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J Amerikos Lietuviu Darbi-
ninku Literatūros Draugiją 
dar galima daug nauju darbi-
ninku įtraukti, šiomis dieno-

gauti
pri-

pase-1

nūs į ALDLD. Centro Komite
to raštinę prisiuntė daugelio 
naujų nariu duokles. Drg. 
Yotka iš Johnston City, III., 
prisiuntė ALDLD. narių duok-1 
les ii- jų tarpe trijų naujų. 
Draugas A. Paukštis iš Huntin
gton, N. Y., prisiuntė narių 
duokles ir jų tarpe trijų nau
jų narių ir dar ketina 
daugiau. Kitos kuopos 
siuntė po mažiau.

Huntingtone Pruseikos
kūjai norėjo sugriauti ALDLD. 
kuopelę, bet jie nieko nelaimė
jo. Tie pasigailėjimo verti 
sutvėrimai tik save daugiau 
apipurvino. Pruseikos pasekė- i 
jai pasilaikė ALDLD. 231 kuo- ; 
pos iždą, kurio buvo viso 43 
centai. Tas parodo, ant kiek 
tie žmonės yra sugedę. Kur 
tik pripuolė, ten jų pirštai pri
lipo, o dar jų partija nori, 
kad jų pasekėjus rinktų LDS. 
nariai į atsakomingas vietas.

Pruseika savo prakalbose 
Bridgeporte, atvirai prisipažino 
prie to, kad jie kviečia polici
ją sau į prakalbą. Jis pareiš
kė: “Ką gi jūs čia darytu
mėt, jeigu komunijai pradėlų 
ardyti jūsų prakalbas?“ Reiš
kia, jeigu komunistai norėti] 
numaskuoti tą apgaviką ir Fi- 
šės donosčiką, tai jis ir jo ren
gėjai turėtų šauktis policijos 
pagelbės. Taip darė ir daro vi
si darbininkų neprieteliai.

Pruseika apgavimui darbi
ninkų kukuoja apie praeitį. Jis 
pasakoja visokius melus apie 
Debsą, Rutenbergą, Fosterį,
kartoja: Mes sakėme taip ir 
taip. Tas išsipildė. žodžiu,
jis viską būdavo ja ant praei
ties, būk jis ir dabar laikosi 
tos partijos mokinimo, kurios 
laikėsi seniau. Renegatas Pru
seika tą daro tiksliai, kad ap- 
vylus klausytojus, kad 
žiau įkandus revoliucinį 
nistų judėjimą.

skaud- 
komu-

Pruseikos pasekėjai 
kuopose išeina su savo 
tu.“ Siūlo balsavimui ir šau
kia prieš Komunistų Partijos 
Lietuvių Centro Biurą, kam 
CB. neša politiką į LDS. Ma
tote, koki politikieriai atsirado 
be “politikos“. Kada jie puo
la komunistus, puola Partijos 
ir net Komunistų Internacio
nalo nusistatymą, tai save per- 
sistato “neklaidingiausiais“ po
litikieriais. Bet kada ateina 
į LDS. kuopos susirinkimą, tai 
pridengimui ir pravedimui sa
vo renegatiškos politikos, pri- 
s i d engia “bepartyviškumo” 
skraiste ir šaukia prieš politiką. 
Kaip tik taip daro visi buržu
aziniai apgavikai: Greenai, Le- 
wisai ir kiti. Patys užsiima 
bjauriausia kontr-revoliucine 
politika, o kitus kaltina politi
koje.

LDS. 
“slei-

Clevelande LDS. 55 kuopos 
susirinkime d. R. Mizara gavo 
43, o Pruseikos politikierius 
“be politikos’’ Bacevičius tik 
13 balsų. Kiti komunistų frak
cijos kandidatai nuo 40 iki 51 
balso, o jų nuo 6 iki 8 balsų.

Cleveland© 
nusistatę už 
jimą, bet ir 
kiai parėmė 
“Vilnį“.

draugai ne tiktai 
komunistinį judė- 
finansiniai smar- 
mūsų dienraštį 

Kaip rodos, jie ir
Brooklyn© draugus pralenkė.

Cleveland© lietuvių komunis
tų frakcija suorganizavo klasi
nę dviejų savaičių mokyklėlę. 
Draugių ir draugų lankosi nuo 
•20 iki 25 mokinių. Lavinasi 
su ukvata ir, be abejo, ateinan
tį rudenio laiką jie ir vėl įkurs 
savo klasinę mokyklėlę.
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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HARTFORD, Conn. — 
Balsavimai Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Centro 
Valdybos sekamai praėjo 
79-toj kuopoj:

Prezidentas:
R. Mizara ......... 20 balsų
M. Bacevičius ................  5

Sekretorius:
E. N. Jeskevičiutė .... 22 
K. Steponavičius .

Iždininkas:
J. J. Kaškiaučius
Prieš

iširtu,
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WASHINGTON, D. C.— ruošiasi kariauti su Sovie- 
• Amerikos finansieriai gavo tų Sąjunga. Japonijos pu
slapių pranešimų, kad Ja- blicistas, Kinosuke Adachi, 
ponija tikrai ruošiasi pul- pareiškė New Yorko Tele- 
ti Sovietų Sąjungą labai 
artimoj ateityje. Šios ži
nios dar labiau pasitvirti
na, kuomet Japonija pa
siuntė savo jėgas iš Shang- 
hajaus į Mandžūriją. ši' Jau kelis kartus buvo ra- 
armija sudaro 24,000 karei- į šyta, kad Japonija perkasi 
vių, pilnai ginkluotų. Be visose Europos šalyse amu- 
to, Japonija ir pirmiau kon- niciją. New Yorko laik- 
centravo savo jėgas į Man- raštukas “Inquire” gavo ži- 
džuriją. j nių, kad Francija gamina

amuniciją ir siunčia į Japo
niją. Pranešime skaitome: 

iš Washingtono, “Hotchkiss automobilių fa
brikas gamina užsakymą už 

enturos, gegužės 7 d. Jame 20,000,000 frankų mašini- 
sakoma:

“Militariniuose rateliuose 
yra reiškiama opinija, kad 
bėgyje sekamų kelių savai
čių Japonija atakuos Sovie
tų Sąjungą iš Mandžurijos.” 

Šitas pareiškimas patvir
tina tuos pranešimus, ku-1 kymai yra slepiami, 
inn Iytity/a nlrn ibi n avi i no ’ n i o

gramo korespondentui, kad 
“greičiau, tai geriau” Ja
ponija turi pradėti karą 
prieš darbininkų valstybę.

Perka Amuniciją

20

Iždo Globėjai:
J. Bimba ....................
J.< Mikita ....................
Joneikis .................. . .
Šalaviejus ..................

Daktaras Kvotėjas:
Dr. M. Palevičius......... 20

Darbininkai balsuoja už 
savo klasės kandidatus, ku*- 
rie sutinka ir eina su visais 
darbininkais, kurie kovoja 
už visos darbininkų 
paliuosavimą.

17
14

9

klases

Bedarbė ir Francijoj
PARYŽIUS. — Francija 

taip pat neliuosa nuo ne
darbo ir viso pasaulio ka
pitalistinio krizio. Balan
džio 25 dienos paskelbimu, 
Francijoj bedarbių yra 2,- 
652,181. Bėgiu mėnesio lai
ko bedarbių skaičius padi-

vių, pilnai ginkluotų.

džuriją.
Amerikos finansieriams 

buvo pasiųsta slaptas pra
nešimas
Whaley-Eaton Service ag

nių šautuvų Japonijos val
džiai.”

Kiti amunicijos fabrikai 
taip pat dirba pilną laiką 
ir siunčia amuniciją į už
sienius. Didžiumoje amu
nicijos gaminimas ir užsa- 

Juos 
rie buvo skelbiami pora sa-! iškelia komunistai atstovai 
vaičių atgal, kad Japonija parlamente.

MANDŽŪRIJOS SUKILĖLIUS
JAPONIJA NEPAJĖGIA SUTRIUŠKINTI Reikalauja Pakarti

155 Darbininkus
ISTANBUL, Turkija. —

. n m v 0 i r o • • i • Mirties bausmės reikalauja Sukilėliai Atkirto Gelzkelj; Sudemoralizuota Susisiekimas Turkijos • prokuroras 155 
i darbininkams, kurie daly
vavo sukilime dar 1930 me
tais. Sukilimas buvo Kur
dish provincijoj ir veik visą 
provinciją buvo užėmę re
voliucionieriai. Ši vieta 
randasi apie Ararato kalną, 
apie kurį kalba ir biblija. 
Už tokius prasikaltimus 
Turkijoj baudžia pakorimu. 
Tad tie darbininkai laukia 
kartuvių.

Su Vladivostoku ir Harbinu
‘TOKIO.—Japonijos pra- buvo pasiųsta kariauti prieš

sukilėlius.
Sukilėliai, kurie save va

dina “ilgo-kardo - vyrais.” 
paėmė Liuho, kuris randasi 
pusiaukelyje tarpe Tungh- 
wa ir Hailung, t. y. į žie
mius nuo Mukdeno. Japo-

nešimai apie laimėjimus 
pereitą nedėldienį, baigiasi 
nelaimė jimais. Siunčiama 
ekspedicija gelbėjimui ap
suptos ir apgultos Japonijos 
armijos nedavė gerų rezul-’ 
tatų. Vakar dienos prane
šimai sako, kad Japonijos naį jau apleido Tunghwą. 
armija nugalėjo chinus su
kilėlius mieste Fancheng, 
kuris randasi ant upės Sun
gari kranto, apie 150 my
lių nuo Harbino. Bet prie 
to “laimėjimo” New Yorko 
“Times” 'korė s pondentas 
praneša, kad Japonijos ^'pa
dėtis dabar yra labiaus su
judinta, negu kada nors 
pirmiaii nuo pat pradžios 
veikimo Mandžūrijojy

Pranešama, kad Chinų 
Rytinio gelžkelio vyriausia 
linija taip sudemoralizuota, 
kad susisiekimas tarpe Har
bino ir Vladivostoko nėra 
galimas. Su Vladivostoku 
galima susisiekti tik Trans- 
sibiriniu ir. Ussuri gelžkeliu, 
kuris priklauso tik Sovietų ėmęs Fengchengą. 
Sąjungai. Tarpe Harbino, liai pasitraukę, palikdami 
ir Tsitsiharo Rytinis Chinų 
gelžkelis jau yra rankose 
chinų sukilėlių. Prie šių 
sukilėlių prisidėjo 2,000 
Manchoukuo armija, kuri

Pasiliko dar jame Japoni
jos konsulatas, kurį saugo
ja policija. Bet policija jau 
prisidėjus prie chinų sukilė
lių.

Veik visa Mandžūrija yra 
sukilus pries . Japonijos im
perializmą. Todėl dabar Ja
ponija siunčia iš Shangha- 
jaus.iarmiją į Mandžūriją 
slopinimui darbininkų ir 
ruošimui karo prieš Sovietų 
Sąjungą.

Japonija Giriasi
Kiti pranešimai iš Harbi- 

no nurodo, kad Japonijos 
armija turėjo karštą mūšį 
su 5,000 chinų sukilėlių ir 
generolas Nakamura už-

Sukilė-

VOKIETIJOJ APIE 6 MI- 
LIONAI BEDARBIŲ

BERLYNAS. — Vėliausi 
pranešimai sako, kad Vo
kietijoj yra bedarbių apie 
5,652,181. Del Vokietijos, 
tai labai daug. Gyventojų 
Vokietija turi tik pusę tiek, 
kaip Amerika. Bedarbių 
Vokietijoj yra tokia pro
porcija, kaip ir Amerikoj.

New Yorko Valstijoj Dirba tik 60 Nuoš 
Darbininkų

NEW YORKAS. — Sala- 
veišių armijos parengime 
valstijos industrijos komi- 
sionierius, Elmer F. An
drew, pareiškė, kad New 
Yorko valstijoj tik 60 nuoš. 
darbininkų dirba. Tai reiš
kia, kad mažai daugiau 
kaip pusė nuolatinių darbi
ninkų dirba. Į šį skaičių 
neįeina tie darbininkai, ku
rie dirba tik laikinai.

Bet kad tą padėtį page
rinti, tai niekas nesirūpina. 
Salaveišių armija organi
zuoja savo simpatikus, kad 
sukėlus $1,000,000 bedarbių

šelpimui arba dalinimui 
jiems valgio. Bet tai labai 
mažai tereiškia. Darbo ne
gali duoti bedarbiams, nei 
gali išmaitinti 12,000,000 
bedarbių. Lašas vandens į 
jūrą.

Vienatinė pagelba, tai 
priėmimas įstatymo, kuriuo 
bedarbiai turi gauti pašal
pą iš valdžios, kuomet jie 
negali gauti darbo.' Dir
banti ir bedarbiai turi ves
ti kovą už šią pašalpą iš 
valdžios ir milionierių, ku
rie susikrovė milionus iš 
darbininku darbo.V

Su Policija Pasitiko Delegaciją, Kuri Reikalavo 
Paliuosuoti Edith Berkman

apie 300 užmuštų. Taip 
pat ir generolas Yoda giria
si laimėjimais. Jisai nuga
lėjęs sukilėlius Mutanchian- 
ge.

Francijos Parlamentas 
Išrinko Nauj. Prezident.

PARYŽIUS. — Francijos 
prezidentu išrinkta Albert 
F. Lebrun. Jisai gavo 633 
balsus parlamento narių. 
Socialistas Paul Faure ga
vo tik 114. Tuo pačiu sy
kiu ministerių pirmininkas 
Andriejui Tardieu įteikė- 
savo rezignaciją ministerių 
kabineto. Bet jisai pasilie
ka savo vietoj iki birželio 
2 dienai, kuomet susirinks 
parlamentas.'

WASHINGTON, D C.— i m i gracijos komisionierę 
Darbo sekretorius Doak TiRinghas. 
nenorėjo įsileisti delegaci
ją, kuri nuvyko į Washing-

Bet ši po
nia komisiją visai neprisi- 

toną reikalauti, kad Edith Jeido; vieton kalbėtis, tai 
Berkman būtų paliuosuota areštavo ir padėjo po $50.00 
iš deportacijos kalėjimo. 
Delegacijos vardu Anna 
Burlak paklausė, ar jisai

kaucija kiekvieną komisijos 
narį. O Edith Berkman 
jau siunčia į psychopathic 

i “nesveiką 
protiniai”. Ten jie ją ma
no užbaigti. Darbininkai 
turi kelti didžiausią pasi
piktinimą ir protestus prieš 
tokį brutališkumą.

sutinka paliuosuoti Berk- ligoninę, kaipo
man. Tas ponas piktai at
kirto: “Ne”. Toliau dele
gacija kalbėjo, kad valdžia 
yra atsakominga už Edith 
Berkman, jei su ja kas at
sitiktų.

. Tuom pačiu laiku kita de
legacija buvo nuvykusi pas

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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Už Darbininkų Klases Vienybę Rinkimy Kampanijoj!-
Prieš Kapitalisty Bado ir Karo Ofensyvą!

