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KRISLAI
Walkerio Paroda.
Darbininkų Balsai.
L.D.S. Seimas.
Vokietijos Reikalai.

Rašo Marksistas

<

Darbininkų Dienraštis

Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimčsite 

Pasauli!

Skandalingasis žmogus, New 
Yorko majoras Walkeris, ruo
šė “alaus parodą”. Kodėl jisai 
ją ruošė? Todėl, kad pasigar
sinti, kad pakilti, kad laimėti 
vėl, kuomet bus rinkimai. Tai 
mulkinimui darbininkų.

Alus mažai apeina Walkerj, 
nes jam jo užtenka ir dabar. 
Bet tos “girtosios” parodos rei
kalauja jo politika. Kuomet 
darbininkai badauja, reikalin
ga duoti duonos darbininkų kū
dikiams, tai Walkeris nori j Yoshizawa pasikvietė Ame- 
alaus. Jisai nori nukreipti» 
darbininkų domę į alų, kad jie^rikos, Franci jos ir Italijos 
nekovotu už duona. C v

Japonija Jau Tariasi su 
Imperialistais

TOKIO. — Japonijos už
sienio ministeris Kenkichi

atstovus tartis del susitai-
Nuo šios parodos neikiek ne- kymo klausimu Shangha- 

pasikeis nei alaus klausimas. ♦ 
Jei jis bus “laimėtas”, tai bus °’ 
ir be parodos.

Bet svarbu, kad yra ir dar
bininkų, kurie jau duonos gal 
neturi, arba mažai turi, 
“kovoja” už alų.. Dar 
“gudruoliai” pleperiuoja,
ir darbai pagerės, kuomet alus 
bus iškovotas. Mes galime pa
sakyti, kad tie darbininkai la
bai apsiriks, kurie taip mano.

bet 
kiti 
kad

Tai reiškia, kad ši 
konferencija yra pasitari
mu apie grobimą Chinijos 
ir naikinimą jos revoliuci
nio judėjimo.
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Bedarbes Rezultatai—Susipratę Darbininkai Ne
sižudo, Bet Kovoja

"^4 T
Amerika Tikisi Daugiau 
Biznio su Sovietų Sąjunga

New York World-Teleg
ram praneša, kad tarpe 

[Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos prasidės veiklesnė pre
kyba. Sakoma, kad jau tei
raujamasi apie kai kurias 
prekes ir atnaujinimą biznio 
ryšių. Atnaujinimo preky
bos reikalauja Amerikos 
biznis.

ŠIAULIĮ) DARBININKAI STREIKUOJA 
-REIKALAUJA DAUGIAU ATLY

GINIMO UŽ SAVO DARBA
Rangovas Šaukiasi Skebu; Darbininkai Dar Bijo Kovoti; 

Šaukiasi į Valdžios Viršininką, kad Jiems Gelbėtų Strei
ką Laimėti
ŠIAULIAI. —

Žinios” praneša,

Prie šios parodos prisidėjo 
ir lietuviška buržuazija. Ją pa
sekė ir Brooklyno Piliečių 
Kliubas. šitas Kliubas irgi pa
rodavo su Džimiu.

Dėtis darbininkų organizaci
joms prie tų makliorių paro
dų, kurie darbininkams galvas 
daužo, tai yra didžiausias pasi- 
žeminimas. Walkeris 
jo kompanija yra 
darbininkų priešai,
tę darbininkai turi vesti kovą 
prieš naudojimą kliubo šluosty
mui batų politikieriams.

Mažoji Sąjunga Laiko 
Savo Konferenciją

Darbininkai Turi Vesti Griežtą Kovą Prieš 
Imperialistinį Karą

i Japonija Siunčia Savo Armiją į Sovietų Sąjungos Parubežį; 
Nauju Davinių Apie Karo Rengimą Paskelbė Kapitalistų 

ja. — Taip vadinama Ma- Spauda 
žoji Entantė (Mažoji Tau
tų Sąjunga) laiko savo kon- Į 
ferenciją Belgrade, Jugos- į koncentruoja savo armijas j Mandžurijoj.

BELGRADAS, Jugoslav!-

DARBINAS. — Japonija: padvigubino savo jėgas

ir visa 
didžiausi 
Susipra-

Darbininkų balsai S.L.A. bal-, 
savimuose reiškia didėlį lai
mėjimą darbininkams. Tai la
bai parodo, kad klasinis susi
pratimas eiliniuose 
nemažėja, bet didėja.

Be to, reiškia, kad 
susivienijimas savo 
kelia duokles vieton . 
Vadinasi, milionas 
kams nenaudingas, 
naudingas ponams, 
na geras algas.

nariuose

senasis 
nariams 
mažinti, 

darbi n in-
Bet jisai 

kurie gau-

Greitai mes susilauksime ir 
L.D.S. seimo. Mūsų organiza
cijos seimas bus labai svarbus, 
nes jame reikės priimti nau
ja mūsų organizacijos konsti
tucija ir patvirtinti visas musų 
organizaciijos nusistatymas ir 
veikimas.

Kiekviena kuopa turi rinkti 
kuopilniausią delegatų skaičių. 
Brooklyno apielinkėje L.D.S. 
III Apskritys organizuoja va
žiavimą į seimą automobiliais. 
Kelionės lėšos nebus labai di
delės, kad ir į Clevelandą. Bet, 
draugai, praneškite Apskričio

Negrą Nuteisė Mirtin
Į Dvi Minutas

200 
del

pir-

lavijoj. Šioje konferencijo
je dalyvauja ministerial 
Jugoslavijos, Rumunijos ir 
Čekoslovakijos. Kalba apie 
nusiginklavimą. Paskiaus 
kalbama apie karo pasko
las ir sudarymą bendro 
fronto.

Šios valstybėlės jungiasi 
į vieną sąjungą ir todėl, 
kad karo reikalais sudariusį 
bendrą frontą prieš Sovie
tų Sąjungą. Didžiosios val
stybės organizuoja mažas 
valstybėles į vieną sąjungą, 
kad ir jas būtų galima 
naudoti karui, kuomet 
eis reikalas.

S0V1ETIJ0J

pa- 
at-

i Harbina ir Tsitsihar. Ki
ta dalis armijos eina Ryti
niu Chinijos gelžkeliu. Ši- 
tas gelžkelis yra valdomas lima ateitis. ’ Visi darbinin-

Kova Pries Karą
Karo pavojus jau nėra to-

bendrai Chinijos ir Sovietų 
Sąjungos.

Kapitalistinė spauda pra
neša, kad Japonija traukia 
visas savo jėgas prie Sovie
tų rubežiaus. Tai labai 
reiškia, kad Japonija grei
tai gali pradėti puolimą ant 
Sovietų Sąjungos. Laikraš
čių pranašavimai sako, kad 
karo frontas -“jau tik laukia 
įsakymu pradėti puolimą organizuoti komitetai tam 
ant Sovietų Sąjungos.” Nuo veikimui. Reikalinga veik- 
balandžio 15 d Japonija jau ti ir labai greitai veikti.

kai ir organizacijos turi 
rimtai svarstyti šį klausi
mą, kad atmušti imperialis
tus nuo Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos darbininkų. Pir
miausia reikia organizuoti 
aktualė kova prieš karo pa
voją.

Reikia šaukti masiniai 
mitingai, ruošti prakalbos,

PHILADELPHIA, Pa.— 
Negrą darbininką, kuris 
dar tik 16 metų amžiaus, 
nuteisė mirti elektros kėdė
je per dvi minutas laiko. 
Prieš' tą jaunuoli taip pat 
padaryta suokalbis, kad ji
sai nužudęs baltą mergaitę. 
Buvo reikalauta, kad byla 
būtų perkratinėta ir perkel
ta į augštesnį teismą, bet 
tas viskas užginčyta, neleis
ta.

Darbininkų organizacijos 
turi siųsti protestus guber
natoriui, kurio rankose da
bar visas dalykas randasi.

Komunistų Partijos
Kandidatai Jau Padėti

Ant Baloto N.J. Valst

ant Sovietų Sąjungos.”
PERTH AMBOY, N.J.— 

Šios valstijos darbininkai 
gerai darbuojasi, kad pa-

“Lietuvos 
kad 

budavotpjų sustreikavo 
didesnio užmokesčio.

