laukti turėsi
me pasikalbėjimą kas link “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimo ir taip yra 
kuonoje reikalų, kuriuos turėsime ap
tarti.

Kuopos Valdyba.
(105-106)

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

82 kuopos susirinkimas įvyks nedė
lioję, 8 d. gegužės, 2 vai. po pietų, 
116 W. Market St., Vinkelstein sve
tainėje. Visi nariai pribūkite. (

Sekr. J. Norkus.
(105-106/A

CLEVELAND, . Ohio.—Tar- šąją aikštę. Johnsono stovy- 
pe 25,000-30,000 Cleveland© la raudonavo nuo vėliavų. Ki- 

i pusėj aikštės raudonas 
“Kūjis su Pjautuvu” darė drą
sos ir galios paveikslą, kuri 
randasi darbininkų klasėje ir 
reiškė išnaudotojams baimę ir 
mirtį.

Jūreivių paminklas buvo ap
juostas masės darbininkų. 
Tūkstančiai čionai * klausėsi 
komunistų ' kalbėtojų. 1930 
metais policija nedavė kalbėti 
nuo šios platformos ir suareš
tavo komunistus. Bet šiais me
tais nedrįso fto- daryti. Sker
sai nuo šio' paminkslo, prie
šais Union stotį čia masė dar
bininkų klausėsi negrų ir bal
tųjų kalbėtojų.

Didžiulis “benas” su Inter
nacionalo melodija surikiavo 
30,000 masę paskutinėm de
monstracijom Visos trys ko- 
lumnos susiėjo krūvon, ir nuo 
viešos aikštės patraukė į Euc
lid Ave.; užsiliejo visa didžio-

Pirmos Gegužės apvaikščioji-
Trimis punktais darbi-

* nustoja tikėję ir vis plates- 
; nes masės pradeda perma
tyti, kad tie jų raminimai 
yra niekas daugiau, kaip 
tik bjaurūs apgaudinėjimai, 
idant . bedarbiai ramiai 
skurstų ir badautų F* Dabar 
ir tie netekę vilties eina 
prašyt pagelbos.

Tėmijant į tas eiles svei-j
kų tvirtų elgetų, atsimuša j šakyje šios maršuotojų kolum- 
mintyse kapitalizmo gynėjų uos. 
isteriški šauksmų atbalsiai!! ‘
“Komunizmas didžiausias!ir. ,Av_e
pavojus civilizacijai.” “Ru- toju 2_ _
sijos bolševizmas siekia iŠ- nes šventės 'žinginę. * Antgali- ji Clevelando gatvė. Visa gat- 

‘ griauti dievo surėdytą pa- gatvių čia buvo virš poros tūk- ve 
.šaulį.—Vienykite spėkas su-'stančių :
krušinimui jo,”—Romos po
piežius šaukia imperialis
tus!

Tai šitaip šaukė keli mė
nesiai atgal, savo aplinkraš
tyje tas didysai veidmainys, 
“dievo ambasadorius,” prie 
baisiausio praliejimo krau
jo! Tai šitaip jis šaukė prie 
brolžudiškos skerdynės, kur 
milionai žmonių kūnų būtų 
ištaškyta po karo laukus, 
kur nekaltas kraujas upe
liais lietųsi! Tas mulkinto- 

’ jas prie to šaukia užsimerk
damas prieš jo paties skel
biamo “dievo” prisakymą— 
“5-tas, neužmušk.” Tikinty- 
sai darbininke, pagalvok, 
♦kam-tu tiki!?

Įsivaizduok, brangus skai
tytojau, kokią civilizaciją 
jie šaukia gelbėti. Tokia, 
kuri kapitalistiniame pa
saulyje pavertė desėtkus 
milionų sveikų bei tvirtų 
darbo milžinų nereikalin
gais! Milionams atėmė tei
ses gyventi ir stumia į ba- 

, do giltinės glėbį! Ar galima 
tai pavadinti civilizacija, 
kuomet milionai žmonių 
alksta, badauja, o kapitalis
tai del palaikymo aukštų 
kainų degina kviečius ir ki
tokius augmenis verčia į 
vandenį—naikina.

Arba ve. Tik keli mėne
siai atgal, kapitalizmo eko
nomistai buvo suplanavę su
mažinti — apriboti kviečių

Atmaršavus prie E. 55th St. 
čia jų laukė 

■ virš tūkstantinė minia maršuo- 
tojų, susirikiavusių į Geguži-

ir šaligatviais kimštinai
Pradžia____ 4 žiūrėtojų-darbininkų. darbininkai maršavo.

Šioji kolumna, susitvarkius į demonstracijos pasiekė E. 9th. 
vieną daiktą, apie 2,000, trau
kė St. Clair Ave., darbininkų 
apgyventa gatve. Tūkstančiai 
darbininkų ne tik matė šią de
monstraciją traukiant, bet 
šimtai pasipirko “Daily Wor
kers” ir šiaip komunistinės li
teratūros.

Antroji linija—punktas de
monstracijos tai E. 55th ir 
Woodland Ave. čia demonst
rantų susirinko dusyk tiek, 
kaip pirmoj linijoj, 
dalyvavo tūkstančiai, 
linijoje demonstrantų prieša
kyje traukė didelis “float,” 
perstatantis milžinišką Kūjį 
su Pjautuvu. Milžiniško dydžio 
vaizdas švietė raudonai Wood
land ir Scovil gatves. Desėt- 
kai tūkstančių, labiausiai iš- 
naudojariių darbininkų klasės 
narių žiūrėjo į šviečiantį rau
doną “Kūjį su Pjautuvu,”4 ka^ 
ženklino Sovietų tvarką, kaipo 
vienatinę išeitį iš šio skurdo ir 
bado' nelaimių, kankinančių 
mus prie kapitalistinės tvar
kos.

Trečioji linija—punktas prie 
Lorain ir W. 25th St. buvo to
kia skaičium, kaip ir prie St. 
Clair Ave. ir E. 79th St.