TIKISI KARO UŽ KELIŲ SAVAIČIŲ

Už Darbininky Tikietą-Už Komunistę Partijos Kandidatus!—Prieš 
Rosy Kandidates

socialdemokratai ir

Amerikos imperialistai tarp savęs kalba, kad už kelių 
savaičių Japonija pradės karą prieš Sovietų Sąjungą.

Whaley-Eaton Service, finansinė agentūrą, kuri tei
kia finansieriams patarimus finansiniais klausimais, 
duodant paaiškinimus politiniais ir ekonominiais klausi
mais, gegužės 7 d., 1932 m., laiške sava klientams štai ką 
sako: * i

“Militariniuose rateliuose išreiškiama nuomone, kad 
bėgyj kelių savaičių Japonija pradės ataką prieš Rusiją 
Mandžurijoj.”

Reiškia, žymi finansinė įstaiga, kuri turi artimus ry
šius su Amerikos militaristais, kuri gauna nuo jų daug 
informacijų, praneša, kad Japonija rengiasi pradėt ata-, 
ka ant Sovietų Sąjungos už kelių savaičių.

Ar už kelių savaičių ar už kelių mėnesių, bet Japoni- i 
jos imperialistai rengiasi prie atakos prieš Sovietus. O [ 
kaip patys Japonijos imperialistai sako, juo anksčiau, | 
tuo geriau.

Ir kuomet dabar Japonija visu įsiutimu koncentruojaI 
savo kariuomenę į šiaurinę Mandžuriją neva “banditų” | 
malšinimui, tai kitaip negalima manyti, kaip tik taip, i 
kad ji rengiasi kuogreičiausiai išprovokuoti karą.

Japonija turi suvirs 25,000 kariuomenės, kuri yra su
koncentruota aplink Chinijos Rytinį Gelžkelį, kurį So-| 
vietų Sąjunga kontroliuoja pusiau su Chinija. Nauja | 
Mandžurijos valdžia taipgi turi sumobilizavus desėtkus j 
tūkstančių kariuomenės neva “sukilėlių” malšinimui, j 
Bet, girdi, tų spėkų dar neužtenka kovai su “banditais”, i 
Todėl Japonija dabar pasiuntė iš Shanghajaus į šiauri-! 
nę Mandžuriją keturioliktą diviziją, kuri susideda iš 24,-i 
000 kareivių, gerai apginkluotų.

Tai tiek oficialiai žinoma apie Japonijos militarines! 
spėkas Mandžurijoj. Aišku, kad ji slaptai turi sumobi
lizavus daugiau spėkų ir dar vis slaptai siunčia daugiau 
kariuomenės, daugiau ginklų.

Po priedanga “taikos palaikymo” ir savo piliečių “in
teresų ir gyvasties apsaugojimo”, Japonija svarbiausiai 
rengiasi atakuoti Sovietų Sąjungą^. t

Tas parodo, kad darbininkams reikalinga mobilizuo
ti visas savo spėkas kovai prieš imperialistinį karą.

Amerikos imperialistai dabar siunčia amuniciją ir gin
klus Japonijai. Jie teiks jai dar didesnę paramą, .kuo
met ji pradės kariauti prieš Sovietų Sąjungą. h • I

Lenkija, Rumunija ir kitos buržuazinės šalys pąsi-1 
rengusios pradėti ataką ant Sovietų Sąjungos iš kitos 
pusės.

Juk tai nėra be reikšmės Franci jos prezidento nužu
dymas ir Franci jos reakcinės klikos šaukimas, būk už
mušėjas esąs Sovietų agentas.. Ta provokacija padaryta 
tikslu prirengti dirvą Franci jos imperialistų atakai ant 
Sovietų Sąjungos.

Darbininkai, visur kelkite balsą prieš imperialistų ren
giamą karą! Kovokite po Komunistų Partijos rinkimų 
kampanijos iškeltu obalsiui:

“Prieš imperialistinį karą; už gynimą Chinijos žmo
nių ir Sovietų Sąjungos”!

Apie Lietuvos Socialfašisty bgs> surengė antrus rinki- 
Šmugeli Ligoniu Kasose mus po dar griežtesne fa-

Dabar Lietuvoj eina var-1 šistinės valdžios priežiūra, 
žytinęs tarp klerikalų ir so- Na> ir tuos rinkimus «lai. 
cialfašistų del ligonių kasų 
vadovybės ir kontrolės. Ir hiejo
vieni ir kiti nori per ligo-^k 1 e rikalai - terorizuojant 
nių kasas savo smunkantį! kairesnius darbininkus. Fa- 
politinį kromelį sudrutinti,1 v. . .,,v. , x.\v.
ir tuo būdu besipešdami už į slstlne valdzla nušidziauge 
ligoniu kasų kontrolę kelia1 ir užgyrė rinkimus. Ir kaip 
Į viršų vieni kitų bjaurius ■ kį_
darbus. Dabar socialiasis- , ■ . ..
tai kontroliuoja ligonių ka- mus,, kuriuose; išrinkta did- 
sas, tai i klerikalai kelią > viT-1fašistinės valdžios iš-

darbus.

šun jų šmugelius.
Štai Lietuvos'" klerikalų 

“Darbininkas” rašo seka- 
mai apie sociaifašistų šmu- žada Spirti Bagočiy Seime 
gelį ir tarnavimą darbinin
kų "išnaudotojams: i Pusiau fašistų < organas

i tikimų tarnų.

“štai pagal pačių socialde-1 
mokratų paskelbtą ligonių ka
sų apyskaita kasoms dar yra 
nesumokėta su viršum 500,- 
000 litų. Dabar paklauskite,' 
o kas tie tokie yra, kurie nesu
mokėjo? Darbdaviai ar darbi-! 
ninkai? Pasirodo, kad vienas j 
fabrikas “Universal” nesu
mokėjo kasoms Su viršum 
40,000 litų. Socialdemokratai 
čiulpė paskutinius syvus iš 
paprasto darbininko, iš tar
naitės, o iš darbdavių, kurie 
iš dąrbininkų mokesčius at- 
iskaitė, nesiteikė mokesčio iš
reikalauti. Toliau, visoms įs
taigoms ar socialdemokratų 
agentams, yra paskolinta apie 
1.00,000 litų. Socialdemokra
tų tvirtinimu arti 65,000 pa
skolų reikia laikyti žuvus.

“Nieko sau vaizdas:, desėt- 
kai tūkstančių įpdškolų i žuvoį, 
šimtai tQkstanci^ žuyo pąš' 
darbdavius., Kadvp d'af^initil 
kas,’ prA.icJ paSaUW, tdi1 jam 
atsakoma, o vienam fabrikui 
“Universal ”, socialdemokratų 
spekuliantai palieka suvirsimi | 
40,000 litų!.

“Kai darbininkas prašo ge
resnių vaistų arba pašalpos, 
tai jam atsakoma. Tuo tarpu j 
savo ,bičiuliams paskolos duo-| 
damos ir dauguma tų paskolų 
jau virto “pašalpomis”, nes 
negrįš. .

“Iš tų kelių pavyzdžių da-' 
rosi aišku, kam lig šio laiko'

“Sandara” sekamai grąsina 
Grigaičio bičiuliui:

Nors Bagočius gautų 99 
nuošimčių visų balsų, visvie- 
na tas neįtikins mūsų, jog jis 
yra tinkamas būti susivieniji
mo prezidentu. Kaip balsa
vimuose taip ir ateinančiame 
seime mes kovosime prieš Ba- 
gočiaus kandidatūrą.

Rinkimuose . Bagočius, 
kaipo kandidatas į SLA. 
prezidentus, gavo daugiau 
balsų už vienybinių fašistų 
ir sandariečių kandidatus. 
Tas sandariečių grąsinimas 
parodo, kad jeigu sandarie-t 
čiai su vienybiniais fašis
tais sudarys didžiumą -de
legatų seime, tai jie spirs 
į užpakalį spęialfaąistui Ba- 
gočiui ir J išbrinks} Bačiuną 
ar Gegužį ‘^reziiįentų, ne
paisant, - kR(F B'agoČiUs ir 
gavo daugiau balsų rinki
muose už Bačiūnų ir Gegu
žį.

Fašistai ir socialfašistai 
rėkė, šaukė, kad “atsikra
tę” ,nuo komunistų jie pa
laikysią broliškiausius ry
šius tarp savęs; girdi, Susi
vienijime “žydės meilė ir 
brolybė.” Na, o dabar tarp 
savęs ėdasi. O suvažiavę

j Pittsburgh e į seimą gali 
dar ir už gerklių pasitam- 

! pyti.

ligonių kasos tarnavo: speku
liantams socialdemokratams ir
darbdaviams, o ne darbo žmo

KANKINA EDITH BERKMAN
Pereitą antradienį Washingtone delegacija, susidedan

ti iš 50 darbininkų organizacijų atstovų, reikalavo Dar
bo Sekretoriaus Doak, kad jisai paliuosuotų Edith Berk
man, (kuri dabar yra nelegališkai laikopla Bostone imi
gracijos ligoninėj. '

Doak bandė visaip sukinėtis, bet kuomet jam delegac. 
narė Anna Burlak griežtai pastatė klausimą: “Ar tu 

,paliuosuosi ar ne Berkman?” tai jis atsakė: “Aš‘negaliu 
tai padaryti.” ’ ■ • > .

Del to, kad Berkman vadovavo Lawrence audėjų 
streiką, ji tapo suareštuota ir įgrūsta į kalėjimą, kur ji 
apsirgo džiova. Vietoj paliuosuoti, su Darbo Depart- 
mento pritarimu ji tapo nusmerkta išdeportavimui į 'Len
kiją, nors ji nėra Lenkijos pilietė ir, sulig Lenkijos įs
tatymų, Lenkija negali jos priimti. Jos sveikata visai 
suįrus. Ji dabar randasi kritiškoj padėtyj. Tačiaus 
imigracijos viršininkai josi nepaliuosuoja. Kad jai at
keršyti už streiko vadovavimą, jie ją. kankina. Bet dar 
bjauriau. Kaip pranešama iš. Bostono, Bostono imigra
cijos ligoninės viršininkas Henry Pollack planuoja ati
duoti ją į beprotnamį. '

Taip niekšiškai kapitalistų tarnai elgiasi su kovotoja 
už darbininkų reikalus.

Jie kankina Edith Berkman kalėjime. Jie rengiasi 
nužudyti septynis'nekaltus negrus jaunuolius Scottsbo
ro, Alabamoj, jie pasiryžę supūdyti kalėjime Tom Moo
ney. Jie šaudo badaujančius bedarbius (Detroite), ku
rie reikalauja tuojautinės pašalpos. Jie šaudo darbi
ninkus, kurie kovoja už savo teises—už. laisvę susirinki
mo (Melrose Park, Chicagoj). ' Į,’..

Bet tuo pačiu sykiu jie savuosius kriminalistus ištei
siną ir paliuosuoja. Visas Washingtonas susirūpino lei
tenanto Massie byla (Honolulu, Hawaii), ir žmogžudžiai 
tapo paliuosuoti tuojaus po nuteisimo dešimčiai metų ka
lėjimo. , ’

Jie šiomis dienomis paliuosavo pagarsėjusį aliejaus 
šmugelninką Albert B. Fall, kuris, būdamas vidaus rei-

nėms. Darbo žmonės negalė
jo gauti gerų vaistų, gydyto
jų negalėjo prisišaukti, nes 
gydytojams lig šio laiko dar 
daug neapmokėta už jų dar
bą, o tuo tarpu pas darbda
vius lieka nepaimta su vir-‘ 
šum pusė miliono litų.” /

Žinoma, ne kitaip atsižy
mi ir klerikalai. Juk kaip 
vieni, taip ir kiti yra. dar
bininkų neprieteliai, kapi
talistu sėbrai.

• Ir tą labai gerai žino da
bartiniai Lietuvos valdo
nai. Kuomet Kaune ir Pa- 
nevėžyj ligonių kasų rinki
muose laimėjo didžiumą! 
vietų ‘komunistai ir jų ar
timi simpatikai, tai kruvi
nojo- Sinptonos -valdžia pą-> 
naikino tuos rinkimus, dar
bininkų kovinguosius atsto
vus sugrūdo kalėjiman; kad; 
n,e p rileidus darbininkus 
prie ligonių kasų vadovy-

Draugė M. Undžienė Kalbės 
Chester, Pa.

Chester, Pa., prakalbos 
bus 12 d. gegužes, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Kliubo 
svetainėj, 339—4th .and Up
land St.

Draugė Undžienė kalbės 
apie darbininkų gyvenimą 
Sovietų Sąjungoje, kurį ji 
labai gerai žino, nes ką tik 
ąugrįžo po išbuvimo ten 
apie penkis metus. Mote
rims ypač svarbu išgirsti 
apie tai, ką atsiekė Sovietų 
Sąjungos moterys, i Jinai 
taip; pat atsakys į klausi
mus apie' Sovietų Sąjungą, 
o klausti yra ko, tad visi 
prisirengkite klausimų ir 
dalyvaukite.

' Rengėjos.

kalų ministeriu, gavo $100,000 kyšių nuo Edward L. Do- 
heny už atidavimą valdžios aliejaus šaltinių.

Bet jie atsisako paliuosuoti nekaltą Tom Mooney, ne
kaltus Scottsboro negrus jaunuolius,'nekaltą Edith Berk
man.

Darbininkų delegacija Washingtone ponui Doak pa
reiškė: ; "

“Mes sumobilizuosime a milionus , darbininkų priversti 
jus paliuosuoti Berkman ir sustabdyti deportaciją.”

Ir tiktai masine kova darbininkai gali priversti val
dančiąją klasę paliuosuoti darbininkų klasės kovotojus 
iš bastilijų. Tiktai milionų dąrbininkų spėka gali ati
daryti kalėjimo duris ir paliuosuoti nekaltą Tom Moo
ney ir išplėšti iš badųolių nagų nekaltus, Sęottąboro. negrus jaunuolius. . . • • - . ■ .

(Tąsa) I
Savo nepasotintam troškime didesnių! 

pelnų, kapitalistai darbuojasi išplėšti nau
jus marketus nuo savo imperialistinių lenk- 
tyniuotojų pagelba ginkluotos spėkos ir 
apiplėšti žmones Lotynų Amerikos, Chi
nijos, Filipinų ir t.t., ir jų teritorijas ir 
gamtinius Šaltinius.

Rengiantis prie to karo vedama teroras j 
prieš darbininkus, idant sukriušinti visą, i 
kovingumą tarpe darbininkų ir visas re
voliucines darbininkų organizacijas; miljo- 
nai dolerių išleidžiama del laivyno ir mili-i 
tarinio ginklavimosi, kuomet žmonės ba
dauja. Dedamos pastangos sugrusti ma
ses—darbininkus,, farmęrius; ir studentus 
—į militarines ir pagelbines organizacijas, 
kad padaryti juos kanuolių pašaru, kurie 
būtų be malonės išskersti karo lauke. Vi
sa tai atliekama po priedanga apgavikiš
kos kalbos apie taiką ir po priedanga ap
gavikiškų nusigmj<lavimo pasiūlymų.

Imperialistinis karas jau prasidėjo To-, 
limuose Rytuose, prie Sovietų Sąjungos j 
rubežiaus, su plėšikiškomis Japonijos im-( 
perializmo atakomis ant chinų gyventojų' 
Mandžurijoj ir Shanghajuj; kasdieną grę-| 
šia karas prieš Sovietų Sąjungą.