Balandžio 23 d. po
mo nevykusio streiko vėl su
streikavo dirbantieji prie 
Šiaulių skerdyklos statymo 
darbininkai. Pirmas strei
kas, baigęsis tą pačią die
ną iš ryto, buvo užbaigtas 
darbininkų priimtu rango
vo pasiūlymu dirbti akordi- 
niai, užtikrinant, kad tuo 
būdu darbininkai uždirbs 
nemažiau, kai 4—5 litus 
dienai. Bet, darbininkai 
pamatė, kad akordiniai dir
bant, jie neuždirbs dau
giau kaip tris litus per 10 
valandų ir, negalėdami tuo- 
mi pasitenkinti, bal. 23 d. 
nuo pietų vėl sustreikavo, 
reikalaudami, kad jiems 
būtų mokama valandai po 
70 centų. Rangovas šį dar
bininkų reikalavimą paten
kinti atsisakė ir į darbo in
spektoriaus pasiūlymą mo
kėti darbininkams nors po 
60 centų ir neversti juos 
dirbti daugiau, kaip 8 va
landas, atsakė nepridėsiąs 
nė vieno cento.

Bal. 25 ir 26 d apie 200 
streikuojančių darbininkų

sina iš kitur darbininkus 
atsigabenti), bet už tai ki
tiems geresnes sąlygas iš
kovosią.

Bal. 26 d. streikuojantie
ji darbininkai įteikė Šiaulių 
apskr. viršininkui prašy
mą, kuriame, išdėstę strei
ko priežastį—ypatingai sun
kų darbą ir menką atlygi
nimą, prašo viršininką už
drausti rangovui Palavins- 
kui gabentis darbininkų iš 
kitur, nes ir Šiauliuose be
darbių yra užtektinai.

Suvalgė 50 Adatų

dėjus Komunistų Partijos I sėdėjo, susirinkę skerdyk-

Sovietų Baltarusijoj
Vitebsko akinių fabrikas 

per trečią balandžio mėne
sio penkdienį savo pram- 
finplaną išpildė 103,73 nuoš. 
Akinių išdirbimo programa 
išpildyta 106,21 nuoš.

Berezinos kombinatas 
(Borisove) per trečią ba- .

valdybai, kurie jau išrinkti de-ilandžio mėnesio penkdie- nai palaiko valstijos^viisi- 
legatais ir važiuojate sykiu su nį degtukų išdirbimo prog-
visa delegacija. ramą išpildė 104,2 nuoš., 

padirbęs 12,229 skrynias 
degtukų. Faneros išdirbi
mo planas išpildytas 101,2 
nUoš.

ANGLIS
Per penkdienį (14—18 

balandžio) Donbase iškasta 
i 629,254 tonos anglies.

. METALAS
Per penkdienį (12—16 

visose SSRS.
• metalurgijos gamyklose iš- 

Vokietijos reikalai gali pasi- ^T,^86’603 tonos , špyžo 
taisyti jau tik kitose formose'ir 84,997 tonos phenos.

AUTOMOBILIAI

Vokietijos reikalai 
rinkimų nesitaiso. 
tinės kovos jau prasideda, 
nansinis pakrikimas šalies ne
leidžia buržuazijai susitvarkyti. 
Užsieninės paskolos imama vie
na po kitai, bet ji] galo dar ne
simato.

Pati buržuazija, nei socialis
tai neturi plano pataisymui sa
vo reikalų. Bet tą planą turi i 
komunistai. Komunistinės jė- i 
gos Vokietijoj kyla. Jos kyla I 
ne šturmu, bet laipsniškai ir, balandžio) 
pastoviai.

nei po
Parlamen-!

Fi-

kitose valstybė-.

labai tinkamas 
artėjantį karo 

ne-

JUNGTINIU VALSTIJŲ FEDERAL1S 
TEISMAS ATMETĖ CIVILIU LAISVIŲ

UNIJOS REIKALAVIMĄ
WASHINGTON, D. C.—; mas”. Kentucky ir kitur 

laisvę gali iškovoti tik 
griežta darbininkų kova.

Amerikos Civilių Laisyių 
Unija pasiuntė savo delega
ciją į Kentucky valstiją, 
kad patirti tikrąjį dalykų 
stovį apie terorą, kurį te-

ninkai. Ypatingai Harlan 
ir Bell pavietuose valdinin
kai valdo ginklo pagelba. 
Viršininkai nesileido nei mi
nėtos unijos delegaciją pa
tirti dalykus Kentucky val
stijoj.

Todėl Civilių Laisvių Uni
ja kreipėsi į federalį teis
mą, kad jisai išduotų drau
dimą taip beteisiai elgtis 
Kentucky valstijos valdi
ninkams. Bet teisėjas pa
reiškė, kad jisai atmeta rei
kalavimą, suvaldyti valdi
ninkus, kurie elgiasi nelega- 
liškai. Be to, teisėjas Co
chran pasakė, kad jisai pa
laiko Kentucky valstijosi 
valdininkų nusistatymą ne-l

Stalino vardo automobi- įsileisti jokių delegacijų.

—prie Sovietų valdžios, šitas 
klausimas jau kyla ne tik Vo
kietijoj, bet ir 
se.

Toks obalsis 
ir kovai prieš
pavojų. Azija sukilusi, 
rami padėtis Pietų Amerikoj. 
Greitai ta padėtis gali įsigalėti 
tose valstybėse, kurios dar jau-lDai‘ 
čiasi drūtai. ' 685

lių gamykla
per pirmus tris balandžio 
mėnesio šešiadienius išpil
dė programą 100 nuoš. Nuo 
pradžios mėnesio (iki 18 
balandžio) gamykla 

i mašinas.

Maskvoje

davė

Tai reiškia, kad ir fede
rate valdžia eina su Kentuc
ky teroristais, kurie smau
gia darbininkus. Civilių 
Laisvių Unijos atstovui 
Hays teisėjas pasakė, jog 
“tu pats gali būti tyrinėja-

Tautietis Apmušė 
Savo Karalių

PARYŽIUS. —Paryžiuje 
dabar yra lizdas visų mo- 
narchistų ir baltagvardie
čių. Ten rado vietą ir Is
panijos išvytas karalius Al
fonsas. Bet nabagą “ka
ralių”, kuris jau be sosto, 
apmušė jo paties tautietis, 
darbininkas • ispanas,
darbininkas pareiškė, kad 
“aš negaliu pakęsti, 
met karalius važinėja per
tekliuje po Franci ją, o Is
panijos darbininkai badau
ja.”

Policija tą darbininką 
areštavo.

Tas

kuo-

18,000 Jieško žmogžudžių
NEW YORK. — Mies

to majoras paskelbė, kad 
18,000 policijos J bus darbe 
tol, kol suras ir areštuos 
Lindbergho vaiko užmušė
jus ar užmušėją. Niekas

kandidatus ant baloto. Pa
rašų reikėjo surinkti New 
Jersey valstijoj tik 800, bet 
darbininkai jau surinko 
2,400.

Tad darbininkai šioj val
stijoj jau padėjo ant rinki
mu baloto kandidatus Ko
munistų Partijos—Wnh Z. 
Foster į—i prezidentus, Ja
mes W. Ford (negrą) — į 
vice-prezidentus. Taip rei
kia darbuotis ir kitose vals
tijose, kad Komunistų Par-i kviesta policija, 
tijos kandidatai galėtų pa-jčiau, nematydama jokio rei- 
tekti ant baloto visose vals
tijose.

los aikštėje, ir laukė rezul
tatų derybų, kurias vedė 
darbo inspektorius, nenus
tojęs vilties streiką likvi
duoti abipusiu susitarimu. 
Bet bal. 26 d. rangovas pa
reikalavo darbininkus iš 
skerdyklos rajono pasiša
linti arba eiti dirbti, prie
šingai grąsindamas parsi
vežti darbininkų iš kitų ap
skričių. Prieš streikuojan
čius buvo net du kartu iš- 

kuri, ta-

VARŠAVA. — Varšavos 
ligoninėn buvo atvežta iš 
kaimo moteris su augšta 
temperatūra. Gydytojai pri
pažino, kad ligonės padėtis 
esanti labai sunki, bet jo
kiu būdu negalėjo nustatyti 
ligos priežastį, 
buvo padaryta 
nuotrauka, kuri davė sen- 
sacinius rezultatus. Mo
ters viduriuose rasta 32 
adatos, be to krūtinėje taip 
pat buvo 18 adatų. Ligo
nė prisipažino, kad norėda
ma nusižudyti (ji kuprota 
ir be kojų) ji trijų metų 
laikotarpyj prarijo visas 
šias adatas. Adatos išim
tos, bet ligonė jau negali 
būti išgelbėta.

Pagaliau 
rentgeno

Daug Bibliju Parduota

Japonijos Nauja Armija 
Jau Žudo Chinus

Čia 
kad 

iš 
kad

SHANGHAJUS. — 
kalbama visai atvirai, 
Japonija pasitraukė 
Shanghajaus tik todėl, 
jai reikėjo siųsti savo armi
ją į Mandžuriją. Pasiųsta 
naują armiją iš Shangha
jaus į Mandžuriją jau pra
dėjo kruvinas, atakas ant 
chinų darbininkų.