Visos trys kolumnoš-linijos 
pasiekė Public Square’, 1-mą 
vai. po pietų. Didžioji nuo 
Woodland Ave. pirma įmar- 
šavo; St. Clair E. 55th St. ko
lumna priduriamai paskui, o 
W. 25th St. turėjo palaukti, 
kol šios dvi susitvarkė. ___ ,

Tūkstančiai darbininkų svei-; Clevelando darbininkų palai 
kino demonstrantus gausiais” 
aplodismentais, pirmiaus pri
buvę iš tolimesnių miesto^ da
lių. Susitvarkius, prakalbos 
prasidėjo nuo 8-nių vietų. 
Mases darbininkų užliejo vie-

žiūrovų 
Šioje

St., o galas jos buvo prie 
Union stoties ąnt viešos aikš
tės! Iš čia patraukė E. 9th St. 
į Prospectą. Praeinant pro 
Komunistų Partijos raštinę, 
darbininkai šaukė: “Ura už 
Komunistų Partiją!” Iš E. 
14th St. patraukė Scovil Avė., 
labiausiai negrų apgyventa 
gatve. Atmaršavus ir maršuo- 
jant pro 
svetainę, 
kepurių, 
prisiekė 
tų klasei 
bedarbių 
kurie kovojo prieš bedarbių 
mėtymą iš na’mų.

Atmaršavus E. 40 gatve 
prie Woodland Ave., demon
stracija pasibaigė.

Vakare 16-koje vietų įvyko 
masiniai darbininkų mitingąi- 
parengimaų į kuriuos atsilan
kė virš 3,000. i

Clevelando Pirmos Gegužės 
paminėjimo demons tracija 
prieš imperialistų rengiamą 
puolimą ant So v. Sąjungos ir 
reikalavimas w paliuosuoti Tal
iną Moonejy, Scottsboro jau
nuolius ir visus politinius kali
nius padarė didelės baimės 
valdančiai klasei. Jų baimė 
apsireiškė tame, kad ant ryto
jaus- “Plain Dealer,” didžioji 
buržuazinės spaudos prostitu
te, tedavė demonstracijai vos 
2,000 maršuotojų. Kodėl 
burž.' laikraščiai, taip darė ir 
daro? Todėl, kad didžiumą

Rayford ir Johnson 
visi darbininkai be 
sugniaužę kumštis, 
atkeršyti kapitalis- 
už nužudymą dviejų 
pernai spalio men.,

kyti nežinioje apie jų klases 
šventę. Pasakysi teisybę, pri- 
duosi išnaudojamų ir bedarbių 
klasei drąsos kovoje prieš Cle- 
velando miesto raketierius ir 
bosų klasę, Geriausias jiems

WATERBURY, CONN. 
7-tą dieną gegužės, ateinantį šešta-

ir nekenkti darbininku I 4icnį vakaie, L.D.S.A. 12 kp. icngia u paKCDKLi adiuiniiiKų smagią vakarienę su §okiais užbai-
, Jos spaltose taip H’I gimti i žielhinio sezono. Kadangi dau- < 

j giaus svetainėje parengimų neturė- 
į sim ,tai rengėjos deda pastangas, 
I kad šis, paskutinis parengimas žie- , 
j minio sezono būtą vienas iš pasek- 
! mingiausių. Būtinas reikalas kiek- 

vienai narei nepamiršti šio mūs kuo- 
I pos parengimo. Pašaliniai taipgi yra 
kviečiami dalyvauti. Linksmai lai- 
, ką praleisit, o tuomi pačiu kartu, pa- 
remsit kuopą. Vakarienė rengiama

Cl. Komunistas.

DETROIT, MICH
Du Dideli Piknikai

Draugai Ir draugės detroitie-Į 
čįai, man rodosi, kad jau mes 
užbaigėme žiemos sezono pa
rengimus tvankiose svetainėse. 
Dabar jau išaušo pavasaris, tai i 
ir mes pradėsime vasarinius į 
parengimus, piknikus ir iš va-1 
žiavimus, kad pakvėpuoti tyru I 
oru ir gėrėtis gamtos grožybė- į 
mis.

Bet čia turiu prisiminti, kad 
mūsų organizacijų nariai neda
rytų, kaip darydavo pirmiaus, 
kad neruoštų sau atskirų pri- • 
vatiškų išvažiavimų kur ant 
ūkės arba į maudynes tuomi 
pačiu sykiu, kad yra mūsų or-; 
ganizacijos piknikas arba ko- 1 
kis išvažiavimas. Reikia, kad 
mūsų draugai daugiau rištųsi 
su savo org. parengimais ir 
juos statytų pirmoj vietoj, o 
privatiškus išvažiavimus ant
roj ; tai bus daug sveikiau mū
sų org. ir visam darbininkų ju
dėjimui'. ,

Draugai ir draugės, išvažiuo
ti kur ant farmos arba į mau
dynes, ir eikvoti laiką veltui 
dabartiniu momentu, kada tūk
stančiai mūsų klasės žmonių 
skęsta ašarose, skundo ir bado 
klane, tai yra prasižengimas 
prieš savo klasę. Mes turime 
ten eiti, kur organizuotų darbo 
žmonių būrelis susirenka; mes ■ 
turite eiti į savo organizacijų 
piknikus arba išvažiąvimūs, . 
kad padaryti juos skaitlingus, 
nes tokie išvažiavimai visados 
yra rengiami kokiai nors nau
dai darbininkų klasės arba pa
laikymui tų organizacijų, ku
rios kovoja prieš tą supuvusią 
kapitalistinę tvarką, kuri mus 
badu marina. Org. piknikai 
nėra rengiami svetainėse, bet 
taipgi išvažiuojama ’ kur į gi
rias, ant ūkio, ant tyro oro, kur 
galima linksmai laiką praleisti.

Tai pirmą, progą mes turėsi
me išvažiuoti' šį pavasarį 7—8 
dienomis gegužės ,į ‘ Workers 
Camp. Tai bus atidarymas 
“kempės’*-!!’ sykiu tas milžiniš-j
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Visų Mūšy Skaitytojų ir Platintojų Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistą Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietą Valdžia

Parašė Z. ANGARIETIS

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

“BALSO REDAKCIJOJ,

M. Laborius,
Tilsit, Pr., Memelst. 26, Germany
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

TĮ, O JOMIS APSIRGUS,
i žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 

del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas Lai yra Pirmoji Pagalba?
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas.
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė.
Aprašoma arterijų veržtumas.
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.
Apsideginimai ir apsišutinimai.
Kas daryti su apsideginimais ?
Pavojus įkandimų ir įgilimų.
Tekėjimas kraujo iš nosies.
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti.
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį.
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis.
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai.
Įsireižimai, persitempimai ir t.t.
Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai iv jų šipuliai.
IŠnarinimai, išnirimai—jų pavojus.
Apalpimai del skirtingų priežasčių.
Ką reiškia nervų užgavimas.
Sablės ir šilumos užgavimas.
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas.
Gazų ir: garų pavojingumas. ’• f"
Pagalba gazu pritroškusiems. /
Elektros .užgavimas žpiogaus.
Pagalbą Elektros pritrenktam.
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji-

'< š mas. -
Kokia pagalba užnuodintam duoti ?