Hoover-Stimson, Wall Streeto įrankiai, 
atvirai rengiasi įstumti Amerikos darbi
ninkus į tą karą ir pirmoj vietoj į karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Karo laivynas ta
po sukohčentruotas Pacifiko vandenyne,; 
kur rengiama didžiausi ir reikšmingiausi! 
manevrai. Bile momentu pašaukimas prie 
ginklo gali būt paskelbtas, o po to sektų 
verstinas darbininkų ėmimas į plėšikišką 
Wall Stąeeto armiją.

Didesnis skurdas ir badas masėms, te
roras 4r karas,1 ’Jai’ kapitalistų išeitis iš 
kriz'ib. Reptiblikohų, demokratų ir sočia-, 
listų linkimų programos, nepaisant, kaip 
gudriai tai nebūtų paslėpta, atspindi tik
tai skirtumus tarp tų partijų, kaip praves
ti tą kapitalistų išeitį, kaip įkalbėti ma
sėms priimti badą, terorą ir karą.
Darbininkai Privalo Kovingai Priešintis 

Darbdavių Atakoms
Prieš tas darbdavių atakas, prieš tas! 

kapitalistų pastangas dar labiau praturtę- > 
ti darbininkų iškaščiu, darbininkai ir far- 
meriai turi kovoti. Jie privalo suburti vi
sas savo spėkas neatlaidžiai klasių kovai 
prieš kiekvieną kapitalistų pastangą te
roro pagelba priversti juos priimti blo
gesnes sąlygas, arba įstumti juos į kitą j 
imperialistinę skerdynę.

Kapitalistai niekad nei ant vieno colio 
nenusileis darbininkams. Jie toliau steng
sis dar žiauresniais būdais palaikyti ir pa
didinti savo pelnus ir savo turtą, nustu
miant darbininkus ir farmęrius į dar di
desnį skurdą. Jie niekad liuosanoriai ne-| 
atleis savo spaudimo ant masių, neigi jie' 
nors ant valandėlės sustos rengtis prie ka-j 
ro, ypatingai prie kruvinojo karo sukriu-. 
šinimui Sovietų .Sąjungos.

Darbininkams nėra kitos išeities iš kri- 
zio, tik kovinga klasių kova.. Nėra kitos 
išeities, kaip tik atkakli kova prieš badą 
ir už darbininkų tuojautinius reikalavi
mus. Nėra kitos išeities, kaip vesti' kovą 
prieš- bankrutuojantį kapitalizmą ir už 
darbininkų ir farmerių valdžią, kuri tik 
viena gali maitinti žmones. Tie, kurie 
skelbia kitaip, meluoja!.

Kad pravesti tą kovą, darbininkai ir 
biednieji farmeriai, negrai ir baltieji, 
turi organizuotis. Jie turi sudaryti galin
gas, kovingas darbo unijas ir bedarbių ta-! 
ryoas ir tvirtas organizacijas biednųjų 
farmerių. Po Komunistų Partijos vado
vybe' darbininkai, susiorganizavę į tokias 
klasines organizacijas, gali šiandien apgin
ti savo reikalus, bekovodami už revoliuci
nę išeitį iš križio, už kapitalizmo nuvėrti- 
ma.

Vien,Jik neatiaidi kova, dabar ir per vi
są rinkimų kampaniją, už sekamus reika-. 
lavimus-—Komunistų Partijos reikalavL 
mus—suteikia darbininkams priemonę ap

gynimui savo interesų prieš darbdavių 
ataką.

1. Bedarbių ir socialė apdrauda iškaščiu 
valstybės ir darbdavių.

2. Prieš Hooverio algų kapojimo poli
tiką.

3. Greitoji pašalpa, be suvaržymų iš val
džios ir bankų pusės, biedniesiems farme- 
riams; paliuosavimas biednųjų farmerių 
nuo taksų, ir kad nebūtų verstino skolų 
rinkimo.

4. Lygi teisė negrams, ir apsisprendimo 
teise Juodajam Ruožtui.

5. Prieš kapitalistinį terorą; prieš viso
kią priespaudą darbininkų politinių tei
sių.

6. Prieš imperialistinį karą; už gynimą 
Chinijos liaudies ir Sovietų Sąjungos.
Darbininkų Ir Farmerių Valdžia Panai

kins Skurdą
Komunistų Partija atsišaukia į milionus 

darbininkų ir farmerių, negrų ir baltųjų, 
o ypatingai į eilinius darbininkus, kuriuos 
suvadžiojo Socialistų Partijos ir Amerikos 
Darbo Federacijos vadai, jungti savo spė
kas kovai už tuos reikalavimus. Vien tik
tai masinė kova už tuos reikaląvimus ga
li išvystyti reikšmingą pasipriešinimą ka
pitalistų bado ir karo programai.

Kova už tuos, reikalavimus, kuriuos pa
siūlė Komunistų Partija; net dar daugiau 
reiškia. Tai yra pradžios punktas už ga
lutiną darbininkų pergalę, už įsteigimą 
darbininkų ir farmerių valdžios Jungti
nėse Valstijose. Tatai yra darbininkų iš
eitis, revoliucinė išeitis iš Jcrizio.

Komunistų Partija siūlo organizuotą 
masinę kovą už viršminėtus darbininkų 
reikalavimus, kaipo pirma žingsnį linkui 
įsteigimo revoliucinės-Darbininkų if Far
merių Valdžios.

Vien tik tokia Revoliucinė Valdžia gali 
paliuosuoti mases iš skurdo ir vergijos, 
paimant ir operuojant didžiąsias pramo
nes, trustus, gelžkelius ir bankus. Tik 
tai tokia valdžia gali atidaryti kiekvieną 
uždarytą fabriką, dirbtuvę ir kasyklą ir 
vėl sugrąžinti darbininkus prie jų darbų 
gaminimui produktų, kurie reikalingi alks
tantiems, badaujantiems gyventojams. 
Vien tik tokia valdžia gali tuojaus užgrieb
ti ir pasklaidyti • badaujančioms masėms 
maisto produktus, kurie dabar laikomi už
rakinti sandėliuose, tuo būdu rūpinantis 
masių reikalais ir sudarant didelį pareika
lavimą del naujos gamybos. Vien tik to
kia valdžia gali atidaryti milionus namų, 
kuriuos dabar tuščius laiko godūs priva
tiniai namų savininkai, ir tinkamai aprū
pinti butais milionus darbininkų, kurie 
dabar gyvena skiepuose, srutų nuovadose, 
bjauriuose viešuose gyvenimo butuose ir 
baisiuose “Hooverio mieštose” (būdose 
ant tuščių žemės plotų), bedarbių lindynė
se. Ji tuojaus galėtų maitinti, aprengti ir 
namuose apgyvendinti visus darbininkus ir 
pastatyti juos prie darbo gaminimui rei
kalingų daiktų.

Visko pilna ir visiems visko užtenka. 
Tik tai kapitalistai sulaiko nuo darbinin
kų kaipo savo privatinę nuosavybę ir del 
savo privatinio pelno. Tik tai revoliucinė 
Darbininkų ir Farmerių Valdžia gali su
laužyti tą kapitalistinio krizio paralyžių ir 
išjudinti ekonominį judėjimą pilnu grei
tumu naudai darbininkų ir farmerių ma
sių.

Tas įrodoma Sovietų Sąjungos patyri
mais., Ten darbininkai užgriebė galią 191.7 
metų revoliucijoj. Valdžiai esant jų ran- 
kosb, paskutinės kapitalizmo liekanos nai
kinama, socializmas budavojama. Pirma 
sis Penkių Metų Planas dabar sėkminga, 
užbaigiamas; bedarbė tapo visiškai panai
kinta; algos nuolatos pakeliamos; mate
rials ir 'kultūrinis masių gyvenimas pake
liamas; krizis, tokis, kaip kapitalistinėse 
šąlyse, nepalietė jų programų; jau rengia
masi pradėti antrą Penkių Metų Planą.

(Tąsa bus) J
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ALDLD 10-to ir APIA 3-čio 
Apskričių Reikalai ĮDOMUMAI

Šių Apskričių Kuopoms ir 
Nariams

Brangūs Draugai ir Draugės.
Mūsų apskričių konferenci

ja jau čia pat. O žinote, kad 
apskričiai gali sulošti svarbią 
rolę organizacijų reikaluose ir 
visame darbininkų judėjime, 
ypač šiais krizio laikais. Tad,

*■ draugės ir draugai, kreipkite i galima užmušti bakterijas 
skystimuose ir sterilizuoti 
pieną, su pagelba girdimų

' garso virpėjimų. Tie du 
biofizikai, kurie dirbo ant 
šio klausimo jau ilgoką

Garsu Užmuša Bakterijas
Paskutiniam suvažiavi

me Amerikos mokslo Pa
žangos D-jos Dr. L. A. 
Chambers ir Dr. Newton 
Gaines parodė, kad yra

daugiau domės į apskričius ir 
, labiau juos paremkite, kad

apskričiai toliaus galėtų kuo: 
daugiaus nuveikti.

Kurios kuopos yra užsiliku-
sios su savo mokesčiais, pri- _ .
valo šioj konferencijoj pasi-! laiką, sudarė dabar didziau- 
stengt užsimokėt. O draugai ■ sius patobulimus būdui gar- 
delegatai yra prašomi į Det-:sais sterilizuoti pieną (tai 
roitą atvykti kaip galint anks->yra užmušt jame bakteri- 
čiau subatoje po pietų, gegu-k . Aparatai kurio vra 
žės 14 d., kad galėtume pra-Das/* aparatai, KUlie. yia 
dėt konferenciją apie 4 vai. I vartojami tam dalykui, su
po piety ir anksčiau ją už-!sideda, svarbiausia, iš ni- 
baigti. O tai bus labai svar-i kelio tiūbelės, kuri yra ju- 

*bi konferencija. j dinama elektro - magneti-
Konferencijos vieta — antiniai, greitumu 18,000 vir- 

25-tos gatvės ir Vernor High-Įpėjimų į sekundę. Įtekmė- 
way, trečiame aukšte. Detroit, je friūbelė išduoda gar- 
Mich- Są tokio aukšto tono, kad

au-

įvyks gegužės 16-17-18 dieno
mis: Per New Britain mies
telį eis gegužės 17 d., ii’ turi
me pasitikt tuos keliautojus 
lygiai 5-tą vai. po pietų.

Iš miestelio valdybos gautas 
leidimas maršuoti. Tad šio 
miestelio bedarbiai ir dirban
tieji privalo stoti į eiles su be
darbių delegacija ir maršuoti 
gatvėmis.

Apie tai, kur reikės pasi
tikti bedarbių keliautojus, tai 
sužinosit iš vietinių pranešimų 
ir atsišaukimų.

LDS 108-ta kuopa ii- drau
gai sumetė keletą dolerių pa
rėmimui tos alkanųjų eisenos. 
Reikėtų ir 
kų.

Gegužės 
vai. diena . r.

daugiau gauti au-

ale klasiniai šviestis, kad. su
prast pačiam save, kur tu esi 
ir kokiai klasei tu priklausai, 
ir telktis į kovingas darbinin
kų organizacijas. Nes dar 
šiandien didžiuma darbininkų 
patys savęs nežino ir nesu ž i
niai prieš savo klasinius reika
lus kovoja, didindami sau ir 
kitiems vargus ir nelaimes, 
patys dar didesniu dumblynai! 
brisdami, o sykiu su savim 
traukdami ten ir savo vaiku
čius, kuriuos jie mokina būt 
tokiais nesusipratėliais ir tam-, 
sūnais, kaip ir patys, idant at
eityje ir vaikai kovotų patys 
prieš savo ir prieš darbininkų 
klasės reikalus, čion aš turiu 
mintyje bažnyčios ir religijos 
klausimą.

čia yra tamsių moterėlių Choras visuomet patarnauja mui bus šokiai prie geros or- 
arba davatkų susivienijimo pa- vietinėms ir aplinkinėms dar-’ 

•las bininkiškoms

Mich.

Draugai delegatai ir dele- vos girdima žmogaus 
gates, gerai įsitėmykite vie-j šiai.
tą; ir kiekviena kuopa priva-j Pirmuose bandymuose 
lo prisiųsti pilną skaičių pri- Į, , . . , , , .
klausančių iš jos delegatų, 0|buvo manyta, kad bakten- 
ypač APLA. Trečio Apskričio, jos plečiasi prie daug augš- 
kuopos, nes konferencijoj busjtesnių, jau negirdimų, vir- 
svarstoma svarbus klausimas

4 delei vienybės su Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimu, ir kad 

įgalėtume pasiųsti pilną dele
gatų skaičių į nepaprastą sei
mą, kuris įvyks Pittsburghe, 
Pa. Juk matote, kad atsiran
da priešingų elementų, vieny
bės griovikų. Mes turime at
mušti pasikėsinimus vienybės 
ardytojų.

Draugiškai ALDLD. 10-to 
APLA. 3-čio Apskr.

Sekr. St. M. Leesis,
3006 Glasby St., 

Saginaw, Mich.

Nedėlioj Es. Et Ei. Seimas

n

i pėjimų. Tuomet buvo iš
eikvota didelė virpanti ener
gija, bet bakterijos buvo 
naikinamos, net ir mažam 
kiekyj skystimo, tik labai 
lėtai.

Dabar, pakartojus tuos 
pačius bandymus, surado, 
kad naujas būdas užmuša

;99 nuošimčius visu bakteri- I ir

! jų piene laike 45 minučių.
Šitam naujai ištobulin- 

i tam aparate, pienas nuola- 
; tos sterilizuojamas, besipla- 
i kant į sieneles greitai vir
pančios nikelio triūbelės. 
Tokiu būdu galima sterili- 

! zuoti šimtą kvortų pieno
CLEVELAND, ORIO-—Ne- j per vieną valandą — bet 

dėlioj, 15 d. gegužės, Lietuvių | <įar n£ra rjpa gito pro- 
svetainėje, 6835 Superior Avė., galimvbgm. Coli™
LDS. visos trys kuopos suvai-|T f- ___ ~
dins veikalą—komedija “Es.11 
EI. Ei. Seimas.” .■ rie galės sterilizuoti

Kiek patirta, tai išanksto! norima daugį pieno, 
yra užtikrinta^ kad mažai bus; pr. Chambers ir Dr. Gai- 
vietos svetainėje tiem, kurie nes varįojo įa savo 
pribus vėlai. Dabar tikietai; . . ‘-v.
yra platinami ir visi juos per-™ A niSlCS 
ka, kam nepasiūlysi. Visi su-‘ir įrodė, kad Jie gali 
sinteresavę šiuomi veikalu, betikint! savo anaratu 
labai yra neužsiganėdinę vie-. bakteri jas, kurios 
tos fašistai iš Gegužio-Vitai-1 
čio ir Karpuko “būrio.” <’ 

( pasekėjai leidžia paskalas, 
kad tas veikalas nebūsiąs su
loštas. r
jie svietui nori įkalbėti.
kas čia jų klauso, gal pora to-Įperatūrą naikinimui bakte- 
kių “piliečių,” kurie be fa- * * *
šistų. mėgstančiu melus skleis- , . • -
ti, negali gyventi. | ketimus cheminiame

Bet už tat visa t_______  ( ..
kiška visuomenė darbuojasi, ir čia skonį. Bet strilizacija 
žada paremti Lietuvių Darbi-; garso pagelba neiššaukia 
ninku Susivienijimo ,3-jų kuo-. didelio šilumos pakilimo, ir 

cheminiai ne-

kestros. Parengimo vieta—šalpinė organizacija; pas ;"~ 
visada eina pjovynės ir nesu
tikimai.
serga ir reikalauja pašalpos, 
tai jau kitos- smarkesnės ^ty
rinėja, ar jinai yra rcguhariai 
ėjus ausinės ir ar jų “frent- 
ka.” Jeigu taip, tai išmoka 
pašalpą; o jeigu tik atranda 
nors biskį nekošer, tai ir nemo
ka. Viena susirgusi ir negavusi 
pašalpos traukė jų organizaci
ją teisman.