Keturioliktoji Japonijos 
armijos divizija pirmą mū
šį turėjo prie Wukimiho su 
600 sukilėlių. Tokyo pra
neša, kad Japonijos armija 
jau išmušė šiomis dienomis 
250 chinų.

nesirūpina tais darbininkų 
vaikai, kurie miršta badu 
arba kitokiu budm

kalo streikuojančių perse
kioti, tik liepė nestovėti
ant plento, o sueiti visiems 
į rajoną. ,

Streikas tęsiasi. Statyba 
sustojusi. Darbininkai sa
ko, kad nors patys darbo,_____
neteksią (rangovas vis grą- ponijoj

Kaip ten nekalbėsime, 
bet biblija dar vis gerai 
parsiduoda ir daro jos lei
dėjams gerą biznį. Ame
rikos Biblijos Draugija pa
skelbė, kad per pereitus 
metus biblija yra išleista 
182 kalbose. Parduota bib
lijos visose kalbose 1931 
metais 9,745,356.

Tai reiškia, kad dar vis 
randasi labai daug žmonių, 
kurie tiki į tą kunigų muL 
kinimo pasaką. Daugiau
sia bibliją parduota, tai Ja-

Sovietų Sąjungoj Panaikinta Pirkimo Proporcija
MASKVA.—Sovietų Są

junga gerina darbininkų 
-būvį visuose frontuose. Iki 
šiol dar vis Sovietų Sąjun
goj daug įvairių dalykų 
trūksta. Bet tie trūkumai 
mažinasi.

Vakar dienos pranešimai 
sako, kad Sovietų Sąjungos 
valdžia paskelbė, jog mais
to produktų, kaip tai: svie
sto, sūrio, kiaušinių, silkių, 
miltų, duonos ir kitų daly
kų dabar jau galės visi 
pirktis tiek, kiek jiems rei
kalinga. Iki šiol tie maisto <

porcijomis

panaikini- 
reiškia So- 

gyvenimo 
Tiesa, dar ne

i

dalykai buvo 
parduodami.

Šitas porcijų 
mas labai daug 
vietų Sąjungos 
pagerėjime,
visko galima gauti labai 
daug. Pavyzdžiui, mėsos 
dar vis yra stoka. Paskiaus 
muilo ir kitų dalykų, ku
riuos darbininkų šalis dar. 
nesuspėja pasigaminti.

$

-.į 3 
48

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyje k

K
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Oportunizmas Praktikoj ir Kova už Darbi- 
įį ninkus lietuvių Organizacijose

Brbbklyno fašistų organe jmųi. Jie padarp baisią 
“Vienybėje” skaitome:. . i klaidą, ir .papildė, baisų ‘ pra-

“ Amerikos? Lietuvių Pilie-; sižengimą prieš darbininkų > 
čių Klubas, 180 i Union Avė., ’ klasę. Jie, nutardami rem-j 
Brooklyn, N. Y., geg. 6 d. ga- ■ ti grafterius demokratus ir i 
vo oficialų pakvietimą nuo j jų apgavystę, paskelbė ko- i 
midstp Mayoro J. Walkerio Į’vą patys prieš save, prieš 
dalyvauti geg. 14 d. rengia-Į klasinius interesus, 
mam New orke ‘‘Alaus Pa- Totai vnilrin aičlr-iai nncalrrtr-i 
radę.” A.L.P. Klubas vien-> 
balsiai nutariiė dalyvauti šia-i 
me parade in corpore, su or
kestre ir vėliavomis. Ta pro-Į __ ______ v _
ga kviečiame visa's draugijas ' piliečiu Kliubo Žygis duoda 
ir pavienius asmenis: vyrus ■ n,ums :svarbia lekciją. 'Jis 
ir poteris dalyvauti, kad ga-; 1 . . “ _ d .lėtume sudaryti didelę lietuvių G)ai odo, _kaip musų ^judeji- 
grupg parade”.
Tai ištrauka iš

. VZJ/V'* W» A A A Ą A V • A V-B

oficialio pranešimo. O tik 'nieškerės buržuazija pasi- 
pirraiau susirinkime šitas ■ Sm6 ir nusivedė ne tik kla- 
kliubįs atmetė fašistus, iš- siniai atsilikusius darbinin- 
rinkadamas savo pirminin-■ kus (kliubo narius), bet 
ku progresyyį darbininką, i taįp pat revoliucinius dar-

Tatai reikia aiškiai, pasaky-i 
i ti, nevyniojant nei žodžių, 
nei minties į baltą vatą.

Šis Brooklyno Lietuvių

APŽVALGA
Drąsa Nugali ir 

“Dievo Galybę”
Associated Press praneša 

iš Vatikano miesto, kad po
piežius, pasikalbėjime su 
arkivyskupu Edward J.

Francisco,

Klampynė Nori Pasisavint LDSA 48-tą Kp. T
jt ( Į . •

Išrodo, kad numerio an- narėms, o ne L.D.S.A. Cen-
atiduoda didžiausius tro menševikų organas no-. trui ar Sasnauskienei kaip 

n sukirsti visus’ kitus' kad rašo K. L.D.S.A. 48 
miškų plotus^ išmoka dvari-j menševikų organus gausu- • tos kuopos narės pačios pa 
ninkams milionus‘iš valstv- mu mehL Vėliausia antis mate, kur link jas 

v į_____ _ ____ l t . .. - - - - - - - -

bes iždo litų už tas žemes, veiklią L.D.S.A. 48-tąkuo- 'savo kuopoje padarė tvar 
kurių negali sugrąžinti.

Tai taip dalykai dedasi
prie buržuazinės - fąšisti-

ms, □ VA UI

ri sukirsti visus’ kitus i kad

Vėliausia antis matė, kur link jas veda 
tapo paleista prieš didelę ir prūseikinių grupė ir pačios

antradienį nės tvarkos Lietuvoj.
j Bet visai kitaip bus, kuo-
I • ' ' * 1 •met Lietuvos pavergtosios
darbo minios sukils įr nuš
luos parazitų tvarką.

tąi drąsos.
turėtų

Idealizuoja Imperialistų 
Tarną

Socialfašistas Grigaitis 
” No. 112 seka- 

» ' mai idealizuojė ištikimą im-

Hanna iš San 
Calif., pereitą % 
pareiškė:

Ko. reikalinga,
Jeigu visos tautos t
drąsos, tip šis krizis būtų nu
galėtas. , -
; Na, o keli mėnesiai atgal 

tas, pats dievo ambasado
rius pareiškė, jog krizis,. 
tai esąs ne žmonių darbas,! 
o .darbas “dievo rankos.”!
Jis tuomet šakė, kad tik .“Naujienų 
“meldžiantis prie dievo bū-) 
tų galima panaikinti krizį.”

Matyt, kad popiežius tu- Iperialistų tarną: 
ri labai silpną atmintį. Juk 
jeigu jis atmintų, ką jis 
blofino keli mėnesiai atgal, 
tai dabar neblofintų visai 
priešingai. Juk sakyti, kad 
drąsos pagelba “tautos kri
zį panaikintų,” tai > reiškia 
pripažinti, jog žmogus savo 
drąsa gali nugalėti ir “die
vo galybę.”

Popiežius blofina vienaip I 
apie krizio “panaikinimą.” I 

Tai toks įvykis, į Kiti kapitalizmo gynėjai 
kuris turi atkreipti atydą į blofina kitaip. Ir jie tuo 

, . ‘ ! būdu nori darbininkus su-
mulkinti, sulaikyti nuo ko
vos prieš badą ir imperia
listų rengiamą karą.

: m as tebėra neapsivalęs nuo
. i buržuazijos įtakos, nuo

; oportunizmo. Ant alaus

šitas ■ čmė ir nusivedė ne tik kla-

nors: fašistai sušilę darba-Į bininkus, simpatikus Ko
vosi,; ’kad pravaryti savo y,nmistų Partijos, stačiai 
žmogų. į ;en priklausančius komunis-
> Štai koks prieštaravimas:; Ws! Tai daugiau negu 
vienatie susirinkime atme- Į skandalas, 
te buržuaziją, o kitam su-. _ .
siriųkime jau vienbalsiai; viso mūsų judėjimo, 
nutarė pakinkyti kliubą į 
buržuazijos vežimą.