> Kaip reikia nešti sužeistus?
Svarba gimnastikos, mankštinimasi.
Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų ir akių tinkama priežiūra.
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 

mas.
Knygoje _ _ _ . . .
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerkles votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t.
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraųjingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negerąs. kvapas, nešvarumai. 
PiktšaŠia’i," šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-

ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.
KNYGA Iš 126 PUSKAPIŲ, KAINA $1.00

Kas užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00 
šią knygą gaus dovanai

‘LAISVE,’ 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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tvirtina, kad toks alus yra 
geras ir sveikas.

Bedarbių Tarybos Kova 
Davė Pasekmių

I tų kolektuodami. Tam tiks- 
!lui yra rengiama visoj šalyj 
1 Tag Days, tai yra masinių rink 
liavų dienos gatvėse ir vaikš
čiojant po namus.

New Yorke, Brooklyne ir ki
tose didmiesčio dalyse tos 
rinkliavų dienos bus ši penk
tadienį, šeštadienį ir sekma
dienį, gegužės 6, 7 ir 8 d. Pa- 
sitikitna, kad visos lietuvių 
darbininkų organizacijos ir 
pašaliniai, pritarėjai dalyvaus 
tame svarbiame ir greitame 
darbe. Gaukite Tag Day dė
žutes iš sekamų vietų ir eiki
te su jomis į gatves, gelžkelių 
stotis ir kt. parinkti aukų de
lei išgelbėjimo devynių neg
rų jaunuolių darbininkų gyvy
bės :

Brooklyn—“Laisvės” rašti- 
n^j, kampas Lorimer ir Ten Lsaestome Eyck _ igig .

|524 Vermont; 1373 43rd St.
Manhattan—799 Broadway, 

No. 410; 347 E. 72nd St; 350 
East 81st St.; 15 West 126th 
St.; 4 East 116th St.

Bronx—2800 Bronx Park
East, Sec. V; 1400 Boston 

_______ Road; 1157 S. Blvd.; 569 Pro-1 
f dar pa-|sPect Ave.

^os stotys bus atdaros gaut 
reikia tonsilu ' dėžutes ir reikalingas infor- 

‘ macijas nuo 10 vai. dieną iki 
1 8 vai. vakare. I

NEW YORK. — Antradienį 
šimtai bedarbių per visą dieną 
išstovėjo prie miestinio pašal
pos biuro, 102 Elizabeth St., 
ir viskas, ką gavo, tai tik kor
teles, kuriose žadama, kad 

4 biuro žmonės ateisią i namus 
ir matysią, kokios pagelbos 
tau reikalinga.

Kada atvyko Bedarbių Ta
rybos delegacija su keliomis 
beduonėmis šeimynomis, poli
cija ir detektyvai bandė ir juos 
sustatyti į eilę, taip kad lauk
tų, o nieko negautų. Bet Be
darbių Tarybos žmonės su 
tuom nesutiko ir pareiškė: 
jeigu jūs neduosite tuojauti-) 
nes paramos, mes čia pat su
rengiame mitingą, i-----------
šių šeimynų reikalą ir paša-! 
kome darbininkams, kad štai' 
kokiems badaujantiems žmo
nėms ir jų kūdikiams biuras 
atsisako pagelbėti. Taip, pa
galios, biuro galva pasijuto 
priverstas duot maisto' kortas 
ir apmokėt už kambarius vi
soms Bedarbių Tarybos atves
toms šeimynoms, ir 
siųst į ligoninę vieną bedarbių i 
kūdikį, kuriam i___  ____ ,
operacijos.

Matydami toki Bedarbių i 
Tarybos kovingumą ir jo vai-■ *  ■ - - .........*■■■■.....—=

sius, kįti bedarbiai karštai) ai *71 •
sveikino’Tarybos delegaciją. ■ A IRUS K13US11H3S

Washingtone

liucija Shanghajaus
Klausimu

WASHINGTON.™ Ame
rikos valdžia jau gavo pil
nų tekstų rezoliucijos, ku
rių Tautų Sąjungos susi
rinkimas priėmė del Japo
nijos ir Chinijos sutarimo 
Shanghajaus reikalu. Ta 
rezoliucija nieko daugiau ■ 
nesako, kaip tik ragina Ja
ponija ir Chiniją tartis.

Tokių tarimų jau padary
ta keli, bet taika nevyksta, i 
Japonija šeimi n i n k a u j a j 
Mandžurijoj ir Shanghajuj j 
taip, kaip jai patinka. 1 Vi-! 
sa laikų kitos imperialist!-1 
nes valstybes pritarė Japo
nijai, taip ir dabar pritaria 
pulti Chinijos-liaudį.

Francuos Rinkiniai
Dar Neaiškūs

Rinkliavų Dienos Išvada
vimui Scottsboro Negrų 
Jaunuolių nuo Mirties

:hamtdno publika pažįsta. Jis! būtų pilnai pasitenkinę, Lucky zduoja, .kiek’ reikalinga triūso 
įkalbėjo čionai jau ne sykį. Jis Į Strike išdirbėjams to neužtėn--ir pinigo, kad suteikus jiems 
I geras oratorius.- Publika jį ka. 7’ '

. .. -sveikino ilgu delnų plojimu, kurių randasi kiekviename ta-ižų atlyginimą. Bet rūkytoj’ai
. I rie to, airb- Jįg prakalbą baigė revoliuci- bako lape, Lucky Strike išdir-1 tikrai yra dėkingi už tą augš-

1,000,000 darbininkų.
Dabartiniu laiku ruošia 

ma kirsti algų nemažiau, i 
kaip 10 nuoš. “ ‘ 
tuvės dabar dirba tik 25 
nuošimčius įgalejimo. Va
dinasi, didžiuma darbinin
kų dirba tik po 2-3 dienas

niais obalsiais, o publika jam J 
pritarė griausmingais aplodis
mentais.

Gegužinės minėjimas ir fi
nansiniu žvilgsniu gerai pavy- 
__ Įžanga buvo 15 centų 
ypatai, ir atiku Kompartijos

Pa-
Dai-

I • 1 J 1. • I | Ildl| į savaitę. O kuomet tie dar-i ko< 
bininkai gaus daV algų su
mažinimų, tai pragyveni- darbui surinkta $21.56. 
mas bus neįgalimas. skleista nemažai kopijų

■ ly Woykerio.”