Aš sakau, laikas jau ir toms 
moterims būtų susiprasti, tam
sybę pamesti, šiek tiek darbi
ninkiškai apsišviesti ir stoti i 
sąmoningų darbininkų organi
zacijas, kurių pas mus yra vi
sokių, ir jos teisingesnės.

organizacijoms
tai ir turi darbo žmonių at-j 69 S. Hancock St., Workmen’s 

Jeigu kuri Kada su- j jautimą visoj šioj apielinkėj.į

Aido Choro jaunimas ren
giasi duoti vietinei ir apielin- 
kės publikai labai linksmą va
karėlį gegužės 28 d., kur bus 
suvaidinta nepaprastai juokin
gas trijų aktų veikaliukas. 
Vaidinime dalyvaus vien tik 
choro jaunimas. Po vaidini-i

Circle svetainėje.
Visus ir visas kviečia skait

lingai atsilankyti Aido Choras.
Choro Koresp.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

15 d. kaip 12:30 
bus rodoma State 

Teatre juodžiai, gaminti Sovie
tų Sąjungoj.
Armėnų F. S. U. ir kitos darbi
ninkų organizacijos. Patarti
na pamatyt šiuos jodžius, nes! 
dalis i 
darbių eisenai.

• Tveriasi Young Pioneers 
grupė. Lietuviai, kurie turite, - - . ... - , . . . ... . .
vniiriičiu atcivnelHtP innc davė savo svetainę jiems per-: dainomis, taip ir nariais. Kiek- S susirinkimus.^kurie 1 na^v0^' Yiaka,a pa3 gerai | viena 

m as. 
sykiu 
niukams ir mergaitėms pata
ria stot į šio darbininkiško 
choro eiles.

Aido Choro susirinkime ge
gužės 2 d. į jį įstojo šie nariai 
bei narės: II. ir A. Kulponiū- 
tės, E. Zinkevičiūtė, A. Zinke
vičiūtė, Albert Zinkevičius, 
Verna Radauskiutė, J. Navi- 
kauskas, T. Navikauskiutė, 
Mary Fokus, J. Kežai, P. Maz- 
laveckas. Taigi aišku, kad 
choras žygiuoja pirmyn. j

Aido Choras turi gana pa-; 
kvietimų dainuoti. Taip antai, 
gegužės 14 d. jis dainuos Par
sons, Pa., o gegužės 30 d. pa-i 

net trijose |

—o---

Balandžio 27 d. taipgi ir pas 
mus buvo užsukę alkanųjų be
darbių maršuotojai, kurie trau
kė i Bostoną. Vietos lietuvių 

pelno bus panaudota be-! specialis komitetas
išreikalavo is miesto tarybos 
duoti miestinę svetainę masi
niam mitingui, o L. P. Kliubąs

Juos pateikia

WILKES BARRE, PA.
Iš Aido Choro Darbuotės
Choras šiuo laiku gana 

smarkiai žengia pirmyn kaip

itsibūna sekmadieniais po piet|PavykO; I Prakalbas atsilankė 
daugelis darbininkų, taip kad 

i didžiulė miesto svetainė buvo 
i užsikimšus, ką 
policija jautėsi, kad turi man
dagiau apsieiti, 
vietinai vadinami 
tai nei akių neparodė;
matosi, kokie yra jie kovoto
jai, vien tik liežuviais; tai lie
žuvių revoliucionieriai.

—o—
Vietos tautiški - klerikališki 

plepalai nenustoja piiurpt per 
savo spaudą prieš čionykščius 
susipratusius darbininkus, kad 
šie organizuojasi ir kovoja už 
visą darbininkų klasę, ir kartu 
už juos pačius, kaipo tos kla
sės narius; gaila, kad jų pro
telis taip veikia ir kad jie yra kviestas dainuoti 
tokie akli. 'vietose.

Darbininkų Centre, 100 Beav-Į 
I er St.

Tylutis. matydama ir

HARTFORD, CONN
Bet ne kurie 

“laisvieji” 
iš to

2 
I 
s

3 
I 
s

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

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

susirinkimą prisirašo 
narių, ir tai vis jauni- 
Garbė jaunuoliams ir 
tėvams, kad savo ber-

Kentucky Mainierių Gyveni
mas ir Kovos už.Teisę Gyvent.

Bus raportas Amerikos ra
šytojų delegacijos komisijos, 
penktadienio vakare, 8-tą vai., 
gegužes 13 d., Agora Hali, 
320 Anų St., Hartford, Conn.

Šį raportą reikia išgirsti vi
siems darbininkams, kas deda
si turtingiausioj šalyj Ameri
koje, kur buržuazija taip gi
riasi apie “laisvę” ir “visų, ly
gybę.” Šį raportą rengia 
Darbininkų Tarptautinė ’Pa
galba.

Visi lietuviai darb. kviečia
mi ateiti ir išgirsti.

—o—
Lietuviai Darbininkai Jau Ren-

s Kampaniją

HARTFORD, Conn. — Ko
munistų Partijos Lietuvių 
Frakcija šaukia liet. darb. 

. Galima konferenciją p r is i r e ngimui 
bus padaryti aparatai, kll- prie rudeninių rinkimų. Kon- 

koki! ferencija įvyks birželio 23 d..
rr o r\ ____1 ____ 1_________ 44T ____7 :30 vai. vakare, “Laisvės” i 
Choro naujoj svetainėj, 59* 
Park St., Hartford,' Conn. !

Visos lietuvių organizacijos, ■ 
kliubai, j 

chorai ir kuopos, kuriose pri- j 
: liet. darbininkų,! 

lyra kviečiamos į minimą kon- 
Įferenciją, prisiunčiant po 3

meto-
pieno pašalpinės draugijos, 

sunai- 
ir tas

. išlieka, fet.encija,
per pieno pasteurizacijąJ delegatus, 

j dabar vartojamą pieninėj 
industrijoj.

Visi sąmoningi liet, darb., i 
“Laisvės’ ’ skaitytojai ir visi 

Pieno pasteurizacija, ku-; susipratę darbininkai būtinaiIr kitokių nesąmonių rieno pasteurizacija, ku-:
■ • -------- ■. BetI ri vartoja paaukštinta tem- p.rival'?,n,eitl <,savos org“

•’ ' 1 cijos, kur priklauso, susirinki--
ma ir stengtis, kad būtų iš- j 

liu. sudaro nekuriuos pasi- rinkta delegatai. Užkvietimas | 
i cheminiame pie- bus visose lietuvių organizaci-' 

darbinin-ino sąstate ir dalinai pakei- i°sc- Mes žinome, kad darbi
ninkų priešai tam priešinsis,

i bet juos reikia atmušti.
Lietuvių Komfrakcija.

pų parengimą. Pradžia lygiai. palieka piena 
5:30 vai. vakare. i • ,

LDS. Narys, i Pakeistą.
Nežiūrint 

.................................................. bar atsiektų 
............. .t._— tų, šitą būdą

P I K N I K M i bulinti dar tiek
MW tfW W W W tfW W W WW WW WW

L.D.L.D. 10 kp. rengia dide
lį pikniką 15 dieną gegužės, 
Vytauto Parke, Hulmville 
Pike ir Galloway Road, PHI1- 
adelphia. Pigus nuvažiavimas, 
geresnė vieta šokt, daug stalų 
ir suolų; bėra muzika, progra
ma, gemai,; skanūs valgiai ir 
gėrimai. Prasidės 10 vai, ryte.

visų jau da- 
gerų rezulta- 
manoma išto- 

, kad jis 
duos ne tik puikiausią ir 
pilniausią pieno sterilizaci
ją, bet bus galimas taipogi 
pritaikinti prie sterilizaci
jos vaisiu skystimų ir viso
kių medikalų.

Deg.

Kelrodis: Važiuojant gatve-1 u r? n 7 DDITAlkT P n KTU
kariais reikia važiuoti iki! NEW BRITAIN, CONN.
Frankford Ave. ir Bridge St. Į ----------
stoties, ten imkite karą No. 66 
ir važiuokit iki galui, iš ten 
busas nuveš 3 mylias už mažą 
mokestį.

Važiuojant automobiliais, 
važiuokit Frankford Ave. ir 
paimkit kelią, No. 513 po kai
rei Holmeville Pike.

Visas nuvažiavimas 
daug pigesnis visiems, negu į 
Laurel Springs.

Kviečia Komisija.

bus

wwwtntwwvwwvwwwww

Pasitikimas Alkanųjų Eisenos

Po keletą kartų kiek laiko 
atgal buvo iš New Britaino 
“Laisvėj” draugų rašyta, kad 
įvyks alkanųjų eisena į Hart
fordą, valstijos sostinę balan
džio mėnesį. Buvo taip pra
nešta per spaudą, kad taip 
buvo rengtasi. Delei tūlų 
priežasčių, Bedarbių Tarybos 
ir šiaip darbininkiškos orga
nizacijos Bedarbių Eiseną ga
lutinai taip sutvarkė, kad ji.

HUDSON, MASS.
Visko po Biskį

Pas mus iki šiol vis dar bu
vo šiek tiek darbininkams pa
kenčiama. Bet dabar, atėjus 
pavasariui, visos dirbtuvės 
kaip ir sustojo; daugumą dar
bininkų paleido iš darbo, o li
kusiems algas nukapojo iki 
prieškarinės normos ir darbus 
dvigubai pasunkino. Pasidarė 
nesvietiškas darbininkų išnau
dojimas ir priespauda. Tad, 
krūvomis sueidami, darbinin
kai dūsauja ir klausinėja viens 
kito, kas toliaus bus ir kas čia 
pasidarė su 
“kontre.”

Jeigu nežinote, kas bus, tad 
aš jums pakuždėsiu. Taigi, 
broliai, jau nelaukite gerųjų 
laikų, nes kapitalizmo ratas 
neatsisuks atbulon pusėn, bet 
tik organizuoti darbininkai tu
rės jį paimti ir sudaužyti, o 
pasidaryti savo tvarką, ir ta
da vest dalykus taip, 
jiems patiems būtų 
kad daugiau nebūtų 
skurdo ir dejavimų, 

j turime neleisti uždyką

šia pašlovinta

kaip 
geriau, 

tokio 
Užtat 
laiko,

Kas Įdomaujasi proletarine lietuvių literatūra, Sov. Sąjungos sočia-, 
listine statyba ir kultūrine revoliucija, revoliuciniu judėjimu Lietu
voj ir kitose kapitalistinėse šalyse, privalo skaityti vienintelį lietu

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenės mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalą

“PRIEKALAS”
PRIEKALE telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz

duojantieji SSRS, darbininkų kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kovą ir atsiekimus, plačiai nušviečia socialistinę SSRS, statybą, 
Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir vargingųjų valstie
čių gyvenimą ir kovą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais. “Priekalas” turi tiesioginius .savo bendradar
bius Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj, Amerikoj ir kitur.

PRIEKALAS daug domės skiria antireliginiai propagandai.
PRIEKALAS turi pastovius skyrius. “Dailioji literatūra ir kriti

ka”, “Socialistinė SSRS, statyba”, “Kapitalo šalyse”, "Iš revoliuci
nio judėjimo istorijos,” “Bedievis,” “Bibliografija ir kritika” ir kiti.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS, kolektyviečio 
ir darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą, ’ užsirašant jį, renkant 
prenumeratas ir raginant kitus užsirašyti, platinant, remiant jį raš
tais ir kitokiu būdu.

“Priekalo kaina: Šiaur. Amerikoje
SSRS, metams—3 rub. metams—2 doler.
6 mėn.—1 rub. 50 kp. 0 mėn.— 1 doler.
atsk. ekzempliorius—30 kp. atskiras ekz.—20c.

Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Francijoj ir kitur: metams—1 dol., 6 
men.—50c., atsk. ekzempliorius—40 centų.

Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais kreiptis Moskva, Nikols- 
kaja 7. Izd.—vo Inostrannich rabočich v SSRS., red., “Priekal.” Ame
rikoj galima dar išsirašyti ir per “Laisvę .

...... - ===== ===a ---------

AR UŽSITRAUKI?

Kažin kodėl
cigaretų skelbimai paprastai

vengia šio klausinio?
XT IENA iš didžiausių paslapčių 
V cigaretų skelbimuose buvo aiškus 

bijojimas paminėti žodį “užsitraukti”. 
Atrodo gana paika - nes kiekvienas 
užsitraukia dūmą — žinodamas ar 
nežinodama^ . . . kiekvienas rūkytojas 
rūkydamas vienu ar kitu laiku įkvepia 
dalį dūmų, kuriuos jis arba ji ištrau
kia iš cigareto.

Taigi pakalvokite, kaip svarbu būti 
tikru, jog jūsų cigareto dūmai gryni ir 
švarūs - būti tikru, kad jūs neįkve
piate tūlų nešvarumų.

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike 
drįso šį svarbų klausimą iškelti . . .

dėl to, kad rūkant Lucky Strike, jūsų 
jautrios gleives gauna tą apsaugą, 
kurios kiti cigaretai negali duoti. 
Garsusis Luckies valymo procesas 
padare visus kitus metodus senoviškais. 
Luckies tą procesą įvedė. Tik Luckies 
jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, 
užsitrauki! Todėl sis pranešimas 
tikrai liečia jus.

‘It’s toasted”
Jūsų Gerklei Apsauga

prieš knitejimus - prieš kosulį

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

geriausiais lokių orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, 
ir Seltadienio vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.

toasted

Copr.. 1931.
The American 
Tobacco Co.