A Uerikos Lietuvių Pilie- luušo de.sėtkaį tūkštąneių 
čių Kliubas susideda dau- lietuvių darbininkų.. Ten

v v ao v"" masės.) Revoliuciniai
įriklauso gerokas šlpi- darbipihkai (teh' ; irgi ’pri-

__  _ z--i ;;- . 2.1 darbiniu* ’klauso. Bet oportunizmui _________  
kų, komunistu simpatiku. i įsigalėjus, mūsų draugai ĮĮLjnjnlranic 
Priliteuso taip pat du ar! bijojo nešti į tas draugijas i vniumnauio 
trys;! komunistai. i klasių kovos klausimus, po-

Bet štai dabar tas kliu-1 lipnius klausimus.
bas vienbalsiai nutarė rem-1 tos,e. orSarĮizacijose žyde te 
ti didžiausius pasaulyje ka-! buržuazine politika, 
pitalistinius grafterius, dema-' Uz ^ai draugijos tan- 
goguį ir apgavikus—-Tam-i Panau<J.°jamos tiesiogi-
many Hali demokratus! Ši- Į kapitalistų klasės in- 
tas kliubas su triūbomis ir; teresams.
dūdomis maršuos gatvėse: Piliečių kliube mūsų 
kartu su kapitalistais, but- draugai nesiorganizavo, en- 

grafteriais. ergingai nekėlė klausimo,
Rems, majoro Walkerio, to kad įtraukti kliubą į gegu- 
graf|erių karaliaus, iškel- žinę demonstraciją, į ver
tą obalsį, “duokite alaus”,) dančią kovą už bedarbių 
kuomet milionai žmonių ne
turi ko valgyti. Kliubas 
neprisidėjo prie gegužinės 
demonstracijos, nėra daly
vavęs jokioj bedarbių de
monstracijoj prieš alkį ir 
už bedarbių apdraudą.

Djenraštis “Laisvė” aš
triai;' kritikuoja Piliečių 
Kliubo tarimą remti Walke
rio parodą. Teisingai sako, 
kadi^visa majoro Walke- 
rid ftlaūs paroda yra tiktai 
polirftyieriška gudrybė mul
kinti} įdarbininkus ir bedar
bius,ridant jie nekovotų už 
bedarbių apdraudos įstaty
mą, ibet pasitikėtų blofams

Panašiose vietinėse pa 
• šalpos organizacijose prik

gūnioje iš darbininkų. Ja- yra masės.; Revoliuciniai 
me [
'Čius; Progresyvių

Jėgeriais ir

teresams.
Piliečių

Nauja Kilpa Lietuvos ,
Prasiskolinusiems <

“Lietuvos Žinios”

Mažai pažymėta Amerikos 
spaudoje praėjo žįnia apie 
mirtį Albert Thomas, Tarp
tautinio Darbo Biuro direkto
riaus prie Tautų Sąjungos.... |

Albert Thomas buvo vie-; 
nas naudingiausiųjų pasaulyj 
žmonių po didžiojo karo....

O kam jis buvo 
i n a u d i n gas ? Imperialis
tams, kuriems jis, kaipo so
cialfašistas, ištikimai tar
navo iki mirties. Laike im
perialistinio karo jis darba
vosi Francijos valdžioje ir 
siuntė darbininkus į sker- 
dynę. ; J

i Tarnaudamas imperia^ 
lįstams jis buVo darbiriihkų 
priešas. Taciaųs . socialfa
šistas Grigaiti^ nesigėdi’
sakyti: 

(No.,
Už tai j 97) praneša, kad smetoni-l 1
n \ 7 /H +• 1__X* — ____ __ __________ • _

reikalus, prieš algų kapoji
mus, nes, mat, tąsi yra 
darbininkiška politika,' o 
kliubas esąs “bepartyvis”. 
Bet kuomet atėjo kapitalis
tai demokratai, tai šitie mū
sų draugai netgi nedrįso 
ranką pakelti prieš!

Brooklyno lietuvių komu
nistų frakcija turi be jokio 
atidėliojimo uždėti šitą 
klausimą ant dienotvarkės. 
Negalima žiūrėti per pirš
tus.* Prieš repubįikonus, 
demokratuę, Walkerio, ag
entus ir kitus apgavikus tu
ri būt' iškelta griežčiausia 
kova Piliečių Kliube. Ne

alkoholinių demokratų ir reikia bijoti, kad atsiras 
ateinan- silpnadvasių, kuriems kin

kos drebės. Nereikia bijo- 
aiškiau ! ti, kad iškarto mes būsime 

ir atviriau pasakyti: Šituo mažumoje. Ilgainiui kliu- 
žygitt Piliečių Kliubas vien- bo nariai darbininkai su- 
balsiai pasisakė už kapita-; praš mus, pažins muš ir 
listus ir prieš darbininkus, i rems mūsų teisingą revo 
už smaugimą ir žudymą: liucinę liniją. Walkeriniai 
bedatbių, už palaikymą; grafteriai juos apgavo, 
kruvinosios valdžios. z : Kuomet bedarbiai demons- 

' Negalima nekritikuoti re-jtravo ir šaukė: “Mes reika- 
voliųpinių darbininkų, ku-1 laujame duonos arba dar- 
rie, dalyvaudami susirinki
me, yienbalsiai pasisakė už 
kapifelistus ir

balsuotu už juos 
čiuose rinkimuose.’’

ranką

prieš , dar- 
■darbininkai 

oportuniz-

bo”, 
nors 
Bet 
Hali 
šauks, j<ącŲ jje t įš}t|pškę

tie darbininkai tylėjo,
patys buvo alkani.
kuomet Tammąny 

grafteriai apsiputoję

nių fašistų ministerių ka
binetas svarsto žemės ban
ko statuto projektą, sulig 
kurio planuojama prasisko
linusius ūkininkus ir nega
linčius išsimokėti policijos 
pagelba išvyti iš ūkių. Ta
me projekte štai kas sako
ma:

žem. bankui įkeistas ne- 
kiln. turtas parduodamas iš 
varžytynių kartu su trobe
siais, sodnais, mišku ir visais 
kitais jam priklausančiais tur
tais.

Kai jau žemės banko val
dyba nutars nekiln., turtą iš 
varžytynių- parduoti, tai ban
kas gali tuojau pašalinti iš 
ūkio šeimininką ir pats ligi 
varžytynių ūkį valdyti, ūkio 
savininkas bus išvaromas iš 
ūkio su visais jo namiškiais 

’ ir įnamiais; nutarimą savinin?
Jca iškelti iš jo ūkio daro/že- 
pįės) banko”'taryba, jei -ūkio 
savininkas geruoju iš ūkid 
neis, tai jis bus išmestus po-‘ 
licijos pagalba.

Tai štai kokius įstatymus 
smetoniniai fašistai projek
tuoja prieš biednuosius ūki
ninkus. Jie kaip sumanyda
mi spaudžia Lietuvos bied- 
.nuomenę, o tuo pačiu sykiu 
dvarininkams grąžina dva-
1. .i" '    J!B. » ».bi. )l». rl.J.ĮĮHi nt'. Į i) Hlį.jH.

alaus ir degtinės, nes jie 
yra persiėdę, tai tie alkani 
darbininkai ir šumys už 
alų! Liūdna, baisu! Bet kal
ti mes, kad tuos darbinin
kus laimėjome ne mes ko
vai už darbininkus, bet dar
bininkų mirtini, priešai 
prieš darbininkus!

| Komunistas

Ar Astronomų Viltis Apie 
Kometą Išsipildys Šiais 

Metais?

Pasaulio astronomai tuo ko
metos klausimu labai intere
suojasi. Mat, paskutinė 
Griggs kometa buvo matyta 
1927 m. ši kometa tapo pa- 
tėmyta 1922 m. Tai periodi
nė kometa, pasirodanti dausu- 
moj kas penki metai. Tokio 
dydžio, kaip Griggs, kometos 
į metus atrandama apie pen
kios. Bet ir milžiniškas ko
metas nuogomis akimis matyti 
pasitaiko labai mažai.

Astronomai, remdamiesi' Vi
dutiniu išskaitliavimu, manė, 
kad viena iš tų kbmetų turės 
pasirodyti praeitais metais. 
Bet ši viltis neišsipildė.