BINGHAMTON, N. Y. Augsią Kokybė Cigareiuase
v ;

I Reikšmsngas Pirmos Gegužes j Mažąi žmonių tesupranta 
Minėjimas j kaip daug triūso ir lėšų reikia

1 d. gegužės, vakarev lietu- ’ padėti, kad padarius cigaretus 
vių svetainė prisipildė darbi-1 populiariskais. Kiekvienas ci- 
ninkais, suėjusiais minėti savo j garėtų rūkytojas turi savotišką 
klasinę šventę, Pirma Gegu- i skonį, todėl, kad, patenkinus vi- 
žės. Minėjimą suruošė Kom- sus, išdirbėjų obaĮsis turi būtišus, išdirbėjų obaįsis turi būti 
partija ir kelios kitos darbi- —augšta kokybė clgaretuose.

1 Tik įdedant didžias sumas pini- 
dalį i SU. gali išdirbėjai užlaikyti did-

1 Žiūkus tabako sandėlius nuo 
šoki- ; vieno sezono iki kitam, kad ga- 

dekląmatoriai > Įėjus suteikti augštos kokybės 
tabaką, kurio rūkytojai reika
lauja.

Pavyzdžiui, garsiųjų Lucky 
Strike cigaretų išdirbėjai turi) 
sukrovę savo sandėliuose maž- 

vxo XXV.XK™ .daug 100 milionų dolerių ver-
žinės šventes reikšmę, jos isto-1 čios rinktinio tabako, kurį pri

ninkų organizacijos.
Koncertinę programos __ t

išpildė Jaunuolių Choras, žiulius tabako 
smuikininkė Tinkūnaitė, r"1" 
kė Kiziūtė ir < 
(brolis ir sesuo) Miller. Pia-1 
no akompanuotojais buvo žu- 
kaitė ir Undrejūnai'tė.

i Drg. Manning R. Johnson! 
|iš Buffalo pasakė reikšmingą) 
prakalbą. Jis nurodė Gegu-1

Kad išėmus nešvarumus, į mėgstamą cigaretą už tokį ma-
Bet rūkytojai

bėjai įvedė spraginimo procesą, tų kokybę kurią jie gauna. Ta 
su pagelba ultra-violet spindu-: augšta kokybė privertė milio- 
lių. Tūli nešvarumai, kurie nūs rūkytojų mėgti vienintelius 
yra priežastimi gerklės .kritėj i- spragintus cigaretus. 
mų ir kosulio, yra tuo procesu tisement) 
pašalinami. Spraginimas pa-, 
daro cigaretus daug geresniais, 1 
priduoda jiems maloniai leng-i 

i va spraginimo skonį, ir todėl i
Luckies yra taip mėgstami, net į 
ir išlepusių rūkytojų. j

Prisiminkite, kad Lucky1 
Strike yra vieninteliai cigare-: 
tai, kurie suteikia gerklei ap-; 
saugą su pagelba šio ypatingo 
spraginimo proceso.

Bet Lucky Strike išdirbėjai ) 
nesustoja nei čia. Nes Luckies : 
yra apsaugojami ir užlaikomi 1 
šviežiais celophane pakelio su 
skveteliu. Pakelis lengvai at-- 
sidaro prilaikant už vienos da
lies ir patraukiant už kitos.

Mažas skaičius rūkytojų, ku
rie jieško pasitenkinimo iš ma
loniai kvepiančių Luckių įsivai-

TELEFONAS
Pulaski 5-1090

(Adver-

LIETUVIS GRAB0R1US

patar- 
ir už 
kainą,

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

ATDARA DIENA 
IR N AKT!

NAUJAUSIOS MADOS

tyrę kompanijos pirkliai atsar
giai išrinko, kaipo geriausi 
parduodama didžiulėse pasau
lio tabako prekyvietėse. Bet 
tai yra ti.k pradžia. Reikalin
ga trijų metų, kad pagaminus 

labiau Lucky Strike, per kurį laiką 
daro kovinges- geriausis tabakas yra sendina

mas ir nokinamas.
Kuo kitų cigaretų išdirbėjai

riją ir abelną darbininkų kla
ses žygiavimą pirmyn ir tęsi
mą kovos už teises. Didesne 
reakcija, . didesne priespauda

PARYŽIUS. — Francija 
laikė savo parlamento rin
kimus gegužės 1 dieną, kad 
pakenkus darbininkų de-1 bekylančio darbininkų j-udėji- 
monstracijoms. Rinkimu I mo nęgali nuslopinti ; priešin- 
pasekmės dar nėra aiškios,1< gai—darbininkus tik 
nes daug kandidatų turės j^U-^ke'kalbMojas. 
eiti kitam balsavimui.

Vienok rinkimai jau duo
da rezultatų, iš kurių gali
ma spręsti maž daug ko
kios bus pasekmės. Komu
nistai, kaip sako laikraštis 
“Le Matin,” atlaiko • 'savo 
vietas ir gauna laiirtėjimų. 

I Balsavimai parodo kryptį 
kairėn. Tardieu partija 
daugiausia pralaimi.

Komunistai šiuose rinki
muose labai buvo terori
zuojami. * Susikirtimai įvy-

Kalbėtoją Johnsoną Bing-

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 PANEDĖLIAIS IR UTAKNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

WASHINGTON.— Alaus 
i klausimas jau senai klabe- 
i na duris Baltojo Namo.

/xxxxx>oo^ooooooooooooooooooooo<>ooooooooooooę^oooę<j

------  Į liet LILU lb DCtilUJU
D a r b i n inkų Dabar yra sumanymas, kad 

Apsigynimas duoda apeliaci- alus gu 4 nuoš- 
ją į Jungtinių Valstijų Augs- 
čiausių teismą, kad išgelbėt 
nuo mirties Scottsboro negrus 
jaunuolius, kuriuos Alabamos 
teismai nusmerkė 
elektros kedėje. 
čiausias teismas yra paskutinė 
teismiška įstaiga, į kuA’ią> gali-, 
ma kreiptis įsu apeliacija. Bet 
tam reikia daugelio tūkstančių 
dolernj lėšų; patsai apeliacijos 
prirengimas kaštuoja tūkstan
čius dolerių. Kas tų finansų 
gali suteikti? Niekas dau
giau, kaip patys darbinihkai, 
tiesioginiai aukodami bei iš ki

Tarptautinis

sudeginti
J. V. Augš-,

alkoholio 
yra “geras ir nesvaiginan
tis” gėrimas.