Puslapis Ketvirtas . Ketvirtad., Geg. 12, 1932

B. Garbatov.
- • . ’ Į ; i

Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA
Padčkbs Žodis

(Tąsa)
S.imas Alešin pažiūrėjo į laikrodį. Jau 

tik 5 minutės iki 6 valandai vakaro. Jis 
išėjo iš kambario. Ant tvoros plakatas, 
ant kurio užrašyta: “Visuotinas susirinki
mas Leninistinės Jaunųjų Ukrainos Komu-! 
nistų Sąjungos kuopos... Kadangi yra svar

dien čion, rytoj ten. Per-jūras!”
O Leaka pakuždėjęs vienam kitam pra

dėjo dainuoti:
“Nuo smūgių baltųjų, samdytų kareivių
Būrys komunarų gynėsi.”
Pionieriai nepasiduoda, o komjaunuoliai 

nori juos perrėkti. Durys vis varstosi ir 
Prie dubių reikalų, tai visi nariai privalo dalyvau- daugiau komjaunuolių renkasi, 

ti.”
“Svarbūs klausimai”—nusijuokė Aleši

nas.—“Vėl apie komjaunuolių discipliną ir 
kitas pareigas, bet reikia.” Kelyje linkui 
kliubo jis galvojo: “Buvo laikas, kada mes 
svarbius klausimus rišome raudonarmie
čių drąsiomis atakomis.” Taip, jam vieną 
ataką nepamiršti niekados. Tada raudon
armiečiai ėmė miestą Volčansk. Kovoje! 
ten krito ir Maksimo tėvas. Prieš tą mū
šį Alešinas kalbėjosi su Maksimu. Mak
simas buvo ramus ir savo arklį ramino, o 
jo arklys buvo smarkus. Alešinas ner- 
vavosi. Jam akis skaudėjo. Ant arklio 
negalėjo sėdėti. Norėjosi duoti šporais 
ir išsitraukus aštrų kardą lėkti ant priešo- 
Numirti... Tokia mirtis graži — ___ . . . .v .
liucija, už brolybę dirbančiųjų! Už laimę I ^ar vienas 1S veikėjų. • . 
artimųjų! [nas biuro narių ir vadovaujančių drau

gi

simus! O dabar apie discipliną. Oh, tas gy
venimas apsistovėjo, apsistovėjo!”... ' 
eidamas jis pro angliams kelti mašiną,

Dėkoju žemiau pažymėtiem 
mudviejų ‘ draugams, kurie, 
sergant mano broliui Albinui, 
patarnavo jam ligoje ir po- 
mirties: Vaitekūnams, J. Pe-j 
culkai, M.. Stakioniuį, A. Pals-! 
kini, J. Slautai, P. Aleksoniui* 
ir P. Lupševičiui; taip pat už-

1 1 ..... ... ""■■į"'——r*
PHILADELPHIA, PA. 

Perskajtykite, draugai ir draugės, 
įvyks penktadienį, 13 gegužės, 7:30 . 

— - • Visos n’ nepamirškite, bet ir kitiem pasa-
nes turime' 

Atsives- 
ir naujų narių į kuopą. 

Org. K. Stelinokiene. 
(111-112)

NEWARK, N. J.
LDSA 10-tos kuopos susirinkimas’ 

vai. vakare, 79 Jackson St. 
narės pribūkite laiku, 
daug dalykų apsvarstymui, 
kite

rų sėdi kuopos raštininkas ir jis registruo- 
ja ateinančius. Greta jo stumdosi keli jo f” - 
draugai. Renkasi kaip ir paprastai, bet Maple" Pai-LŠ už’^žuojautą.“ 
už stalo stovėdamas kuopos vadas Mak- ' Mano brolis mirė balandžio 
sim Bondarenko jaučia — “Bus kova ir i 21 d.tapo palaidotas balan- 
triukšmo.”

Atsidarė durys ir įėjo augštas sausas . •i • i siems aciu. ,
vaikinas. t Paul Baronas.

—Draugas Kameniev! — pašaukė jįl 
I Maksimas. Kameniev nusiskubino pas i 
Maksimą. Tai vienas iš komjaunuolių biu-1 Indijoj Vėl Vėtra Siaučia 
ro narių. Kada 1923 metais buvo kom

jaunuolių mokykloj, tada dar Kameniev Į --------
negalėjo teisingai atsakyti nei į vieną klau- CALCUTTA, L, 
simą. Po to jis su keleriopai padidinta VPi didelė

bus dar puiki orkestrą, kuri grajys 
visokius šokius. O apie užkandžius 
ir gėrimus tai jau čia ir nekalbėsiu, 
nes jų bus visokių geriausios rūšies. 
Todėl mes kviečiame kaip vietinius, 
taip ir iš apielinkės atvažiuoti į šį 
pikniką, ir sykiu visiems praleisti lai
ką tyram ore.

KELRODIS: Važuojant karais, iš 
viso miesto, važiuokit iki Frankford 
Ave. ir Bridge St. Stoties. Nuo 
ten imkite karą No. 66 ir važiuoki
te iki galui, iš ten busas nuveš iki 
parko.

Važiuojant automobiliais: Važiuo
kit* Frankford Ave., po tam paimki
te kelią po kairei No. 513 Holmeville 
Pike.

Kviečia visus Rengėjai.
(110-112)

kykite, kad ALDL Draugijos 10;ta 
kuopa bendrai su kitomis progresy- 
viškomis organizacijomis rengia di
delį Gegužinį klKNIKĄ gegužes 
(May) 15, Vytauto Parke. Prasi
dės 10-tą vai. iš ryto ir trauksis iki 
vėlumai vakare. Šis Lietuvių Par
kas tai yra gražiausias visoje Phila- 
delphijojos apielinkėj, nes čia medžių 
daug, svetainė šokiams didelė ir 
graži; jei užeitų lietus, tai bėdos ne
bus. Dabar kas bus šiame piknike, 
ogi pirmiausia bus puiki koncertinė 
programa ii’ įvairių žaislų, o be to

DETROIT, MICH.
ALDLD 52-ros kuopos susirinkimas

nedėlioję įvyksta 10-to 
Apskričio konferencija.

(111-112)

. HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 15 gegužės, 10 vai. 
ryte, 3014 Ypemans St. Visi nariai 
ir narės dalyvaukite susirinkime ir 
būkite paskirtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

(111-112)

uojautos vainikų pirkusiems ir !v\k;s ketvirtadieni, 12 gegužės, 25th . \ ... ir Vernor Highway, 7-tą vai. vakare.Visiems dalyvavusiems laido-[§js susirinkimas tapo atkeltas iš rie
tuvėse, kurie buvote atsilan- dėlios, 
kę arba nuvažiavę į kapines.
Taipgi didžiai dėkoju draugi-

: Lietuvos Sūnų Draugi
jai, kuri patarnavo laidotuvė
se; Lietuvių Ukėsų Kliubui ir

džio 23 d., 2 vai. po pietų.
Labai nuoširdžiai tariu vi-

CALCUTTA, Indija.
__ _ . __ ---- ------ s vėtra, 

energija lavinosi, daugiau klausė vadovau-1 kuri sugriovč Mymensingh 
už revo-1 jančių draugų išvadų, vėliaus gulė, ir da- į kalėjimą ir paliuosavo apie 

.......................... • Dabar .jau vie-1200 kalinių.

Taip. Tada tai rišome* svarbius klau- SU prie atsakomingų darbų.
—Kodėl vakar nebuvai biuro susirinki-

Taip me?—kiauše jo Maksimas.
—Mane buvo pasiuntę su prakalbomis 

Ir taip ant greitųjų, kad 
O kas per klau-

V JI C? , • • • •

žiūrėdamas į vagonėlius, kurių vienas su! į provinciją, 
anglimis eina į kalną, o tuščias leidžiasi I jams# įspėjau pranešti, 
žemyn, mąstė: taip eina ir mainierių gy- j simai buvo biure? 
venimas, leidžiamės po žeme, o paskui vėl! —Nieko ypatingo. _ Vienas tik naujas 
keliamės “į kalną,” o ant rytojaus ir vėl klausimas: mes nutarėme mano brolį Pet- 
po žeme, vėl “į kalną.” Tada vieni eina į nupeikti už jo diskreditavimą kuopos 
sodną. Ten linksminasi, šoka. Vaikinai i savo blogu elgesiu, 
pataikauja merginoms, jos jiems. Myli
si, 
sodne aušrą, 
svyruodami eina namo.

kaip kurie meilės sūkuryje pasitinka —R° tu nustebai? Jį reikia ne tik nu- 
O kiti prisigeria degtinės ir | peikti, bet ir išmesti, — kietai tarė Mak- 

simas. — Papeikimą jam išnešti. Aš ma- 
Kur tai liejasi balsai armonikos ir girtų- nau, kad reikia duoti nariams suprasti 

jų daina. Ir taip eina dienos po dienai, kas yra disciplina ir kad negali nariai že- 
viena į kitą panašios. Ir taip visas gyveni- minti visuomenės akyse mūsų 
mas pereis. Nubodu, nyku. Ar tam buvo nę ^organizaciją, 
padaryta revoliucija? Ar tam ilgas ir sun
kus piliečių karas?—Taip mąstydamas Ale
šinas pasiekė kliubą.

jų daina.

ir Vernor Highway, 7-tą vai. vakare,

BAYONNE, N. J.
L.A.U. Kliubas rengia balių 

dėlioję, gegužės 15, ! 1932, 6:30
ne- 
val. I

I vakare, Veteranų Svetainėje, 329-331 i 
1 Broadway, Bayonne, N. J. Gerbia
mi draugai ir Draugės, Bayonnės ir 
apielinkės, malonėkite atsilankyti į 
šį puikų parengimą, nes jau bus pa
skutinis šį sezoną svetainėje paren-

i girnas. Taipgi nuo šio parengimo
I pelnas yra skiriamas del bedarbių,

j site ir paremsite bedarbius. Muzi
ka bus pirmos klasės. Įžanga 35 
centai.

Kviečia Rengėjai.
(110-112)

I \ V UIC1 cll 1 KJ V veli J’

' Broadway, Bayonne, N. J.

i

__  tat atsilankę linksmai laiką pralei

Bet tuo pačiu 
sykiu apie 28 yra užmuštai 
ir apie 120 sužeistų. Poli-i 
ei ja ir armija gaudo pabė-1

PRASĖSIMAI IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39-tos kuopos susirinki
mas įvyks .15 d. gegužės, 2-rą vai. 
dieną, 110 Market St., visi nariai su- Į 
sirinkite. Rūpinkitės gavimu naujų 
narių ir nepamirškite užsimokėti 
duokles už sekančius metus.

K. Kubilius.
(112-113)

Liepos
Visi Būkite Prisirengę 

Dalyvauti Dienraščio

LAISVES
Rengiamame Didžiajame

iSHIOIHailtOHISHiait
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• <f><(> DARBININKŲ DAR TURIME
| KALENDORIUS 350 KOPIJŲ |
t . T< > Tikra Kaina 25 Centai |

| NUPIGINTA KAINA 15 CENTĮJ į 
Dar Turime 350 Egzempliorių šių matų 1

| DARBININKŲ KALENDORIAUS J,

T Prašome draugų padėti jį išplatinti. Kas ;
i pirks tris ar daugiau kopijas, atiduosim po 10c. į 
<!> kopiją. Kurie ims tik del savęs po vieną kopiją, t 
t duosime už 15c. Mokestį galite prisiųsti pašto | 
<l> štampomis. vertės 2 ar 5 centų vienetose. Pra- i 
t šome tuojaus reikalauti. 1T 
j ŠITAI KAS VERČIA GREIT IŠPARDUOTI: \\ 
i “Laisvė” duoda savo skaitytojams dovaną pui- <]>
<> kią medikališką knygą, kurią parašė Dr. Jonas 
I J. "Kaškiaučius. Ta knyga jau . siuntinėjama 
<> skaitytojams. Vien tik šio siuntinėjimo stam- •!'. 
1 pos “Laisvei” kaštuos apie $350. Įplaukos už 4> 
| Darbininkų Kalendorių padės padengti išlaidas 
<!* išsiuntinėjimui skaitytojiams dovanų knygelės 
i “Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje”. Kuo <j> 
T greičiau išleisime kalendorių, tuo greičiau iš- 1 
1 siuntinesime skaitytojams dovaną. <j>
l Reikalaudami Kalendoriaus rašykite: T
i “LAISVE” !
I 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y. t
i ____________________________ :_____ xr <|
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MINERS MILLS, PA.
ALDLD 170-ta kuopa rengia pui

kų balių su vakariene ir puikia pro- 
reVOllUCi- l?rama- Dainuos Wilkes Barre, Ai

do Choras ir bus kitokių pamargini- 
mų, Atsibus 14 gegužės, Mokyklos j 

Tčmivqc; i’iinocfin Svetainėje, kampas Beaty ii Giand | - ivamenievas 1 upestin-i ,Sts ;parsons> Pa Kviečiame visos 
• • ti /r . i _ • — • t •.. i — . i _____ • i_____ i_ ■

- - - ’ - -- - Į lingai atsilankyti į šią pramogą,
Į Įžanga tik 25c Gausite užsikąsti ir' 
girdėsite Aido Chora dainuojant.

< (112-1.13)

grėaFnečk'~nT. y.
LDSA 64-tos kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 11 gegužės, 7:30 
vai. vakare, pas d. A. Bečienę, 4 
Morris Lane. Draugės, visos daly
vaukite susirinkime ir atsiveskite 
naujų narių į kuopą. Skaitlingu lan
kymosi į susirinkimus ir veiklumu

I padarysime mitingus įspūdingesniais.
Org.

Cleveland/ ohio
Corlettiečiains Svarbus Pranešimas.

ALDLD 57-tos kuopos kliubas ren
gia prakalbas, i vyks 13 gegužės, 7:30 
vai. vakare, 4015 E. 141st St. Kal- 

ŠOLOMSKA,S, iš 
Brooklyn, N. Y., vienas iš žymiau- i 

I siu kalbėtojų. Jis kalbės svarbiais 
is, tat skaitlingai susirinki- 

išgirsti šių daug pamokinančių 
prakalbų.

Kviečia Kliubo Sekr.
J. Grabus.

Tas tai taip. —■
gai raukė kakta ir žiūrėjo į Maksimą. —, apielinkės jaugus ir drauges skait- rn • • i T\/r i • • A j I liūgai atsilankyti i šią pramogą, nesTaip, zmai, drauge Maksimai, Petras vy-i 

. .. , . . ras karštas, senas komjaunuolis, kuopoje
Susirinkimas | pas jį yra draugų, kad tik nebūtų

Komjaunuoliai rinkosi į kliubą, traukė > didelio nesmagumo.
iš visų pusių, kaip vakare bitės. Susirinki-| —Aš ir manau. Bet tu būk pasirengęs, 
mų salėje, kur ant sienų iškabinti obalsiai Imk balsą ir pilk jam kailį už kuopos dis- 
ir paveikslai Lenino, Markso, Artemo, kur kreditavimą.
dar seni plakatai šaukia “Proletarai, antį
arklio!”, nors dabar jau arkliai ramiai ve- mokėsiu apginti discipliną 
žioja anglies vagonus; čia ir sieninis kuo-1 
pos laikraštis. Komjaunuoliai renkasi 
grupėmis, kalbasi, juokauja. Prie sienos 
pianas. Vienas komjaunuolis nelabai vy
kusiai skambina liaudės dainą. Prie sce
nos susirinko futbolistai ir ginčijasi:

—Neteisingai Ofsaitas lošė.
—Taip jis mokėjo nuo jūsų vogti bolę.
Kitame gale svetainės jaunas komjau

nuolis pasakojo kokį tai juoką. Ten gar
siai juokėsi jo draugai. Pionierių kampe 
plaukė daina: “Per jūras per bangas, šian-

—Tas gerai, padarysiu. Nesirūpink,

—Na, pasikalbėk ir su d. Aparenko ir I 
kitais, išlaikančiais tvarką draugais. Rei-; 
kia rengtis prie mūšio. Jeigu mes šian-! 
dien kuopoje nepravesime šio tarimo, tai 
biuro autoritetas nueis po velnių ir dar 
didesnė betvarkė pasidarys, o Petro tipo j- š

elementai diskredituos mus galutinai.
—Laikas! •

rodį pažiūrėjęs Alešin.
—Tuojaus pradedame,—tarė Maksim ir

— tarė arčiau priėjęs ir i laik- klausimai
. . , x/. 1 į te išgirs

pasilenkė prie popierų...
(Tąsa bus) LINDEN, N. J.