Astronominiai rekordai ro
do, jog nuogomis akimis atra
stų kometų buvo keturi Šim
tai pirm teleskopo išradimo.

pą, Wilkes Barre, Pa. i ką. Centrui nebuvo reika-
Kelios prieškomunistinės;10 nei atstovės siųsti. Ir tai 

opozicijos vadų suklaidintos i labai pagirtinas reiškinys, 
moterys, buvusios seniau | Dabar kuopa dalyvauja L. 
L.D.S.A. kuopoje ir iš ten; D.S.A. vajuje ir užėmė pir- 
pabėgusios praneša, kad miau pirmą, o dabar užimą 
jos prisidedančios prie men- antrą vietą vajininkių sąra- 
ševikų grupės. Melų gau-. še, kuris skelbiamas kas sa- 
dytojai labai apsidžiaugė irivaitę dienraščiuose. Tik 
savo organe, “K.” No. 19-j gardžiai gyvenantieji 
tame, uždėjo labai riebų se- Į daktoriai galėjo to nematy- 
kamą antgalvį: Į^i ir paskelbti kuopą perė-

“Wilkes Barre, Pa., Dar- i j.usia jų balom
bininkių Kuopa Perėjo Į i1 Tegu kontr-revoliucionie- 

rių organas = meluoja ir 
džiaugiasi savo melais, o 
mūs L.D.S.A. 48-ta kuopa i O jos buvo tėmijamos net per 
veikia išsijuosus ir verbuo- šimtmečius laiko. Apskait- 
in nailing nnroq ^knitlin ūuojant vidutiniai, išeina poja naujas nares. bKaillin 15 matytu kometų į viena 
ga ir veikli kuopa, tai ge- šimtmetį.
riausias būdas nušluoti tas Dabartiniu šimtmečiu pasi

jos vi-

L.D.D.”
Tikrenybėje nieko, pana

šaus nėra. Jei kelios pabė
gusios iš organizacijos na
rės nuėjo klampoti prūsei- 
kinę klampynę, tai' dar ne
reiškia, kad kuopa nuėjo. 
Neesą nčios organizacijoj 
moterys neturi teisės nei 
.kalbėti organizacijos vardu 

! ir 
! rai 
į liūs nuo oportunisčių auga 

U ir veikia. Kada kuopoj bu- 
vo oportunistės, tuomet per 
kelis metus negavo tiek 
naujų narių, kiek kuopa 

labai gavo per pastaruosius tris 
su virš mėnesius, kuomet 
oportunistės pabėgo. L.D. 
S.A. 48-tos . kuopos narės |

i Jo mirtis yra didelis 
tolis darbo žmonėms.

Ne darbo žmonėms dide
lis nuostolis, bet imperialis- 

vienotams — jie1 neteko 
ištikimo šunelio.

11 uos-

“Naujie

Socialfašistai ir 
Į Kunigy Ekskursija

Socialfaišisitų 
nos” plačiai garsina lietu
viškų kunigų organizuoja
mą ekskursiją į Lietuvą. 
Didokam skelbime tas so- 
cialfašistų šlamštas sako:

Oficialė lietuvių katalikų 
ekskursija į eucharistinį kon
gresą ir Lietuvą Kunigų Vie
nybės vadovaujama išplauks 
iš New Yorko birželio 9, 1932, 
nauju motoriniu laivu Sa- 

. tumia.
Ekskursijoje dalyvauja: 

vyskupai, praldtai ir' katalikų" 
šviešuomehė. ŠV? tčvo leidimu, 
laiy£ bus ’uzląikoąias py., ,sakį-' 
rarpentas.,.. .. . ....... .

Tai štai kokiš socialfa- 
šistų susibičiuliąvihias su 
“dūšių ganytojais.”

Socialfašistų šlamštas 
gauna apmokėti už skelbi
mą ir ragina savo skaityto
jus keliauti fašistų Lietu
von su “šventu sakramen
tu.” Ar tik pats Grigaitis 
neketina su ta ekskursija 
keliauti į “tėvynę?” ; Jis 
daug laimėtų... Ne vieną, 
bet kelis “šventus sakra
mentus” galėtų praryti. O 
lietuviškiems religinių bur
tų agentams tas labai patik
tų — labiau, negu telpantis 

s,kel- 
laik-

“šventos” eks^ųršijos 
bimas “bedieviškam”

.I'wiyj, ",.... >

re-

liuojant vidutiniai, išeina po
15 matytų kometų į vieną

K.” redaktoriai tą ge- 
žino. Kuopa apsiva-

riausias būdas nušluoti tas
šiukšles, paleistas į mūs L. rodė tik trys kometos.
D.S.A. 48-tą kuopą ir ki-'sos buvo galima matyti miego
tas organizacijas bei komu-' ™.!s akimis, štai jų vardai: 
nistus veikėjus.

L.D.S.A. Centro Sekr.,
S. Sasna.

Štai jų vardai: 
/Moorehouse, Halley’s, Brooks 
i kometa (paskutinė buvo ma
stoma 1911 metais.)

Tai jau praėjo 20 metų, 
kaip paskutinė didelė kometa 
matyta be pagelbos teleskopo, 

•v Galva Amerikos astronomų, 
JS ■ profesorius Henry Norris Rus- • I , ] i . _ _  i_ •________f ...

- j laukia pasirodant naujos ko- 
’ mėtos.

Senovėj žmonės buvo labai 
j prietaringi ir, matydami kome- 

— tą dausoj, ėmė tatai sau už

Bjaurus Pasityčiojimas
Hamilton, Canada, Bedarbių aeli; .su1'k s.av° apskaitiiavimų, 

ir Dirbančiųjų

^ ^-cos Kuopus Hcues| HAMILTON, Canada . —lt<l uausuj, eme biW uz, 
įrodė, kad jos moka veikti j Pasiunčiu “Laisvės” redakcijai j reiškinį ateinančių nelaimių, 
ir kuopą auginti be opor-1 iškarpą iš vietinio kapitalistų p812 m. Donati’o kometai pa- 
tunisčių pagelbos ir jos tą' laikraščio “Spectatorio.” gegu- sirodžius, daugelis Jungtinių 

ržės 9 d. Iš tos iškarpos ma- Valstijų gyventojų tikėjo, jog 
Itojsi, kaip buržuazija tyčiojasi j tai bus ženklas civilio karo 
iš bedarbių if dirbančiųjų. išioj šalyj;: O labai senoviškoje 

Ta diena .bažnyčių varpai! Sėdynėje nei filosofai nesupra- 
' ’ ir fabrikų dūdos t0’ kad k.?"!etos :vra.

! astronomiški reiškimai, ir ziū- 
!re jo. į jąs, l^aipJ yiršgamtiš- 
kąs i žuvis arba milžiniškus 
smakus, plaukiančius augštai 
erdvėse.

Svarbiausia naujiena astro
nomams tai buvo atradimas 
Nagata kometos 1931 m. Ją 
atrado japonas Masani Naga
ta, savamokslis astronomas 
BraWley, Californijoj. Savo

dar ne kartą įrodys. Žino-[4ž|®. jĮ 
•ma, Prūseika ir Ko. to “ne^ 
matys.”

Įsiklampojusįos moterys) 
rašo: ,, ,. , Į

“Kodėl likviduojame L.D.! 
S.A. 48-tą kuopą? Todėl 
kad centras savotiškai pasi
elgė su mūsų kuopa. Trys J 
narės paliko mus, išėjo iš I 
kuopos.” 
“Pasirodo, kad del trijų iš
ėjusių, centras ----- -------- -------------- —;
sutverti naują kuopą, nes savo agentų. Vaikš-

Į didžiuma pasiliko senojoj 
kuopoj.” 1

■ 'skambino 
staugė, pranešdamos tą “link
smą žinią/’ (kąd fabrįkąiitai ir 
kunigai pradės -naujos* rūšies 
vajų už bedarbių šelpimą.Nors 
ištikro tas šelpimas bus tiktai 
kopija vadinamų blokų šelpi- 

... v .(Uio komitetų, kurie yra žino- 
Kltoj vietoj rašo: ; mį New Yorkb darbininkams.

Taigi čia, Hamiltone, kuni- 
•nusitarė gai ir kapitalistai sudarė armi-

: čios tie agentai po namus iJatradimui iisa! naudojo tiktai 
prašys bei reikalaus, kad kiek- 

) vienas turintis darba arba biz- 
Buvusiom narėm galime nį aukotų kas savaitė po 50 

centų ; o iš taip surinktų pini
gų būsią atidaryti kokie nauji 
darbai, taip kad kiekvienas 
blokas apmokėtų už darbą 
vienam bedarbiui, turinčiam 
šeimyną. Todėl šis “šelpimo”

priminti štai ką: Mums 
nebuvo reikalo kuopą likvi
duoti, nes mes turime ne 
tris, o su virš dvidešimts 
narių gerame stovyje, tai 
yra, daug daugiau, negu būdas ir vadinamas “the man- 
48-ta kuopa turėjo per dau- a-block plan.” 
gelį metų, kada oportunis- 
tės* kuopą vadovavo. Taigi 
L.D.S.A. 48-ta kuopa nebu
vo, nėra ir nebus likviduo
ta, nes tos draugės, kurios 
moka ją būdavoti, mokės 
ir, apsaugoti nuo prūseiki-

,(nių griovikų.
buvusios ’ narės 

t nek suprasti, 
nęrint organizaciją ' likvi- 

nizacijos narėmis, . o joms, 
ūžėjo noras organizaciją 
likviduoti už trijų mėnesių 
po išėjimo iš jos. Toms

trijų colių teleskopą. Kada 
jis ją atrado, tai astronomai 
spėliojo, kad būsią galima 
matyti nuogomis akimis, bet 
apsiriko. O per teleskopą uo
dega buvo matoma tokio ilgio, 
kaip skersai pilną mėnulį.