Taip vadinama Manufac
turers Komisija, kurion įei
na žymūs valdininkai, tų 
klausimų padavė senatui iš
spręsi-, kad; būtų legalizuo-

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

—apie —
LYTINI GYVENIMĄ IR LYTIES ETIKĄ

Rengia Vietinė A.L.D.L.D. Kuopa

PENKTADIENĮ

6-tą Dieną, Gegužčs-May, 1932
KUKIO SVETAINĖJE

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

jama gaminimas'alaus sū 4 ko tarpe 'komunistų ir fa- 
nuošlmčiaiš alkoholio. ' Da- šįstų. Apie 33 komunistų 
bar del to eina dabai “dide- areštuota. Areštų buvo 
lė vaina,” Vieni kalba, ir kituose miestuose.
kad alus su- 4 nuošimčiais ---- :---------------
yra svaiginantis, o kiti ■ p]jeno Darbininkams

Vėl Kapos Algas!
Jungtinių Valstijų Plieno ! 

Korporacija paskelbė, kad 
jinai vėl kirs darbininkams 

[algas. Viena tokį algų ka-! 
po j ima dar tik pereita mė
nesį gavo šios kompanijos 
darbininkai, kuris palietė

Apie 33 komunistų

WORCESTER, MASS.

Perkėliau Krautuve
Ant 52 Millbury Street -

Taipgi padidinau staką ypatingai ant mote
riškų drabužių. Puikus pasirinkimas mergi
noms dresių. Abelnai turiu gerą pasirinkimų 
įvairių vyriškų drabužių, moterims ir mergi
noms parėdalų* vaikams puikių jupelių-sukne- 
lių ir kitokių reikalingų drabužių.

Noriu primint draugams darbininkams, kad pa
tarnauju už taip žemas kainas, kad veik be uždarbio, 
tuo pačiu atžvilgiu kiek išgaliu neskūpėdamas remiu 
darbininkišką judėjimą materialiai. Gi šiaip visa 
siela ir energija nuo jaunų dienų tam judėjimui dar
buojuosi. Tad aš manau, kad mano pakvietimą, rei
kalais užeit pas mane, darbininkai privalėtų priimt.

Naujoji vieta patogesnė jums užeit ir aš esu geriau 
prisirengęs priimti jumis.

HERMANS STUNKUS
Dar prašali atkreipi atydą į naują antrašą:

52 MILLBURY ST., WORCESTER, MASS.
xxxx>oooo<x><>oooo<><xxxx>oooo<><x>coo<xxx>oooooco<xxx

Tarptautinis Darbininku Apsigynimas 
80 East 11 th Street, Room 430 

New York City

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 nežinystė, 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 instinkto, del nemokėjimo jo at
atinkamai vartoti!

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

Po prakalbai D-ras KaškiauČius atsakinės į jūsų klausi-’ 
. mus.

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

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

SCOTTSBORO KAMPANIJA
Brangūs Draugai ir Drauges! Su šiuo atsišaukimu siunčiam ir blankas del pa

rinkimo aukų vedimui bylos Scottsboro 9 jaunuolių, kurie tapo nekaltai pasmerkti 
nužudymui elektros kėdėj 13 d. gegužės.

Bet ačiū dideliam darbininkų protestui, likos laikinai atidėta jų nužudymas. 
Draugės ir draugai, mes turim pasiryžusiai kovot, idant juos visiškai paliuosavus. 
Žinot, kad šiame krizio laike darbdaviai stengiasi susilpninti darbininkų judėjimų, 
skirstant juos į rases ir tautas. Jie bijosi labiausiai išnaudojamos dalies darbinin
kų, tai juodveidžių, mėgindami visokiomis priemonėmis išgazdinti sū lynčiavimais 
bei kitokiomis priemonėmis, idant jie nei nepasijudintų kovoti prieš kapitalistų ata
kas. Bet, draugai darbininkai, mes turim žinot, kad tik vienybė yra mūsų išgelbė
jimas nuo vergijos, be skirtumo rasių ir tautų.

Taigi, šioj sunkioj bedarbės padėty mūsų obajsis: jeigu kiekvienas kovingas dar
bininkas aukos nemažiau 20 centų, tai mes sukelsim reikalingų sumų pinigų del ve
dimo šios bylos. Ji lėšuos ne mažiau 10 tūkstančių dolerių, kuri turi būt sukelta ne 
vėliau 30 d. gegužės. Dabar del apeliacijos dirba šeši advokatai. Tas viskas daug 
lėšų reikalauja.

Šiandien mūsų dienotvarkis kiekvienos organizacijos susirinkime turi būt toks:
1) Svarstyt ir diskusuot Scottsboro bylų.
2) Siųst telegramas ir protesto rezoliucijas gubernatoriui B. M. Miller ir

Montgomery, Ala., teisėjui. 1
3) Išrinkit komisijas aplankymui kitų organizacijų Scottsboro bylos klųusime.
4) Rengt visokius parengimus vedimui Scottsboro bylos.
Pinigus siųskit tiesiaixį centrų.
Visų lietuviškų organizacijų aukos bus skelbiamos mūsų spaudoj. i
Jeigu ne užteks blankų, tai reikalaukit pas

P. TARAŠKEVIČIUS

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:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

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

L u t 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 patama- ■ 
vimas prielankus.

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

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, žarnų ir Mėšlažarnes, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kito.'-, bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Alano kainos yra nebrangios ir galima del išsi
mokė jimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduikai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. 110 EAST 16th ST. N. T.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M. įsikūręs 25 Metai



, -Puslapis Šeštas .

teismus, < renkami delegatai i LDS. Pirmą Sei-

VIETINES ŽINIOS
mą, 
Cleveland, O.
rių,

kuris įvyks pabaigoje birželio, 
Atsiveskite naujų na- 

eidami j susirinkimą.
Prof. Sekr. A. Bružas.

(106-107)

EASTNEWYORK
LDSA. 111 kp. susirinkimas 

įvyks 5 d. gegužės, pas drg. M. 
Misevičienė, 115 Montauk Ave., 8 v. 
vakare. Dalyvaukite visos narės ir 
atsiveskite naujų aplikaneių į drau
giją- , .Sekr. T. Vasikomutė.

(105-10Q)

L. D. Susivienijimo 1 Kp.Pra(lžia Paraš« Rinkimo 
Nariai, Visi Būkite Ne- Ji*™"“’ . . Kandidatamspaprastam Susirinkime i - - - -
Šį Vakarą šią savaitę prasideda para- 

išu rinkimas tuo tikslu, kad 
galima būtų oficialiai į pre
zidentinių balsavimų sąrašus 
įdėti drg. Fosterį, James For
dą, Amterį ir kitus Komunis
tų Partijos kandidatus. Tam 
reikia surinkti 50,000 piliečių 
parašų visame New Yorke.