Darbininkų Tėvynę Sovietų

lamom

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje

EASTON, PA
Pirmoji Gegužės

Paminėjimui šios tarptautinės 
kovos šventės Bendro Fronto 
Komiteto tapo surengtas mitin
gas svetainėje. Kalbėjo d. J. 
Bender iš Philadelphia, Pa. 
Kalbėtojas ryškiai nurodė 
reikšmę šios šventės, kokioj si
tuacijoj darbininkai randasi 
šiais metais, kokie kapitalistų 
planai ir, pagaliaus, kas dar
bininkams reikia daryti, kad 
laimėti kovą prieš kapitalistus 
ir jų pakalikus. Tuo klausimu 
storai pabriežė, .kad reikalinga 
visais būdais remti Komunistų 
Partiją, ‘nes ji tik viena at
sidavusiai kovoja už darbinin
kų reikalus.

Po d. Benderio prakalbos, 
pirmininkas d. J. Marsh atsi
kreipė į publiką aukų del to
limesnio klasių kovos darbo. 
Kuomet ėjo rinkliava, pats 
pirmininkas tarė keletą žo
džių, sakydamas: “Iki šio lai
ko per apie 20 metų būdamas 
socialistų partijos nariu, galu
tinai persitikrinau, kad ta par
tija nėra „ darbininkų kovos 
partija, ir mečiau ją“; toliau,

nurodė, kad tik tas kelias iš- teroras, 
liuesuos darbininkus iš kapi-j 
talistinės vergijos, kokį nuro- Į 
dė d. Bender savo kalboj. Au- j 
kų surinkta $9.27. Po 1 dol. 
aukojo: S. E. Adams, V. J. 
Senkevičius ir Adams; po 50c:
J. Šlapikas, V. Stankus; F. 
Bačkis 56c; R. Stančikienė 30 
centų; po 25c: Sargent, M. 
Tilvikienė, S. Urba, M.' Ur
ba, J. Johnson, L. Ferenzy ir
K. Bakanauskas. Smulkiais 
$2.66.

Po to pasakė trumpą pra
kalbėję nuo Pionierių Evelin 
Šlapikiūtė apie Gegužinės reik 
šmę. Gavo apsčiai aplodis
mentų. Po jos Pionieriai su
dainavo porą dainų, ir paskui 
su Internacionalu mitingas už
sibaigė.

Išvakarėse šio mitingo ir 
mitinge išplatinta Daily Wor
ker 500 kopijų, taipgi nema
žai brošiūrų dienos klausi
muose išparduota. Kas liečia 
skaičiaus, tai nedaug atsilankė 
darbininkų į mitingą, čjia abel- 
nai dar darbininkai snūduriuo
ja ir neorganizuoti į unijas, 
neskaitant keleto kliubų bei 
kuopų apšvietos srityje. Be 
to, prieš komunistiniai nusi
stačiusius darbininkus siaučia

visų didesnių svetai- 
' nių durys kietai jiems uždą-, 
(rytos. Taipgi už padalinimu Į 
j lapelių policija be ceremoni
jų grūda kalejiman. Visai ne
senai du draugai gavo po 30

i dienų kalėjimo ir tik už vieną 
lapeli, kuriame buvo nurodo
ma netikusios sąlygos vienoj 
dirbtuvėj. Tokiu būdu dar
bininkai, neturėdami stiprios 
organizacijos, yra įbauginti, 
tad ir nenuostabu, kad į to
kius susirinkimus, kaip Gegu
žinės apvaikščiojimo, baimina
si ateiti. Pagaliaus, ir garsi
nimas buvo silpnas Gegužinės 
mitingo, žodžiu, Kompartijai 
dar daug darbo reikės pridėti, 
kad išjudinus šio miesto ma
ses prie veikimo, o kaip žino
ma, čia Partijos eilės dar ma
žos, kad tą greitai padarius. 
Tad mūsų, darbininkų, yra 
pareiga stiprinti Partijos eiles, 
stoti j on ir pasiraitojus ran
koves veikti, > kad sekančiais 
metais galėtume apvaikščioti 
Gegužės šventę ne tik svetai
nėj, bet ir ant gatvių, kaip 
kad kituose miestuose.

Dąrbkorąs. ,,• ,

I Apie 
Sąjungą PRAKALBAS rengia bend
rai Am.
Draugijos 165 
Susivienijimo Am. 129 kuopa nedė
liojo, 15-tą d. gegužės (May), 1932,' 
Linden Hall Svetainėje, 1601 Wood j 
Ave., Linden) N. J. Kalbės drg. R. 
Mizara, “Tiesos” Redaktorius. Jis 
lankėsi Sovietų Sąjungoje, šalyje, | 
kurią valdo darbininkai ir studijavo Į 
ten socialistinės kūrybos būdus ir 
pasekmės. Jo prakalbos yra svar
bios todėl, kad jis kalba apie tai, 
ką jis matė pats savo akimis. Po 
prakalbų bus dainos ir šokiai. Pra
kalbos prasidės 3-čią vai. dieną. Ant. 
prakalbi? įžapga veltui. Ant šokių I 
visai žema įžanga. Puiki muzika 
grieš šokiams.

Liet. Darb. Literatūros 
Kuopa ir Liet. Darb.

129 kuopa nedė-

(112-113)

BRIDGeFoRtTcONN.
Lietuvių Darbininkų Organizacijų | 

Bendras Komitetas rengia .vakario-1 
nę su Šokiais, įvyks 14-tą d. gegų-.j 
žės, 7-tą vai. vakare, įžanga 50c. Į
ypatai, o vaikams—25c, tai labai že 
ma kaina. Svetainė 
įrengta ir yra patogi 
pasitaisyti. Svetainės 
gatuck Garden Club 
West & Thornton Sts., Devon, Conn.

Iš Bridgeport važiuojant vienas fė- 
ras, iš Bridgeport© atvažiavus Į De
von reikia suktis po kairei, gi atva
žiavus nuo New Haven reikia suktis 
po dešinei. A. M.

(111-113)
LDSA 35 kuopos susirinkimas bus 

12 gegužės, 7:30 vai. vakare, 407 
Lafayette St. Visos draugės daly
vaukite šiame susirinkime, nes turi
me svarstyti prisirengimą prie alka
nųjų maršo į valstijos sostinę Hart
ford, Conn. Mums yra užduotis su
rengti vakarienę, laikas trdmpas, o 
darbas didelis. Rūpinkimės tinka
mai, atlikti savo užduotį. Atsiveskite 
naujų narių į šį susirinkimą.

. * «•,(111-112)

erdvi, gražiai 
vieta karams 
vardas: Nau- 
House, Cor.

Paraše Eh. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 

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

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 
vaistam

Tos ligos ' labiausia kankina darbininkus, to- 
kadmokėti nors dalinai apsiginti.

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. 
Šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 

ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

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

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVĖ,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
FiiiMiii°iin°nn<>Tn!°inhirii°^^
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Užmušė Kūdikį ir Darbininką Hamiltono I 
Policija ir Gaisrininkai Laike 1-sios

Gegužės Demonstracijos į
HAMILTON, Kanada.—Ha

miltono niekuomet pirmiaus 
nebuvo tokiu žiaurių įvykių, 
kaip tie, kokius policija ir 
gaisrininkai dabar padarė, 
kuomet darbininkai apvaikš
čiojo Pirmąja Gegužes.

žmones susirinko nurodytoj 
vietoj deiei paminėjimo šios 
darbininkų šventės ir delei iš
reiškimo protesto prieš artė
jantį karą, kuris kreipiamas 
prieš Sovietų Sąjungą. Lai
kas buvo paskirtas šiam susi
rinkimui prasidėti 2:30 vai., 
bet jau 2 vai. buvo pilnas par
kas darbininkų ir darbininkių. 
1 :45 vai. darbininkai iškėlė 
vėliavas ir prasidėjo prakalba,

Darbininkai buvo visai ra
mūs, nors jų skaičius siekė 
virš 25',000. Bet kaip tik pra
dėjo kalbėti, tuo pačiu mo
mentu atpleškėjo kokie 400, 
policijos, ir tuojaus kilo bai
su triukšmas ir dantų grieži
mas. Policija puolė ant kal
bėtojo, kaip alkani vilkai; nu
traukė kalbėtoją nuo balkono 
ir areštavo ,o darbininkus pra
dėjo stumdyti ir iš parko vary
ti; išskirstė darbininkus nuo 
parko ir užblokavo gatves.

O darbininkai, kaip galima 
buvo iš veidų matyt, įnirtę, 
nervuoti bei nekantrumo ap
imti. Kiekvienas laukė, kas 
bus toliaus. Tuo pačiu laiku

vis tiek dar po du policmanu 
mus sergėjo.

Darbininkai demonstrantai 
dar labiau pyko ir nesiskirstė. 
Tad pašaukti gaisrininkai pra
dėjo juos vandeniu lieti; su
pylė daugelį visai pašalinių 
praeivių ir užmušė vieną dvie
jų metų kūdikį..

Kilo vėl skardus riksmas ir 
darbininkų p a s i p i k tinimas, 
taip kad po šio žiauraus įvy
kio tapo keli policmanai su
mušti. Bet policmanai ir to
liaus vistiek sau aukas ėmė; 
vienam darbininkui taip per
skėlė galvą, kad tas vargšas 
ir mirė.

Tokia kova tęsėsi iki 6 va
landos, ir vis daugiau darbi
ninkų areštavo. Pirmojoj Ge
gužės tuo būdu liko areštuota 
17 darbininkų.

Nepakęsdami areštų, darbi
ninkai pirmadienį gegužės 2 
d. po dešimtai valandai die
ną pradėjo rinktis, kad užpro- 
testuot prieš tokį terorą. Po
licija ir čia dirbo visu smar
kumu, kad minia nesusirinktų 
į vietą. Bet darbininkai neat
leido iki 3 valandos po pietų 
ir susirinko virš 7,000 protes- 
tuot prieš miesto majoro ir jo 
policijos terorą. Bet ir vėl 
kyla nauji areštai.

Areštavo tris kalbėtojus ir

Peni Gelžkeliečiai
Skelbia Streiką

PERU. — Kuomet likosi 
nugalėti jūreiviai sukilėliai 
po karžygiškos jų kovos, Pe-
ru valstybėj paskelbta karo 
stovis. Daugybė areštuota 
ir laukia karo teismo. Tar
pe tų, kurie yra kaltinami 
ir teisiami, yra ir komunis
tas Corporal Ponzo.

Kad atsakyti į valdžios 
terorą, tai gelžkelių darbi
ninkai skelbia generalį 
streiką nerubežiuotam lai
kui.

Lenkija Susirūpinus
Francijos Rinkimais

VARSA VA. — Francijos 
rinkimais yra susirūpinus 
ir Lenkija. Mat, laimėji
mas “kairiųjų”, tai yra 
Lenkijai praleimėjimas. Po
litikieriai, kurie dabar lai
mėjo Francijos rinkimuo
se, yra Pilsudskio priešai.

Paskola, kurią 6Lenkija 
turėjo gauti iš Francijos, 
tūlam laikui sulaikyta. Šią 
paskolą Franci j a buvo suti
kusi Lenkijai duoti dar pir
miau, kuomet nesimatė rin
kimuose permainų. Šia pa
skola Lenkija gautų 20,-

pakilo antras kalbėtojas vidų-: su gaisrininkų pagelba išskirs- 
ryj publikos, ant gatvės kam-į te susirinkimą darbininkų mi- 
po, ir pradėjo kalbėti. Iš pu-1 nios.
blikos išsiveržė trukšmingas; Nepaprasti hamiltoniečiams 
džiaugsmas, nuskambėjo del-! tokie įvykiai, iki šiol čia dai
nų plojimas. Bet policija tig- negirdėti. - 
rų smarkumu puolė ant minios 
ir paleido darban savo buožes; bininkės, o mes turime dar la- 
sugriebė kalbėtoją ir žiauriai biau < ‘
pradėjo mušti. Kilo vėl bai- Į darbininkų organizacijas, ir su 
sus riksmas ir protestai prieš Ir/ku mes Immžsims savo ko 
policijos elgesį. Išreiškiau pro- j vas.
testą ir aš; už tai ir mane tie r" ~
tigrai suėmė ir nusivedė, kaip sigynimas išėmė ant parankos j j T iemnefac i«
baisiausią kriminalistą. §u-| visus darbininkus,, areštuotus | *•

j Komunistę Partijos

Draugai darbininkai ir dar-

000,000 frankų.
Nacionalistų ‘ 

kalb’a, kad Lenkijos 
santikiai su Francija 
baigtis. Francija gali 
ryti artimus ryšius su
kietija. Tad ir “Lenkija bū
tų atiduota į Vokietijos 
rankas”, sako nacionalistų!

laikraštis i 
geri | 
gali 
da- 
Vo-

organizuotis į kovingas 
-------  . - --------- , i 
laiku mes laimėsime savo ko-i; ; 
vas.------------------------------------ | laikraštis.

Tarptautinis Darbininkų Ap-| —

varė mus į tokį tamsų kamba-; gegužės - ii’ 2 d.
rį, surakino po du krūvon, ir j Pirmosios Gegužės Kalinys.

BALTIMORE, MD
—7..... ; - \ ™= LONDONS. — Anglijos
|TZ Kjek Jš knygiaus drg^ V. Komunistų Partijos Politi- 

i nis Biuras paskelbė, kad J.
į T. Murphy yra išmetamas 
iš Komunistų Partijos už: 
skleidimą priešdarbininkiš- 
kų tendencijų ir pabėgimą 
iš darbininkų kovos kritiš
kame momente. Partija 
bandė jį pertikrinti, bet ne
pavyko.

jKučiausko raporto skambėjo, 
parduota apsčiai darbininkiš- 

i kos literatūros, ypatingai bro- 
kuo-lšiūrų, liečiančių svarbiausias 

Tai tikras

Iš Mūsų Veikimo
Vietinės ALDLD 25-tos . .

pos mėnesinis susirinkimas dienos problemas.
įvyko 2 d. gegužės, dalyvau- faktas, jogei darbininkai kas 
jant daugeliui mūsų kuopos kartą pradeda daugiau domė- 
nariu. " I tis savais reikalais. Bet, kad

Tarimai, nors jų nėra daug, ! įeikalingo taškaiegio juos
bet verti pažymėti, kaipo draugai padirbėti dar
darbininkiški i turėsime sunkiai; o kad tą is-

Į tesėti, privalome/patys apsi-
Kovojantiems prieš bosų te

rorą Kentucky mainieriams 
teikti pagalbą mūsų kuopa iš
rinko du draugu, K. T. Piva- 
riūną ir K. Mikolaitį. Plates
niam veikimui ir geresnėm pa
sekmėm visuomet reikalinga 
turėti sveiką kūną, tvirtą dva
sią organizacijos tarpe. Tok is 
sugedęs elementas, kaip pas 
mus kad buvo P. Glaveckas ir 
W. Rogers, netinkamas nešio
ti švarios organizacijos vardo; 
todėl abudu liko galutinai pra
šalinti. Tą turi žinoti ne tik 
mūsų, bet ir kitų kolonijų 
draugai.