A p s i r i ko astronomai, ir 
1927 metais, kada Pons- 
Winnecke kometa buvo per 
teleskopą įžiūrėta. Išpra- 
džių jie manė, kad ši kometa 
bus didingai įspūdingas regi- 

Bet ją buvo galima šiek
“Hamilton Spectator” labai 

garbina fabrikantus, kad jie nys. 
prisidedą prie to plano; sako, tiek matyti tik savaitę laiko, 
jie yra taip pasiryžę, lyg kad)ir taip silpnai, kaip kokią bai- 
pačią šalį reikėtų apginti nuo i giančią užgesti šviesą, jog di- 
pavojaus. Geras pasiryžimas! i džiuma žmonių, nežinodami, į 
Darbininkus jie paleidinėjo; katrą pusę žiūrėti, negalėjo 
bei paleidinčja šimtais ir tūk-Įjos patėmyti. 
stančiais, masėmis išmeta juos! 
į gatves; o čia dabar, sako,1 
baisiai norį pagelbėt bedar- j 
biams, kolektuodami iš tų pa- 

, . .. , , _ čių darbininkų pusdolerius, po
duoti, reikia būti tos orga-. kaj jje gyvo kaulo nu- 

kramtė dirbantiems algas! - 
Kaip Jungtinėse Valstijose 1 

nepavyko buržuaziai panašūs 
planai, taip nepavyks ir čia; < 
bet Hamiltono kapitalistai tuo- 
mi tikisi pasiekt bent tiek, 
kad bedarbiai biskį a])sira-; 
mintų, lauktų sau pašalpos ir 
bent tūlą laiką nekovotų už re
guliari visų bedarbių šelpimą 
kaštais valdžios ir kapitalistų.

“Laisvės” Skaitytojas.

D. K-tis.
turėjo 

kad, i KLAIDOS ATITAISYMAS

I moterims tai atleistina, nes 
jos nėra politikierės arba 
kokios diplomatės, bet re
daktoriai, tai jau turėjo 
daugiau suprasti. Bet ką 
jie rūpinsis tokiais da- j 
lykajs. Jie sau gerklę vil
go gardžia' “dievo dovana” 
ir meluoja nuo .ausies, kol 
melas jiems neša naudą. ..

Apie tai, kad kuopa per
siorganizavo ir gyvuoja, bu
vo paskelbta “Laisvėj” va
kario mėnesį ir “Darbinin
kių Balse,” kovo mėnesio 
laidoje. Persiorganizavimo 
kreditas • priklauso pačioms |

VOKIETIJOS PARLA
MENTO NARIAI GAVO

KALĖJIMO

BERLYNAS. — Fašistai 
Vokietijos parlamento trys 
nariai gavo kalėjimo už už
puolimą ant vieno laikrašti
ninko. Jie užpuolė laikraš
tininką Helmut Glotz par- 

Wilkes Barre, Pa., kuopos lamento koridoriuose.

“Ląisvės” No. 112, antra
me puslapyje, antrojo edi- 
tori^lo (užvardyto “Kanki
na Edith Berkman”) pa
baigoje paliko neištaisyta 
sekama klaida. Antroj nuo 
pabaigos eilutėj atspausdin
ta “ir išplėšti iš baduolių 
nagų nekaltus Scottsboro 
negrus jaunuolius.” Turėjo 
būt—“iš budelių nagų,” ir

PENKMETINĮ PLANĄ IŠ
PILDĖ PER 3} METŲ
Balandžio 17 d. Stalino 

vardo elektros mechanikos 
gamykla, išpildžiusi kovo 
mėnesio planą 113,2 nuoš. 
ir metų ketvirties planą 
100,3 nuoš., penkmetinį pla
ną išpildė per 3į metų. <

'v*v''
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$5.

ko bendro su darbininkų judė- budinkus kurie 
jįmu neturi, nei su “Daily | u ’ „
Workeriu,” nes jie per savoj Ub ldlKUS’ 
“Klampynę” tą judėjimą ap- ~~------------------—
spjaudė ir nepaliauja spjaudę.

Įneši-

$2.50

.75

Knyga ant geros
Be apdarų

1.50

HARTFORD, CONN. 1.25
Tuomi, mat,

.20

.20

2.00
1.50

1.50

3.00

Turi 608
2.25

1.00

1.75

2.00$3,000,000,000 planą. Mat,

2.00

1.50

1.2.5
H

1.50

Apskri- ! EASTON, PA
Aukos “Vilniai”

1.00

.35

kad kuopos prikla’u-

Nu-

i

46 TEN EYCK ST

w.i

s
5

3

s

S

S

WWW

pusi.
24 pusi.
Parašė B.

politinius kalinius, 
pasiųsti užuojautos i 
Lietuvos politiniam

susirinkimą, 
nariai P.

Stankus va-
Pruseikos L

Suvažiavimo sek.
P. K. Baltrušaitis.

1.50
1.00

darbuoja- 
atnaujih- 
ir pažy-

1924 m.
Nutarta, kad

Maršavimas į valstijos namą 
—Capitol bus trečiadienį, geg.

I., 10-tą vai. ryte. Bedar-

.15

.10

.10

Valstijos Alkanųjų Maršavi
mas; Čia Pribus iš Visos 
Valstijos Miestų ir Miestelių : 
Bedarbių Delegacijos, 
čiuje apie 200 Kovotojų De
legatų.
Alkanieji

Apskričio val
kui’ 

serai, 
liepos

“Naują “Prosperity”

jų nepasirodė? Tuo ir kitais1 
klausimais susirinkimas nuta-i 
re, kad kuopos valdyba para- pasiūlyti daug numerių yra 
šytų viešą persergėjimą darbi- nesunku. Su tais pinigais

j vimas
III.

KIEKVIENO DARBININKO IR DARBININKĖS YRA 
PAREIGA UŽSISAKYTI

“RYTOJUS”

visi kovoti, ir laimėsim
Bedarbis J,

“RYTOJUS” yra vienintelis laikraštis, kuris gina darbininkų klasės 
reikalus, nurodo ‘darbininkų padėtį fabrikuose, dirbtuvėse, laukuose 
ir t.t. Mokina darbininkus kovot prieš savo skriaudėjus—kapitalistus.

“RYTOJUS” paduoda daug žinių iš įvairių kapitalistinių šalių apie 
darbininku} gyvenimą ir jų kovas. Jame telpa taip pat apie S.S. 
R.S. Socialistinę Statybą. Penkmetį Planą Sovietų Sąjungoje.

“RYTOJUS” yra vienintelis seniausias ir didžiausias savaitraštis 
visoj Pietų Amerikoje.

“RYTOJUS” eina kas savaitė keturių puslapių su paveikslais. Jame 
telpa taip pat eilių, apysakų, vaizdelių ir t.t.
KIEKVIENAS DARBININKAS IR DARBININKĖ UŽSISAKYDA- 

’ MI “RYTOJŲ” PADĖS REVOLIUCINIAM
J DARBININKŲ JUDĖJIMUI

“RYTOJAUS” kaina metams laiko $2.50. ^iųskite tiesiai “RYTO
JAUS” ANTRAŠU: CASSILLA DE CORREO No. 15 SUCURSAL 15

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

ALDLD. 13 kp. susirinki- 
. mas įvyko gegužės 8 d

...........................           I,
Kas įdomaujasi \proletarine lietuvių literatūra, Sov. Sąjungos socia
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

.35
.5

.10

PRIEKALE telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz
duojantieji SSRS, darbininku kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kovą ir atsiekimus, plačiai nušviečia socialistinę SSRS, statybą, 
Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkij 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,x 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. 6 mėn.—-1 doler.
atsk. ekzempliorius—30 kp. atskiras ėkz.—20c.

Pietų Amerikoj,'Vokietijoj, Francijoj ir kitur: metame—1 dol., 6 
mėn.—50c., atsk. ekzempliorius—10 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”.

LAISVE :l 1
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pasek-' demonstracijos vadai: Jackson Į 
. ir Powers.

Visi lietuviai

Ikalinius.
kovin-* šiame valstijos kalėjime pū- 

į domi New Britain bedarbių.