Kapitalistai, matydami, kaip 
i darbininkai darosi vis kovin-

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo pirmos kuopos nariai, 
dauguma jau veikiausiai žino
te, jog yra šaukiamas nepa
prastas mūsų kuopos susirin
kimas šiandie .vakare, gegužės 
5 dieną, “Laisvės” svetainė
je, 46 Ten Eyck St. O šis su
sirinkimas yra šaukiamas ne-* gesnį, stengsis įvairiais būdais 
paprastai svarbiem reikalam: neprileisti komunistų kandida-

Šį vakarą balsuosime L.D. tų į balsavimo sąrašus. Už- 
Susivienijimo Pildomąją Tary- tat visiems klasiniams darbi

ninkam reikia dėti juo dides
nių pastangų delei savo kan
didatų.

žemiau paduodame 
kur yra darbininkai 
vakarais ateiti, gauti 
gas žinias ir leistis 
rinkimo darbą :

Manhattan.—418
i St., 142 E. Third St.
! Avenue A).

Bronx.—569 Prospect Ave.
; (near 149th St.), 1323 South- 
! ern Blv£.

bą dviem sekantiems metams; 
o nuo to, kokia bus išrinkta 
Pild. Taryba, labai daug pri
klausys organizacijos augimas, 
josios gerovė ir taipo pat dar
bininkiškas mūsų Susivieniji
mo kelias.

Antras labai svarbus punk
tas, del kurio šaukiama nepa
prastas susirinkimas, tai kad 
reikia išrinkti delegatus į mū-j 
sų Susivienijimo seimą, kuris j 
įvyks Clevelande, Ohio, birže-1 
lio (June) 27-28 ir 29 d. O j 
tas pirmas mūsų organizacijos i 
seimas turės pastatyti organi- i -
zaciją ant pastovaus drūtėji- 2921 W 32nd St 
mo ir bujojimo pamato, tai ]į
yra, jeigu bus išrinkti tinkami ’ 1 T

stotis, 
raginami 
reikalin- 

i parašu

E. 53rd 
(kampas

Ketvirtadien. Geguz. 5, 1932
------ --------- ---- -

Komunistų 6-ta Sekcija 
Rengia Koncertinį 
Bankietą ir Balių

susirinkime 
delegatais 

organizaci

primenam,

delegatai, einanti pagal klasi
nę darbininkų liniją.

Iš to, draugai nariai ir na
rės, supraskite, kaip būtinas 
yra reikalas šiandie vakare 
visiems dalyvauti nepaprasta
me mūsų kuopos 
ir savo balsais ir 
prisidėti prie visos 
jos gerovės.

Sykiu su šiuom
kad Lietuvių Darbihinkų Susi
vienijimo naujų narių vajus 
dar eina ir jis tęsis iki birže
lio* 1 dienos. Kiekvieno nario 
prievolė yra gauti bent po vie
ną naują narį, o tam laiko dar 
yrą, kad išaiškinti savo pa
žįstamiems darbininkams nau
dą ir reikalingumą priklausy
ti prie šios organizacijos ir 
įtraukti juos į eiles Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo.

Dar vienas svarbus dalykas. 
Labai mažai narių yra pasiė
mę paliudijimus, o jau kelin
tas mėnuo jie randasi pas sek
retorių. Ateikite visi ir pasi
imkite.

Prašom nesivėluoti. Susi
rinkimo pradžia 7 :30 vai. va
kare.

J. Kairys, Sekr.

Brooklyn.—285 Rodney St., 
;., Coney Is- 

ir Bath Ave., 
Bensonhurst; 
Boro Park;1373 43rd St., 

1813 Pitkin Ave. ;313 Hinsda
le St.; 257 Schenectady Ave.

Distriktinis rinkimų vajaus 
komitetas prašo, kad kuris 
nors draugas darbininkas, tu
rintis automobilį, paskolintų jį 
kelioms savaitėms delei rinki
mų kampanijos reikalų—ap- 
važinėti kai kurias tolesnes 
vietas New Yorko valstijoj. 
Atsiliepkite šiuo adresu : Elec
tion Campaign Committee, 50 
East 13th St., 5th floor, 
507, New York City.

Pirmas Išvažiavimas 
Forest Parke

room

L.D.S. 13-ta kuopa rengia 
smagų išvažiavimą Forest Par
ke nedėldienį, 15 "d. Gegužės 
(May), 1932. Bus puiki pro
grama.

Todėl, draugai ir draugės, 
vietiniai ir iš apjelinkės, skait
lingai pribūkite į šį išvažia- 
mą, nes dabar pats gražiaus- 
sias metų laikas, kada gam
ta pražįsta neapsakomai 
gražiomis spalvomis.

Meldžiame kitų draugijų 
[susilaikyti nuo rengimo išva-

Neduoda Medikalės Pagelbos | žiavimų tą dieną.
Apalpusiam Bedarbiui Komisija.

new york. — išbadėjęs Draugų Motery Vakarėlis 
bedarbis Morris Shapiro apal
po ant šaligatvio ties num. 
138 Monroe St. Buvo pašauk
tas daktaras iš

žieminio sezono užbaigimo 
Gouverneur vakarėlį rengia lietuvių Dar- 

Morris ligoninės, bet jis atsi- bininkių Susivienijimo Amen-’ 
sakė imt apalpusį į ligoninę; į koje pirma kuopa sekmadienį, 
paaiškino, kad “tokiems ligo- į gegužės 8 d., “Laisvės” sve- 
niams” ten nėra vietos. į tainėje, kampas Lorimer ir 

Du darbininkai, Morris Reifl Ten Eyck Sts., Brooklyne.
iš American Youth Kliubo ir 
Sam Shayevskis parūpino iš
badėjusiam Shapirui maisto ir 
padarė rinkliavą tarp kitų 
darbininkų toje kaimynystėje. 
Už surinktus pinigus Shapiro 
išvažiavo pas savo moterį ir 
septynis vaikus, kurie liko N. 
Hampshire valstijoj, iš kur jis 
18 mėnesių atgal buvo atvy
kę į New Yorką darbo jieškot; 
bet per tuos pusantrų metų čia 
nesurado jokio darbelio.