Susirinkime gautas naujas 
narys J. Brazys. Pradžia ge
ra, bet darbas neužbaigtas. 
Todėl, draugai, pildydami sa
vo darbininkišką pareigą; bū
tinai pristatykit po vieną nau
ją narį sekančiam susirinki
me.

MONTELLO, MASS.

5 METŲ
PLANAS

Socializacija Rusijoje
Kalbantis paveikslas vyriausio sJ- 
cialio eksperimento pasaulyje^ da
bar vykinama 160 milionu žmo

nių, Sovietų Sąjungoje.
Anglų Kalboje

TAUTIŠKAM NAME
Kampas Vine ir Main Streets 

Montello, Mass.
Ketverge ir Pėtnyčioje

12 ir 13 dd. Gegužės, 1932
Du 'rodymai—6 ir 8 vai. vakare
Įžanga 25c., vaikams 10c.

j šarvoti tvirtai tikra marksis- 
tiniai-leninistine teorija; tą ga
lima pasiekti, tik skaitant bei 
diskusuojant moksliniai-komu- 

Į nistines knygas ir šiandien iš- 
• leidžiamas brošiūras, kaip te-; 
j ori jai, taip veikimo praktikai, 
j O gyvos praktikos gausime, 
[dalyvaudami darbininkų kovo- 
įse, demonstracijose ir k t.

Draugai, įvertindami svarbą 
i savo spaudos, aukojo pagal iš- 
į galę sveikinimui dienraščio 
‘“Laisvės” Pirmojoj Gegužės. 
Bet “Vilnis” juk ir mūsų! To- 

' del “V.” suvažiavimui, kuris 
j atsidarė 8 d. gegužės Chica- 
;goj, III., nutarta paaukoti 5 
I dol.; bet kadangi ekonominis 
I krizių palietė ne tik mūsų kiše- 
j nius, bet ii- iždą, todėl drau- 
gai-ės ant vietos sudėjo $3.40. 
Bene svarbiausia auka tai 
draugo F. Pivariūno, kuris vi
suomet aukoja gana -augštą 
sumą, kaipo darbininkui, kas
kart po dolerį. Likusius $1.60 
nutarta paaukoti iš iždo.

Mūsų priešai oportunistai, 
pasisavinę VI Apskr. iždą, 
mane apskritį sunaikinsią, bet 
apsiriko, spręsdami pagal pa
čius save, kuriem doleris vie-

Colorados Darbininkai | 
Rengiasi Streikan I

GREELY, Col. — Pirma-! 
dieni, gegužės 16 dieną šios i 
apielinkės darbininkai, ku-! 
rie dirba prie burokų augi-: 
nimo, rengiasi paskelbti 
streiką. Streiką skelbia su-' 
vienyto Fronto Konferenci
jos, kuri įvyko gegužės 1 
dieną, paskirtas streiko t 
komitetas. — I

Darbininkai skelbia strei-Į 
ką prieš numušimą 25 nuoš. 
darbininkų algų.

Klasių kovai aštrėjant, T. 
D. Apsigynimas kas kartą tu
ri didesnės svaibos. Tą įver
tindami, keletas lietuvių darb. 
įstojo į šią taip svarbią orga
nizaciją. Bet tai tik pradžia, 
draugai, nes dar daugelis mū
sų lietuvių darbininkų nei to 
vardo nėra girdėję. Todėl 
mūsų pareiga kuo geriausia 
juos supažindinti su šia orga
nizacija.

FRANCUOS PREZIDENTO NUŽUDY 
TOJAS PLANAVO TAPTI RUSUOS 

DIKTATORIUM '
PARYŽIUS. — Policija 

saugoja Gorgulovą, • kuris 
nušovė Francijos preziden
tą Doumerą, kad jisai ne- 
nusižudytų pats save.

Slaptoji policija atidengė 
daug paslapčių, kurios veda 
į tą tašką, kad pats Gorgu
iovas ruošė sukilimą ir pats 
norėjo tapti Rusijos dikta
torium. Slaptosios polici
jos raportas, kurį labai 
nežymiai skelbia kapitalis-; 
tiniai laikraščiai, duoda se
kamų davinių:

“Dr Gorguiovas turėjo 
spausdintų knygelių, kurio
se išdėstyta priešsovietinė 
programa. Ta programa

Jo paties straipsnis tilpo 
tą pačią dieną, kuomet Do- 
umeras buvo nušautas.

WORCESTER, MASS.

veda prie ‘žaliosios parti

Tame rašte Gorguiovas kal
ba tą patį, kad reikia skelb
ti karą Sovietų Sąjungai. 
Tą laikraštį (“Poslednija 
Novosti”) veda Miliukovas, 
buvęs caro ministeris.

Veikė Prieš žydus
PRAGUE. — Čia gauta 

žinių, kad tas Gorguiovas > 
veikė ir prieš žydus.Kuomet 
buvo organizuojama pogro
mai prieš žydus Čekoslova
kijoj, tai tas elementas vei
kė pirmoj vietoj prieš žy-

jos’ diktatūros Rusijoj, ku-> dus. Policija paskelbė, dar' 
rios galvinyje būtų pats I jo rašytų atsišaukimų, ku-į 

jei |
rios galvinyje
G o r gulovas!
praneša, kad Gorguiovas iš
dėstė savo valdžios organi
zaciją, kurią jisai manė įs-

Detekty vai; riuose 
norima 
lį, tai 
dus.”

buvo sakoma 
“paliuosuoti pašau- j 

reikia pašalinti žy-;

toj idėjos. .
Bet mes įrodysime, jogei ir 

siaučiant dideliam kriziui, pa- 
remsime mūsų VI Apskr., at
silankydami jo rengiamam 
piknike, kuris įvyksta 10 d. 
liepos (July). Tam darbui iš
rinkta komisija iš šių draugų: 
J. Balsys, F. Pivariūnas, S. 
Meškys.

Gerų pasekmių jų darbuo
tei.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyksta 6 d. birželio Lie
tuvių Svetainėje. Kiekvieno 
nario, kuriam rūpi, kaip orga
nizacijos, taip ir savo klasiniai 
reikalai, yra pareiga atsilan
kyti, del geresnių pasekmių, 
tvirtinant organizaciją, prie, 
jos prirašant savo draugus, 
moteris, vaikus; kad ir visą gi-j 
minę, ir tai bus gerai. '

25 Kp. Korespondentė. j

Perkėliau Krautuvę
Ant 52 Millbury Street

Taipgi padidinau šlaką ypatingai ant mote
riškų drabužių. Puikus pasirinkimas mergi
noms dresių. Abelnai turiu gerą pasirinkimą 
įvairių vyriškų drabužių, moterims ir mergi
noms par.ėdalų, 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.

HERON1MAS STONKUS
Dar prašau atkreipi atyda i naują antrašą:

52 MILLBURY ST., WORCESTER, MASS.
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TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška Turkiška
teigti, ir armijos uniformos 
formą. Paskiaus baigia sa
vo programą su atsišauki
mu į karą prieš Sovietų Są
jungą, kad tai esąs tik vie
nas kelias išgelbėjimui pa
bėgėlių.

Slaptoji policija dar ren- ■ 
giasi klausinėti du asmenis, į 
su kuriais Gorguiovas drau- ( 
gaudavo. Vienas jų yra! 
M. Jakovlevas, redakto-1 
rius prieš-sovietinio laik-' 
rašei o. 

I
Gorguiovas Gavo Įžangos | 

Tikietą Pas Baltagvardietį ■ 
Kad Gdrgulovas buvo ryšių ry-1 

šiais susirišęs su baltagvar-1 
diečiais, tai liudija ir tas, j 
kad jisai gavo tikietą į me
no parodą nuo Struvės, ku
ris yra gerai žinomas, kai- ’ 
po pirmininkas Rusijos Mo-!
narchistų Susivienijimo

Tai toks rekordas to niek- j 
šo. Vienok kapitalistai dar j 
norėjo jį primesti Sovietui 
Sąjungai ir Komunistų 
Part j ai. Tai jau bjaurus 
prasimanymas.

Flushing Russian and Turkish Ballis, Inc.
M. TFU ELB A UM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia {taisyta ‘didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipčriniui 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 Si., tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVIS GRABORIUS

patar- 
ir už 
kainų,

Norintieji ge
riausio 
navimo

Laisniuotas Graborius »

Pennsylvania ir New Jer- <f>

<f>

<1>

<i>

<p

<i>

»

LUTV1NAS

Reikalauju agentŲ kiekviename

Įsikūręs 25 Metai

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

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOSGERAS ATLYGINIMAS; PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS

T pirmesnius mūsų skelbimus buvo atsišaukusių, norinčių agen- 
tauti. bet tuo kartu ’mes neturėjome'Fashion Books, tąi tinkamai 
negalėjome aprūpinti pasekmingam darbui. £)abar esame prisi
rengę priimti visus, kurie tik norės mums agentauti.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Beil—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Tąja proga gali naudotis vyrai ir moterys, arba merginos. 
Duodame visas informacijas laiškais, kaip dirbti. Turime prirengę 
labai tinkamas Fashion Books, iš kurių kostumieriai išsirenka sau 
stailas. Duodame audimų sample’us ir order’iams surašyti kny
geles. Norinti pasidaryti tinkaprą pragyvenimą, kreipkitės be 
atidėliojimo šiuo antrašu:

Z1W S HO EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedčlioin — 10 A. M. iki 4 P. M.

mieste pardavinėjimui 
Top Coaty, Raincoaty ir Sports Coaty, 

vyrams, moterims ir vaikams

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas _ Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės, taip pat 
Plaučiu ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susinokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir IštyrimaiRAILA COAT COMPANY,
6 Waverly St., Brockton, Mass.

žemų 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gėri- 
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos {valias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity «-872«
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VIETINES ŽINIOS
Dr. Kaškiaučiaus ir Drg. S. 
Sasnauskienės Prakalbos 
Central Brooklyne

Tarpt. Vienybes Pokilis TEATRAS-DAIN0S-MUZ1KA
Darbo Minios Susidomėję 
Komunistų Partijos 
Rinkimų Vajum

Didelis Studentų Judėjimas 
Prieš “Tuition” Miesto 
Kolegijose

Daktaras J. J. Kaškiaučius 
kalbės temoje 
nes Pirma 
Miršta?”

į Komunistų Partijos rinki
mų kampaniją atsiliepia ne tik 
darbo žmonės, bet ir įvairios 
grupės darbininkiškų inteli
gentų. Taip antai, vidurinių 
mokyklų studentų kuopa Tarp
tautinio Darb. Ordeno išrinko 
delegatus į miestinę bendro 
fronto rinkimų konferenciją, 
kuri bus laikoma gegužės 22 
d., sekmadienį, Manhattan Ly
ceum svetainėj, 66 East 4th 
St., New Yorke. Šioj konfe
rencijoj bus renkami delegatai 
į nacionalį suvažiavimą nomi- 
navimui Partijos kandidatų, 
Chicagoj, gegužės 28-29 d.

Kiekviena liet.

sto

mo-
Šios 
k aš-

NEW YORK.—Pakilo 
dentų judėjimas City College, 
Hunter College ir Brooklyn 
College prieš miesto valdžios 
sumanymą įvesti tose kolegijo
se “tuition,” tai yra 
kėjimą už mokslą, 
kolegijos yra miesto
tais užlaikomos mokyklos, ir 
jose iki šiol studentai ir stu
dentes nieko tiesioginiai nemo
kėdavo už mokinimą; tik tu
rėdavo apsimokėt už laborato
rijas, knygas ir kitus vadina
mus “pripuolamus” kaštus.

Miesto valdonai nori apdėt 
mokesčiais tų įstaigų studen- 

darbininkų tus todėl, kad sumažėjo val- 
organizacija, draugija, kuopa, j dybos įplaukos. Hunter Kole- 
choras, kliubas ir kt. turi pa- j gijos studentės savo masinia- 
siųst po du 
ferenciją. O Amalgameitų sto įplaukos galėtų būt padi- 
kriaučių 54-tas skyrius tai be dintos, aptaksuojant turčius ir 
jokio klausimo privalo turėt; numušant nesvietiškai dideles 
porą savo delegatų toj konfe- algas augštesniems miesto val- 
rencijoj.

Mūsų draugai turi pasidar- 
buot ir bendrose organizacijo
se, kurias dar kontroliuoja 
priešingų pažiūrų žmonės, kad 
ir jos pasiųstų savo atstovus į 
konferenciją gegužės 22 d.

šioj rinkimų kampanijoj Ko
munistų Partija kovoja už patį 
gyvybės klausimą milionams 
darbininkų. Jinai atsišaukia 
į visus darbo žmones susitelkt 
į bendrą frontą delei kovos už 
bedarbių apdraudą, kaštais 
valdžios ir kapitalistų. Kuo
met demokratų, republikonų 
ir socialistų partijos su savo 
demagogiškais melais dabar 
juo labiau stengiasi prigaut 
darbo minias ir paskui palikt 
jąsias badaut, tai Komunistų 
Partija rodo bedarbiams ir 
dirbantiems vienatinį kelią 
prieš badą ir skurdą ir stovi 
pačiame pirmame fronte mū
šių už darbininkų reikalus.

“Budavokime suvienyt# fron
tą šiems rinkimams, kovai 
prieš išnaudotojus!” šaukia 
Komunistų Partijos New Yor-i 
ko Distriktas.

Del Ko žmo- 
Laiko Sensta ir 
Prakalbas, rengia 
vietinė kuopa ir 

Rajonas, J. Gervės 
85 Hudson Ave.,svetainėje,

Brooklyn, N. Y., įvyks nedė
lioję, 15 d. gegužės (May), 
pradžia 2-rą vai. po pietų.

Taipgi kalbės d. S. Sasnau
skienė. Vyrai ir moterys! Vi
si kviečiami būtinai atsilankyti 
į šias prakalbas. Išgirsite 
daug ko naujo. Moterys ypa
tingai kviečiamos dalyvauti, 
nes d. Sasnauskienė, pašvęs 
veik visą savo kalbą vien tik 
moterims.

Įžanga veltui.
Kviečia Komitetas.

(112-113)

Pasekmės LDS 1 Kp.
me mitinge nurodė, kad mie-j BalsavimŲ

iPild. Tarybos ir Seimo 
Delegatų Rinkimų

ęsti mokslo, nes jie 
yra darbininkų ir 
biznierių sūnūs ir 
Del tos priežasties

dininkams. Tokią mintį re- 
, mia didelis skaičius City Col- 
! lege studentų.