ENDICOTT-JOHNSON ČEVERYKŲ DIRBĖJAI 
SUKILO PRIEŠ ALGŲ KAPOJIMĄ

“Tėviškas” Laiškas
BINGHAMTON, N. Y.
Pereitą savaitę Endicott- 

Johnson Shoe Co. dirbtuvėse j 
tapo išdėta Geo. F. Johnsono 
“tėviško” laiško kopijos. Laiš
ke pasakoma, jog šiuo laiku 
daugelyje industrijų darbinin- 

'kų algos, abelnai imant, siekia 
tik 17 dol. su centais. Laikai 
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prasti, ir jų pagerėjimas nezi-;bo^ bef. duocia kompanijai dau- 
nia kaip greit įvyks, sako Geo. 1 > nelno 
F. Kompanija daranti, ką gali;g# 1 ‘
geriausio savo darbininkams. , Victory Dirbtuvės Darbininkai 
Ji rūpinasi gauti čeverykų ga-l Sukilo
mybai daugiau užsakymų ir’ vict dirbtuveS darbinin- 
palaikyti darbininkus darbe.' kai susitar- asi rieginti algų 
Norint gauti užsakymus, reikią ikapojirnuL Jie susitarė strei_ 
konkuruoti su kitais čeverykų'kuoti pirmadienio ryte> 16 d. 
gamybos fabrikantais. sia7'gegužės. Apie savo nusitari- 
me reikale darbinmka 1 turį ma pranegg dirbtuvės užveiz- 
stoveti ištikimais kompanijai. 1 doms> manydarni> kad jie ne- 

Geo. F. betgi savo laiške (norės leisti streikui įvykti ir 
stačiai ir atvirai nepasako, ką.abgauks algų nukapojimo pra-' 
jis nori pasakyti, ir ką kom-. vedimą. Tačiaus, išėjo atbu- 
panija nori šiomis dienomis iab kompanijos atstovai įsa-! 
pravesti. Jis atvirai nesako, darbininkams eiti lauk, jei 
jog darbininkų algos prireng-1 nePriima algų mažinimo; ūž
tos sumažinti. Jis tik praso|darg dirbtuvėje elektros pajė- 
darbininkus būti ištikimais į ga> įr pareiškė uždarysią šią 
kompanijai, o kada laikai pa-, dirbtuvę visai. Tuomi, mat, 
gerės, žžida su darbininkais at- norėta smarkiai išgąsdinti dar- 
siteisti. Gi tuo pačiu sykiu bininkus. Bet darbininkai ne
per tūlą laiką eina darbinin- nusigando. Jie ketvirtadienį 
kuose paskleistos kalbos, jog po piet, 12 d. gegužės, išėję 
neužilgo bus nukapojamos dar- Victory dirbtuvės, apėjo ke- 
bininkų algos. Reiškia, išank-. bas kitas Johnson City mieste 
sto paleistos žinios, kad dar- dirbtuves, kviesdami darbinin-j 
bininkai pasikalbėtų, paside- kus streikam Kitų dirbtuvių1

ma kalbos: jei darbininkai su
tiks dirbti už mažesnį atlygi
nimą,—bus daugiau darbo. 
Bet, žinoma, nedaug darbinin- 

1 kų šiam posakiui betiki, nes 
jie daugelyje atsitikimų jau 
patyrė, kad tai yra tik kom
panijos priedanga siekti savo 
tikslo—krautis daugiau pelno. 
Mažinimas darbininkams atly

ti1 i ginimo neduoda daugiau dar-

kas, M. Urbą ir* V. J. Senke
vičius; po 50 centų: F. Ur
ba, R., Stančikienė ir B. JE. 
Senkevičienė; po 25 centus: V. 
Stančikas, A. Tarvydis ir J. 
Griciūnas. Smulkių 15 cen
tų.

Apsivalymas nuo Svetimo 
Elemento

Puslapis Trečias

ninkams, kad pruseikiniai nie-| jie mano budavoti įvairius darbininkai nesiduos save 
.,„..1 i........ -1- . grąžintų suvilti tokiais planais. Smi-

Susipratę tas gerlaikį nesugrąžins.

Ir, žinant jų sėbrų pasielgimai 
su ALDLD. Vl-to Apskričio pi-j 
nigais, pas darbininkus nega-j 
Ii būti pasitikėjimo jais nei už 

Svarstant iš dienotvarkio į sudilusį centą.
“Kova prieš kitas griovęs,” d. Aiškus dalykas> jie 
C.nc.unas raportavo, kad jisį,.e]. |(;h| ..bjmbiniar j
ir keli kiti draugai netikėtait____ .__
užtiko “slaptą” 
kuriame ALDLD. 
švelnikas ir V. J. 
dovavo sutvėrime
DD. kuopos, ir jie išvijo drau
gus Griciūną, Stančiką, Urbą 
ir kitus iš to susirinkimo už 
persergėjimą 
darbininkiškos 

!Tą patvirtina jų pačių korės-: 
pondencija “Klampynės” No. 
18.

i
Diskusuota labai plačiai tas 

klausimas ir prieita (prie vie
nos bendros išvados: kad tvė
rimas Pruseikos LDD. kuopą 

, yra aiškus išėjimas prieš revo
liucinį darbininkų judėjimą ;į 
ir tvėrime tos kuopos sužiniai j atsipalaidojus nuo svetimo el- 
darbavosi P. švelnikas ir V. J. i emento, tęsėsi labai rimtai be 
Stankus, kurie taipgi yra AL‘jokių karščiavimųsi. 
DLD. nariais.
do ALDLD. eiles ir abelną 
veikimą, remia Pruseiką ir 
Ko., ką pasmerkė Komunistų 
Partija ir pasaulinio revoliu- 

i cinio judėjimo štabas—Kom- 
*^*SkaL j ūiternas. Tad, pasiremiant A 
’ ; LDLD. konstitucijos skyrium,

“Kuopos ir Nariai,” paragrafu 
6-tu, susiri M __

maršuotojai pri-: ji 21 narys vienbalsiai išbrau-

__ ................... .................................r-----

fiųopų Įnešimai
49-tos kp. įnešimas, kad Cen

tras išleistų dideles ir moksli
nio turinio knygas. Įnešimas 
atmestas.

7-to.s kp. įnešimas, kad 13-to 
apskričio valdyba laikytų posė
džius kas 3 mėnesiai.
mas priimtas.

7-tos kp. įnešimas, kad, delei 
sumažinimo išlaidų, Apskričio 
Pild. Taryba būtų renkama vie
noj vietoj. Įnešimas priimtas.

Kunigo Mockaus prakalbų 
maršruto rengimas palikta aps
kričio valdybos nuožiūrai.

Pikniko rengimas Apskričio 
naudai pavesta rūpintis Apsk. 
valdybai.

Apskričio valdyba 1932 m. 
išrinkta iš sekančių draugų:

Pirmininkas P. Kuosevičius; 
sekr. J. J. Daujotas;

Iždininkas M. J. Rasimas.
Apskričio iždininką nutarta 

padėti po kaucija, kurią turi 
pasirūpinti 58-ta kp.

Sekantis Apskričio .suvažia- 
nutarta laikyti Benld,

Aiškus dalykas, jie dabar 
juos mė- 

čioja iš organizacijos ir t.t. 
Bet tai pigios rūšies argumen
tai. Iki šiol, kol tik jie purkš
tavo pakampiais, niekas į juos, 
kaip kad į tokį švelniką, ne
kreipė domės, nes kiekvienas 
žino, kiek pas tą žmogų rim- 

' tumo randasi bile klausime.
-netverti prieš- vaį]c§giojantis žodynas gat- 

organizadjos.^jH^ ka|bos> taj ..aktorius...
Tačiaus, kuomet, pagal Pru
seikos instruktavimą, pradėjo 

i atkalbinėti ALDLD. narius ir' 
tverti kitą, priešingą, organi
zaciją, tai daugiau negu aiš
ku, darbininkai tokiems priva
lo parodyti duris, ką ir pada
rė.

žodžiu, visas susirinkimas,

Nuotai- 
Tuomi jie skal- ka, draugiškumas visuos klau

simuose sudarė jaukią atmos
ferą ir susirinkimui užsibaigus 
visi pakilusiu ūpu tęsti kovą 
už darbininkų reikalus, šneku
čiuodami, išsiskirstė po namus.

Laisvietis.

H 
R

Eikime Į Darbininkų Mases su Apšvieta, Siūlykime 
Jiems Klasinę Apšvietą Tiekiančias Knygas, 

Rengkime Juos Kovai už PasiliuosaVimą 
iš po Kapitalistines Priespaudos
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inkime dalyvavusio- Al. dUlltliaS Kalba ApUJ 
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juotų, ir tuo pačiu sykiu, pa- ’ darbininkai prisidėjo irta die-!^us } Hartfordą gegužes 171 ke is ALDLD. P. švelniką ir
‘ ‘ ~ “ 'tėvišką” laiš- ną pasimatė, kad darbininkuo-1 dy annt/irMall11 Albany gat-f V. J. Stankų.