Brooklyniškė Kom. Partijos 
šešta sekcija turės didelį ban- 
kietą ir balių “Laisvės” name, 
gegužės 21 d., šeštadienio va
kare. - Parengimui paimtos 
abidvi “Laisvės” svetainės.! 
Apart parinktinai geros muzi
kai ės ir dainų programos, šis 
bankietas turės nemažą politi
nę reikšmę. Tai bus ne tik 
pasilinksminimas, bet ir kla
siniai susipratusių drb. sueiga, 
pažymėt pradžią prezidentinių 
rinkimų vajaus šioje miesto 
dalyje. Todėl turėsime ir vie
ną iš geriausių revoliucinių 
kalbėtojų, drg. L Amterį, K. 
Partijos Antro Distrikto orga
nizatorių. Jis, kaip žinoma, 
yra atsižymėjęs ir kovoje prieš 
lietuvišką pruseikinę skloką.

Kai del programos, sumi
nint tiktai porą dalykų iš jos, 
tai dainuos Aido Choro Mergi
nų Oktetas ,skambins Rusų Ba- ! 
lalaikų Orkestrą, bus darbi
ninkiškų deklamacijų ir kt.

Įžang'a į visą bankietą 50c. 
asmeniui; vien tik į šokius 25 
centai.

Visi gerai garsinkime šią 
komunistų sekcijos pramogą ir 
patys pasižymėkime kalendo
riuje jos dieną, taip kad vi
sais atžvilgiais išeitų pasek-!, 
minga. į

Rengimo Komisija. (

Alabamos valstijos 
kurie nusmerke mirt elektros 
kedėje septynis negrus Scotts
boro jaunuolius. Susirinkę 
reikalausim, kad tie jauni ne
grai darbininkai tuojaus būtų 
paliuosuoti. - 1

Prakalbas sakys drg. J. 
Siurba, Justin, ir kiti. Sueikit 
pasiklausyti, pagal kokį bjau
rų suokalbį kapitalistai nutei- 

I sė tuos nekaltus berniukus su
deginti elektros kėdėj; išgir
skite ir apie kitus kruvinus 
viešpataujančios klasės su- 
mokslus, atvirus ir teismiškus 
lyričiavimus; sužinokite, kaip 
turime kovoti, kad atsispirti 
prieš kapitalistinę reakciją, 
kuri darosi kaskart vis žvė- 
riškesnė.

Pasakykite ir visiems kitieYn 
darbininkams, kuriuos tik su-j 
einate, apie šį masinį prakal
bų mitingą ir paraginkite juos 
atsilaųkyti.

Mitingo pradžia 7:30 vai. 
vakare, šį penktadienį.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS džianitorius su ma

ža šeimyna prižiūrėjimui mažos 
apartment stubos.

GEORGE NOBILETTI
1763 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: Bensonhurst 6-6631.
(105-108)

MASPETH, N. Y

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA fornįčiuoti kam

bariai su šiluma ir su kitais pa- 
rankumais. Bladas Ambrozevičiūš, 
406 South 3rd Street, Brooklyn, N.Y.

(105-107)
PASIRANDAVOJA f o r n iiš i u otas 

kambarys su visais reikalingais 
įtaisais, atskiras įėjimas, išraudavo- 
sime tik vyrui. 105 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. (104-106)Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 14 kuopos mėnesinis, 
susirinkimas įvyks ketvirtadie-i PARDAVIMAI 
nį, 5 dieną gegužės (May), po parsiduoda Lunchroomis geroje 
numeriu 70-42 Link Court. biznio vietoje, apgyventoje lietu- 
Prodžin 8 vol vakare į viais, slavais, lenkais ir kitais atei-I laazia « vai. vaKare. J viais. Ilgus metus darėme gerą biz-

Visi nariai ir narės, būtinai nį šioje vietoje ir kas tik čia stos, 
dalyvaukite susirinkime, nes tas džiaugsis. Pardavimo priežastį i. • i : t n patirsite ant vietos. 591 Driggsbus rinkimas delegato į L.D. ( ^vc f Brooklyn, N. Y., arti Bedford 

kuris įvyks pabaigoj I Avė. Stoties.
Cleveland. (106-108)

Lyga

Pradžia 6 valandą.
Grieš gera orkestrą lietuvis- bininkų.

Statėjai, Nesileiskite 
Vėl Save Parduoti!
Statybos Darbininkų 

šaukia visus tos pramonės dar
bininkus eiti į pikieto linijas 
šiose vietose: Radio' City, 6th 
Avė. ir 50th St.; Metropoli
tan Life Insurance, Madison 
Ave.; Inland Terminal, 16th j 
St. tarp 8th ir 9th Ave.; prie I 
Centralinio Pašto, 30th St. ir 
9th Ave., New York.

Statybos Darbininkų Indus
trinė Lyga rengia specialį strei 
kinį masmitingą šiandie vaka
re, gegužės 5 dieną/kaip 8 
vai., Irving Plaza svetainėje, 
kampas 15th St. ir Irving 
Place, New Yorke. Visi Sta- 
tėjų Lygos nariai būtinai pri
valo atvykti į mitingą.

Kaip žinoma, Amer. Darbo 
Federacijos vadai—prigavikai 
dabar paskelbė statybos dar
bininkų streiką, bet tiktai tam, 
kad, kiek pamulkinus, galėtų 
juos dar sykį parduoti darb
daviams. Tokis jų tikslas jau 
dabar aiškus.

Federaciniai vadai nešaukia 
streikierius į masinius pikie- 
tus; neorganizuoja nei jokio 
reguliario pikietavimo užstrei- 
kuotų vietų. Tik .kelios die
nos pirmiau, būtent, gegužės 
2d., federacinė Statėjų Tary
ba nusprendė ,kad statėjai-ble- 
kių darbininkai turi nusikirsti 
uždarbius 15 procentų; visai 
neleido unijos nariams del to 
balsuoti, tik atvirutėmis pra
nešė, kad turi stoti į darbą, 
kuomet kitų amatų statybos 
darbininkai streikuoja. O Han 
senas, pirmininkas federacinės 
Dailydžių Tarybos, paliepė 
Brooklyno karpenteriams dir
bti, beveik pusiau pigiau arba 
“už tiek, kiek gali gauti,” ir 
tai nepaisant streiko 30 iki 
35,000 kitų tos pramonės dar-

S. seimą, 1 
birželio mėnesio, Cleveland, 
Ohio.

Taipgi nepamirškite 
keti savo mėnesinius 
čius, kad neliktumėt 
duoti.

užsimo-
mokes- mas kainus ir duodu ant lengvų iš- 
suspen-

Sekr.

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

“LAISVES” Direktorių žiniai
“Laisves” Board Direktorių susi

rinkimas įvyks penktadienį, gegužės 
6 dieną, 8 vai. vakare, “Laisvės” na
me. Visi direktoriai būkite ir būki
te laiku.