Jeigu reikėtų studentams 
tiesioginiai mokėt už mokslą 
tose kolegijose, tūkstančiai jų 
nebegalėtų 
daugumoj 
smulkiųjų 
d u k te rys.
vien Hunter Kolegijoj turėtų 
apleist mokslą 1,300 mergai
čių, kaip kad jos pareiškė, at
sakydamos į klausimą, ką jos 
mano apie įvedimą tiesioginio 
mokėjimo už kolegijos lanky
mą.

Nacionalė Studentų Lyga, 
kurios būrys, beje, maršavo 
ir didžiojoj šiemetinėj Pirmo
sios Gegužės demonstracijoj, 
šaukia visos Lygos suvažiavi
mą, į kurį jau tapo išrinkti 
delegatai nuo trijų minėtų ko
legijų. Lyga reikalauja panai
kint mokėjimą ir už laborato
rijas ir kt. vadinamas “pripuo
lamas” lėšas.

šičia paduodu smulkmeniš
kai balsavimų pasekmes laike 
LDS pirmos kuopos narių su
sirinkimo pereitą ketvirtadie
nį, “Laisvės” svetainėj. Buvo 
balsavimai į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Pildomą
ją Tarybą ir rinkimai delegatų 
į pirmąjį šios organizacijos sei
mą.

prezidentus R. Mizara ga- 
46 balsus; M. Bacevičiusvo

10.

_ _ _ _ _ i Didžiausia Pardvystė Prieš 
Elektrininkų Unijos Vadai I Darbininkus Viso j New

'Yorko Istorijoje

Į vice-prezidentus K. Kras- 
nitskas 44 balsus; F. Stankū
nas 9.

Į sekretorius E. N. Jeskevi- 
čiūtė 47 balsus; K. Steponavi
čius 9.

Į iždininkus J. J. Kaškiau
čius gavo 54 balsus prieš 1.

Į iždo globėjus—J. Mikitas 
42, J. Bimba 43 balsus; o L. 
J. Joneikis 11 ir J. K. šalavie- 
jus 9 b.

Į daktarus kvotėjus M. Pa- 
levičius gavo 52 balsus prieš 1.

Delegatai 
šie:

J. Kairys
Depsienė, J.
vinas gavo po 54 balsus; J. Vi
sockis 53 b.; A. Visockienė 50 
balsų. j

Sklokininkų kandidatai į 
delegatus, F. Stankūnas gavo 
12 balsų, o E. Pulokas 10 b.

Tai dar kartą matote, kokią 
vertę 
mai, 
jais.”

i seimą išrinkti v *-

59 balsais; A.
Siurba ir V. Bo-

Pranardino $500,000
NEW YORK.—Streikas 

5-čio Elektrininkų į 000 statybos darbininkų,

Turėtume garsint visose 
darbininkų sueigose ir organi
zacijų susirinkimuose Vieny
bės Pokilį,. kurį rengia Darbi
ninkų Tarptautinė Pagelba 
birželio 12 d., paminėjimui 
Tarptautinio Solidarumo Die
nos, Starlight Parke, 177th St. 
ir West Farms Road New Yor
ke. Bus didelis išvažiavimas 
su koncertine programa ir ba
lium. Yra susidaręs platus 
komitetas, susidedantis iš 100 
atstovų nuo senųjų ir naujųjų 
unijų, kuris ,darbuojasi, kad 
sumobilizuot minias į tą kla
sinės vienybės iškilmę.

Gerai būtų, kad lietuvių 
darbininkiškos o r g anizacijos 
prisidėtų, pasiųsdamos bent po 
vieną atstovą į bendrą komi
tetą. Jo raštinė yra po num. 
16 West 21st St., New Yorke.

Darbininkų Tarptautinė Pa
gelba vis didesnę rolę lošia, 
kaipo streikierių šelpėja ir jų 
šeimynų penėtoja.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

kad Columbijos 
profesorius John

tame teatro pra-

SOVIETINIAI JUDŽIAI
Acme teatre, 14th St. ir 

Union Square, New Yorke, 
šiandie yra rodomas sovietinis 
kalbantis judamasis paveiks
las “Kelias į Gyvenimą,” ąpie 
kurį taip puikiai atsiliepė net 
laisvesni buržuaziniai profeso
riai, kaip 
Universiteto 
Dewey.

šeštadienį
sideda rodymas kito sovietinio 
judžio “Audra Azijoj.” 
gi savaitę ketvirtadienį 
“Grieko Kaimas,” taipgi 
mus Sovietuose gamintas 
dis.

Sykiu su tais veikalais 
rodom'a ir judamosios žinios 
iš Sovietų, šalies gyvenimo, 
taipgi Darbininkų Tarptauti
nės Pagelbos žinios apie dar
bininkų kovas.

Kaina visai pigi.
Lankytojas.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

t
1

Pirmas Šio Sezono
Išvažiavimas Forest Parke

111 ir! 
rengia 

sekma-

Trys East New Yorko kuo
posLDS. 13, LDSA. 
ALDLD 185 bendrai 
smagų išvažiavimą šį 
dienį, gegužės (May)
Forest Parke. Bus puiki pro
grama: dainuos Aido Choras 
naujausias dainas ir pasakys 
prakalbą žymiausias kalbėto
jas apie šiandieninius nuoti- 
kius.

Smagiausia vieta susieit su 
draugais ir pažįstamais. Pa
rankus nuvažiavimas. Todėl, 
draugai ir draugės, skaitlin
giausiai atvažiuokite ir pasi
linksminkite šiuo gražiausiu 
metų laiku.

Apie užkandžius nesirūpin
kite, nes turėsime pakanka
mai.

Kviečia
3-jų Kp. Komisija.

MASPETH, N. Y.

IC i tą 
bus 
ido- 
ju-

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

, PARDAVIMAI
PARSIDUODA 6 šeimynų mūrinis 

namas arti prie Broadway, Gates 
Ave. Stoties. Visi kambariai išran- 
davoti, j metus duoda $2,230.00 rau
dos. Kaina $14,300.00. 
vakarais po 6 vai., 
lubų, po kairei, arba 

! nedėliomis dienomis.
St., Brooklyn, N. Y.

Atsišaukite 
ant viršutinių 

sukatomis ir 
729 Monroe

PAGEIDAUJA NAMO
Norėčiau Įsigyti gyvenimui namą 

Woodhaven arba Richmond Hill apie- 
lųikėje, su brokeriais nenoriu užsi
imti, noriu pirkti tiesiai iš savinin
ko. Kuriuos aplinkybės verčia par
duoti, prašau paduoti antrašą į “Lai
svės” ofisą. (110-112)

k ?ę k k x 2* a ™ a a
X

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškai vyrų ir 

moterų ligai kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraajo ir šlapumo.

DR. MEER
W. 44th St., Room 802 

New York, N. T.
Valandai Priėmimoi 

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

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

X 
X

X
X
X
X

156

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC

X 
X 
X

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS y DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų SALIU,'ir iŠ čia 
PAS1UNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. '

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

Į Laikrodžiai, Deimantai irI z I

[ Auksiniai Dalykai
i Dovanom ar patys sau norėda-
■ mi pirkti laikrodžius, daimantus 
Į ar bi ką iš auksinių daiktų ži-

> pigiau nu- (

JONAS STOKES
Fotografas

Siuond pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
812 Marion St., 
kamn. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETJKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

t

| nokite, kad pas mane 
• sipirksite.

Į ĮVAIRŪS
I RODŽIAI 
a
J JAUSTOS
!už PRIEINAMA 
į KAINĄ

ALDLD 138 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 12 d. gegužės (May), 
po numeriu 70-42 Link Court, 
8-ta valanda vakare.

Visi nariai, būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes 
yra labai daug svarbių reika-l 
lų aptarimui. Taipgi atsives-j. 
kite ir naujų narių. i ,

Valdyba.

LAIK-
NAU-

MADOS

35,- 
pri-

NEW YORK.—Eiliniai 
riai lokalo 3 __________ ,c,
Unijos, priklausančios prie j klausančių prie Amerikos Dar- 
Amerikos Darbo Federacijos, I bo Federacijos, jau parduotas, 
kaltina savo pirmininką Wil- b* dar'kaip! Halkett, pirmi- 
soną ir kitus viršininkus, kaipo ninkas vietinio centro statybos 
šmugelninkus. Į knygas virsi- j amatų federacinių unijų, suėjo 
ninkai įrašė, kad pusę miliono darbdavių sąjungos galvą Nor- 
dolerių išleidę advokatiškiems- maną, pereitą pirmadienį, ir 
teismiškiems reikalams ir $30,- sYkiu su Juom nutarė, kad dar- 
000 naujam lokalo centrui, i bininkai turi nusimušt uždąr- 
Bet jie nevedė jokių didesnių ' bius 25 iki 40 procentų. _Dar 
bylų teismuose už darbininkų ' daugiau. Halkett pranešė sa- 
reikalus, o lokalas vis dar te-!vo unijoms, kad dabar nebus 
bėra sename centre. Norėda- ‘ daroma jokios sutarties su bo- 
mas pridengt suktybes, pirmi-įsais, kol praeis krizis. Reiš- 
ninkas Wilson pradėjo aiškint, i kia, statybos darbų kapitalis- 
kad valdyba daug pinigų iš-= tai galės kirst algas ir dau- 
leidžianti bedarbiams šelpt; I Riau, kaip 40 centų nuo dole- 
bet kada nariai paklausė, kiek'rio, “kol praeis krizis.” Bet 
ištikro išleista tam reikalui,— jmakliorius Halkett žino, kad 
pirmininkas i 
Be to, nariams, 
panašius klausimus, gręsia 
bausmė ir nesiuntimas jų į 

. kį unijinį darbą.

na- j

turi Prūsei k ų. pasigyri- 
kad “Brooklyne visi su

Senas Narys.

I Taipgi taisau visokius laikrod- 
? žius ir kitus papuošalų daiktus.
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
i Williamsburgiečiams, kuriems
• pertoli pas mane atvežti pataisy-
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
t daiktus, palikite “Laisvės” ofise.
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs
I atvešiu Į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
Jkėsite “Laisvėje.”
I VIKTORAS JANUŠKA
? 127-17 Liberty Avė
1 Tarpe 127 ir 128 gatvių j
I Richmond Hill, N. Y. |

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN. N. Y.
Tel. Dickens 2-1182Šiaučiu Streikai Daugėja

New Yorke ir Brooklyne 
daugėja streikai čeverykų dar
bininkų. Keli šimtai šiaučių 
streikuoja I. Miller šapoje 
Long Island City. Streikas 
apima vis daugiau šios dirb
tuvės darbininkų, kurie ant
radienį surengė maršuojančią 
masinę pikietų demonstraciją.' 
Areštuotas I. Rosenberg, orga
nizatorius kairiosios Čeverykų

I Darbininkų Industrinės Unijos, 
' • ’ ; ‘ ” h Dar-!
bininkų Tarptautinė Pagelba Į 
įsteigė centrą streikieriams Į 
šelpti ant kampo 43rd Avė. ir | 

Į Crescent St. •
Tęsiasi ,ir smarkėja streikas 

prieš bosus Paris Shoe kompa
nijos, 91 Ingrham $t., Brook- i 
lyne. Policija ir gengsteriai 
kelis kartus užpuolė streikie- 
rius Elco čeverykų dirbtuvės, 
73 Stone Avė., Brooklyne. 
Andrew Geller čeverykų. kom
panija, 735 Lorimer St., Broo
klyne, mėgino streiką sulaužytu 
su pagelba skebų iš Philadel-į 
phijos. Streikieriai kelis kar
tus sumušė skebus.

Visi minimi streikai .yra ve
dami prieš darbo mokesnio 
kapojimus.

Čeverykų Darbininkų Indu
strinė Unija šiandie vakare 
šaukia visus šiaučius į masinį 
mitingą Webster Hall, 118 
East llth St., New Yorke. 
Pradžia 8-tą vai. Lietuviai, 
dirbanti čeverykų bei odos 
pramonėje, būkite .tame mitin
ge. Sykiu su kitais darbinin
kais apsvarstykite< planus ko
vai prie^ uždarbių kapojimus, t » ’4 . » » * * ' »**■»■* • a • *

nieko neatsakė.1 krizis vis didėja ir jam nema-.^urj vadovauja streikui.
_____fvf rrnM I,. . , ™

Į Mitingų Atviram Ore 
Šiandie Vakare

REIKALAVIMAI
REIKALAUJU moteriškės už part-| 

nerką į saldainių krautuvę, be vai
kų nuo 30 iki 40 metų amžiaus. 
Aš esu našlys, gerai stovintis. At
sišaukite greit per laišką arba ypa- 
tiškai del platesnių 
John N., 140-—IGth St.,

informacijų. 
Brooklyn, 
(111-113)

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

■ NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliotu nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
ir

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVAMaudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami Į 

maudynes, skaniai užsikąsti ir pa- 
sirandavoti kambarį. - Patarnavi
mas geriausias ir teisingiausias.

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI':

J. Jurevičius ir K. Galinas

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

GraboriusKojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas
Garankščiuotos krau- •*

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

domi be
DR. O.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

statantiems tyt galo.
■ j Taip Darbo Fedaracijos va

jo- dai atliko didžiausią pardayy- 
stę prieš darbininkus visoj šio 
miesto istorijoj.

Darbo Unijų Vienybės Ly- 
i ga ragina statybos’ darbinin
kus įvairiose unijose atmest ir 
pasmerkt šias judošiškas vadų 
derybas su bosais.

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

402
b

T

BROOKLYN, N. Y.
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MECHANICS CAFETERIA DEKAVOJU PACIENTAMSO

Savininkas J. Buividas
O

Atdara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare
Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261

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

“LAISVĘ.”
Valandos:
Sukatomis
Apart Nedėldienių

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

2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y
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Šiandie vakare yra masinis 
mitingas ant kampo Grand ir 
Leonard Sts., trejetas blokų 
nuo “Laisvės.” Prakalbas sa
kys drg. J. Siurba, Justin ir 
kiti. Aiškins apie dabartinę 
rinkimu kampaniją; parodys, 

j ką atstovauja Komunistų Par
tija iŠ vienos pusės, o keno in
teresus gina socialistai, demo
kratai ir republikonai, iš ant
ros pusės. Skaitlingai sueiki
te pasiklausyt šių prakalbų 
atvirame ore. Sužinosite, ko 
darbininkai ir bedarbiai “gali 
tikėtis” iŠ buržuazijos partijų 
ir ką jie turi daryt, kad iš- 
gaut bedarbiams apdraudą, 
sustabdyt algų kapojimus ir 
pastot kelią gręsiančiam impe
rialistiniam karui, taikomam 
prieš Sovietus.

Rinkite Piliečių Parašus 
Komunistų Kandidatam

Prasidėjo rinkimai piliečių 
parašų, kurie yra reikalingi, 
kad Komunistų Partija galėtų 
išstatyt savo kandidatus atei
nančiuose rinkimuose j šalies 
prezidentus ir kitas valdviętes. 
“Laisvėje” vakarais būna po
ra draugų, kurie duoda korte
les, blankas ir nurodymus apie 
piliečių parašų kolektavimą.

Draugai darbininkai, užeiki
te vakarais į “Laisvės” rašti
nę, gaukite, kas reikia, ir leis
kitės rinkt piliečių parašų kan
didatams Komunistų Partijos.
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