Pirmininkas Weiss.
(106-107)

RIDGEWOOD, N. Y.
Liet. Dąrb. Susivienijimo 40 kuopos 

ssuirinkimas įvyks 6 gegužės, 7:30 
vai. vakare, pąs dd. Bložius, 1730 
De Kalb„Ave. Apart kitų svarbių 
dalykų, bus renkami delegatai į LD 
S. Pirmą Seimą, kuris įvyks Cle- 
velande. Tad visi nariai dalyvaukite 
kuo skaitlingiausiai šiame kuopos 
susirinkime ir atsiveskite naujų ap- 
Jikantų i draugiją.

K. Nečiunskis.
(106-107)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

susirinkimas įvyks penktadienį, 6 d. 
gegužės, 7:30 vai. vakare, Kliubo 
name, 80 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. Visi nariai dalyvaukite susirin
kime ir atsiveskite naujų kandidatų 
perstatyti į kliubą.

Sekr. A. Deikus.
(106-107)

SO. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 147 kuopos susirinkimas 

įvyks 8 d. gegužės, 10 vai. ryte, 738 
5th Ave., Hanover Kliube. Visi na
riai ir narės malonėkite į laiką pri
būti, nes turime daug svarbių reika
lų aptarimui. Taip pat atsiminki
te, kad jau labai laikas duokles už
simokėti. .

Sekr. A. Bružas.
(106-107)

—i—į—- ------------

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
50 kuopos ; 
gegužės, 8 vai.
Kliube, 738 5th Avė.
rėš visi pribūkite j laiką ,nes šis 
susirinkimas yra labai svarbus, bus

susirinkimas įvyks 6 d. 
vakare, Hanover 

Nariai ir na-

BROOKLYN LABOR LYCEUM

mokesčių. Budavoju naujus budin- 
kus ir pertaisau senus.

JUOZAS MICKEWICZIUS
P. O. Box 128, Avenel, N. J.

(105-106)

PARSIDUODA lietuviška užeiga, 
puikioje biznio vietoje, ant Stagg 

St. Galite pirkti visą arba pusę. At
sišaukite greit: 9 Stagg St., Brook
lyn, N. Y. (103-108)

Atsidarė3'Nauja

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

Stanislovas Jackus
Savininkas

410 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite l 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Iš

X

Gatavai prirengtos

nę

X 
X 
X

BUDA voroj A S—BU 1LDERIS 
PARDUODU namus už labai že-

PARSIDUODA grosernė ir dairy
108 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 

(104-106)

h

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

X NOTARY
g PUBLIC
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TEL. STAGG 
2-5043

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom af patys • sau Gorėda
mi pirkti laikrodžius, daimantus 
ar bi ką iš auksinių daiktų ži
nokite, kad- pas mane pigiau nu- 

, i sipirksite.

| įvairūs
i RODŽIAI
■
j JAUSTOS
luž PRIEINAMA

KAINĄ

ii R
i t

MATHEW P. BALLAS INC 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
■4 660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS ■ DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ,’IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSJAI PATARNAUSlM. ’

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

Telefonas: Stagg 1-9105-

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

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

I stengsiuosi pilųai patenkinti.
i Williamsburgiečiams, kuriems
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- 
Imui laikrodžius ar kitus auksinius
J daiktus, palikite “Laisvės” ofise. _
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs!
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-f 
| kėsite “Laisvėje.” ■
I VIKTORAS JANUŠKA į 
I 127-17 Liberty Avė |
■ Tarpe 127 ir 128 gatvių | 
Į Richmond Hill, N. Y. j

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
k am p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

LAIK-
NAU-

MADOS

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

XTelephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310 GRABORIUS 

(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

MEDICIN. DAKTARAS , į.

S. A CERNOV ,!S, '
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 pieti|

Tel.: Tompkins Square 6-7697

J. GARŠVA
Graborius

i UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

DARBININKŲ IŠTAIGA
Šalis dęl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

kiems ir amerikoniškiems šo-i 
kiams; bus ir kitų įvairumų. 
Darbininkės moterys visuomet 
suruošia geras . pramogas ir 
gauna apsčiai publikos. Tiki
masi, kad ir šiame parengime 
turėsime įvalias jaunimo ir 
suaugusių. Visas ir visus kvie
čiame atsilankyti, pasilinks
minti ir savo dalyvavimu pa
remti darbininkių kuopą, kuri 
varo svarbų darbą apšvietos 
srityje ir kovoje už darbininkų 
reikalus.

Štai kodėl eiliniai statybos 
darbininkai turi .imti. kovą į 
savo rankas, idant jų visų ne
parduotų rakališki t vadai iš 
Darbo Federacijos. 
. šiandie vakare visi 
bos Industrines Lygos 
privalo važiuoti į savo 
tingų Irving Plaza svetainėje, 
kad ten išdirbti planus, sulįg 
kurių galima būtų išjudinti 
streikierių mases Į savarankų 
kovingą veikimą. O tiktai 
tokį veikimą darbininkai 
lės atsispirti prieš naują 
darbių nukirtimą.

BROOKLYN, N. Y.

1

—

MECHANICS CAFETERIA DEKAVOJU PACIENTAMS
Rengėjos.

Savininkas J. Buividas

ge-
fAtdara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare

i f iri
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Staty- 
nariai 

masmi-

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. i

i

per 
ga
li ž-

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

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ."

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 884*.

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

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

. >i : s > ,

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir n.uo 6 iki 8 vakare 
' 1 l . i « r >

1 Telefonas, Midwood 8-6261

.w

Gegužinės Demonstracijos 
Judamieji Paveikslai
> Darbininkų Tarpt autinės 
Pagelbos judžių skyrius paga
mino krutamuosius paveikslus 
visos milžiniškos Gegužinės de
monstracijos. Tie judžiai bus 
teikiami darbininkiškoms or
ganizacijoms, norinčioms juos 
todyti savo prakalbose, mitin
guose bei kituose parengimuo
se. Reikia kreiptis į Film. De
partment, W.I.R., 16 West 21- 
st St., New York City.

PUIKI VALGYKLA
Pranešimas visiems mūsų pažįsta

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

Sav. J. ŠNIRAS ir RAUBA.
(101-106)

Drg. J. Siurba ir Justin 
Kalbės Atvirame Ore 
Penktadienio Vakare

šio penktadienio vakare
gūžės 6 d., ne toli “Laisvės,” 
būtent ant kampo Grand St. 
ir Leonard St. bus masinis mi
tingas atvirame ore. Jį. ren
gia komunistų 10-ta kuopelė. 
Tai mitingas protestui prieš