; ir atjautos die-1v1^’-45 vai vakaie. s e^ Beje, “Klampynės” kores- 
pri- gai žymiai išbujoję, šis įvy-j marsuos ant Seyms ga ves prie j pOndencijoj rašoma, kad ir jie 

‘kis, sukilimas prieš darbda-1 valstijos kalėjimo. P— 
i vius net keliose dirbtuvėse! ivy^s demons lacijos I “skirįa 
Į vienu sykiu, yra pirmas šios i 

“tė- .kompanijos istorijoj. Pasiro- 
laiškas tapo ant sienų

siskaitę Geo. F. “1 
ką apie reikalingą kompanijai se‘ yra vienybės 
ištikimybę, sutiktų ramiai 
imti algų nukapojimą.

Algų Nukaposimas
Po kelių dienų, kaip tas 

viskas 
išdėtas, jau lygiai keliose dirb
tuvėse paskelbta algų nukapo-i 
jimas 10 ir daugiau nuošim-' 
čių. Daugelyje dirbtuvių, gal i

vai. vakare.
Ten bus prakalbos ir reika- 

do, kad^darbtainkų skurdiPaliuosuoti Politinius 
gyvenimas ir nuolat mažina
mos algos daro juos 
gaiš.

Kokios bus vėlesnės 
būt, tiksliai sumažintas dar- mės, pranešime vėliau, 
bas. Mat, visuomet leidžia- ' A-ma A-tė.

Prieš ka ' 11( įrengia pikniką, kurio pelną 
“Daily Workeriui” ir!

' kitiems “darbininkų” reika
lams. Mat, ir jiems “parūpo” 
“Daily Workeris.” Čia ban-

Buvęs New Yorko valsti
jos gubernatorius A. Smith 
vėl mano būti kandidatu į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus. Tai labai greitai.

*, nes tas, 
' ponas jau labai “liberališ
kai” kalba apie naują “pro-, 
sperity.” i

Senate siūloma $2,000,-

doma mesti meškerė; po prie- galima pastebėti, 
danga “Daily Workerio” nori I • 1 1 ’
apgauti darbininkus ,nes gerai: 

kad su jais čia niekas 
. ! nesiskaito. Jei jiem,s. taip ap- 

darbininkai, Į ejna *«Daįiy Workeris,” tai ko- o i /■» i ii . . . _ __ ' _

ALDLD 13 Apskričio Suvažiavimo Protokolas. pav>si pasitikim visos vaist>- 
________ [jos alkanus maršuotojus geg. 

_ «/•••••'___________________________ 117, antradienį, kampas Albany
ALDLD. 13-to Apskričio su- traciją šioj šalyj ; taip jau nu- Avė ir Main 6:45 vai. vaka- _?   ory JI J _ _ —1   j -  • • i . t___ •  * ’

re.

i v. . i . .. .i eina vvoiKens, tai ko- ucnaiv onuumu
: dalyvaukit šioj demonstracijoj: dej ALDLD. 13 kp. parengime, 000,000 sukelti, kad SUgrą- 
,už dig. Jacksono n- Powers „Daily WWkerio^ nįudai po. žjnus .<gerug tai
■VisHSkim visos valsti- ™ ±1 Alfredas Smithas jau siūlo

važiavimas įvyko 27 d. kovo raportas priimtas; buvusiam
1932 m. M. Giraičio svetainėj,1 apskričio iždininkui drg. P. i
Benld, Ill. iYurkoniui nutarta parašyti už-

Suvažiavimą atidarė Apskri-; uoJautos laišką.
čio pirmininkas drg. J. J. Dau-į Knygų peržiūrėjimo komisi- 'ig (į/ 10-ta vai. ryte. Bedar- 
jotas kaip U-tą vai. ryte nu-; ja pranešė, kad apskričio kny-. biai paduos savo reikalavimus 

.Visi daly- 
, moters, vyrai ir vai- 

! kai.
Ramiai sėdėdami, mes nieko 

negausini. Niekas kitas mums 
randasi nieko neiškovos; mes patys tu- 
kuriuos rjm 
mėnesį

skirdamas į mandatų komisiją I gos yra vedamos gerai ir kad (valstijos valdžiai, 
sekančius draugus: S. Senkus! apskričio ižde randasi $22.63. j Vaukim, 
ir J. Bulota. Kol mandatų ko-1 m . .
misija sutvarkė mandatus, pa-!

Euschu-; Nutarta, kad
f dyba sužinotų, 

•nranpšė ' “Daily Worker” 
prisiun-1 pjrko

kviesta pakalbėti M. 
kienė.

Mandatų komisija 
kad sekančios kuopos 
tė delegatus:

7 kp., Springfield, Ill. 4 dele-' tys, taip jau ir
13-tas

. _ , . „ kuopos gyvuo-,
gatai, atstovaujanti 34 narius; j jančios apskr. ribose, aktyviau!

58 kp., St. Louis, Mo. 3 dele- dalyvautų bedarbių kovose, 
gatai, atstovaujanti 9 narius;

49 kuopa 2 delegatai, atsto
vaujanti 17 narių;

26 kuopa, Collinsvile, 
delegatą, atstovaujantį ’ 
rių;

160 kuopa, Benld, Ill. 
gatai, atstovaujanti 11 
Viso suvažiavime dalyvauja 12 
delegatų nuo 5 kuopų, kurie at
stovauja 89 narius.

194 kuopa, Auburn, Ill. ne- 
prisiuntė delegatų. J apskritį 
priimta dvi naujos kuopos, bū
tent 194 kuopa ir 26 kuopa.

Suvažiavimo prezidiumas iš
rinktas iš sekančių draugų:

Pirmininkas J. J. Daujotas;
pagelbininkų M. Rasimas; se
kretorium P. R. Baltrušaitis, re-

, Ill 1
18 na-

3 dele- 
narių.

Nutarta, kad 13 apskrity pri-1 
klausančios kuopos remtų ang-1 
liakasių streiką. , mas įvyko gegužės 8 d., ku-

Nutarta /išnešti protesto re- rįs pasižymėjo konstruktyviais 
zoliuciją prieš ateivių regis- tarimais. Visų pirma, šiame 
traciją šioj šalyj; taip jau nu- susirinkime pasimokėjo 9 na- 
tarta raginti kuopa, priklau
sančias 13-tam apskrity, kad 
rengtų protesto masinius 
mitingus prieš ateivių regis
travimą ir varžymą jų teisių.

Nutarta pasiųsti rezoliuciją 
Lietuvos valdžiai reikalaujant 
paliuosuoti

Nutarta 
rezoliuciją 
kaliniam.

Nutarta,
sančios 13-tam apskrity dėtų
si prie Tarptautinio Darbinin-

riai metines duokles; sykiu su 
pirmiau užsimokėjusiais už 
šiuos metus jau yra 25 nariai. 
Iš raportų, spaudos komisija 
pranešė, kad nuolat 
si,' užrašinėdami bei 
darni prenumeratas, 
mėjo keletą faktų.

Svarbesni tarimai pažymėti
ni sekami: Trumpoj ateityj 
surengti didelį pikniką, kurio 
pelnas skiriamas per pusę “D.: 
Workeriui” ir “Vilniai”. Ko-

£ 
E 
S

Pirmiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 

JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Pe
triką. Pusi. 128. Apdaryta

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE. : _ 
popieros 450 pusi. Apdaryta

Be apdarų 
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. Parašė L. B. Budin. Apdaryta 
3?6 pusi.

SOCIALDEMOKRATIJOS ž L UGIMAS 
IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 56

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64 

LIUD. BONOPARTO BR1UM. 18-ji ir 
* FRANC1JOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa

rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.
-Ai p d tci 

ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė
H. Gorter. Turi 192 puslapių. Apdr. 

“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi
386 puslapiu. Apdaryta 

DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.
J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Turi 628 pusi. Apdaryta

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO
JE. Parašė d. A. Bimba. Turi 608 
puslapiu. Gražūs apdarai

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO. 
Parašė U. Sinclair. Pusi. 246.

RUSIJOS ISTORIJA. Parašė M. Po- 
krovski. 320 puslapiu. Apdaryta 

LENINAS. JO GYVENIMAS IR DAR
BAI. Parašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalinga perskaityti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei. Turi 
432 puslapiu. Aapdaryta

PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 
kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
Knyga labai naudinga. Ji turi 416 
puslapių. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. Bu- 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais 

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligiją. Turi 224 pusi.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F. Vaikšnora. Turi 256 pusi. 
Gražiai apdaryta

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankve- 
dėlis del klasinio lavinimosi. Labai 
naudinga kiekvienam darbininkui bei 
darbininkei. 32 pusi, kaina tiktai 

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NE
LAIMĖJE. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Išleido ‘“Laisvė.” Knyga turi 
126 puslapius, aprašyta 200 ligų, pa
duota ir patarimai, nurodymai, bei 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal
bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira
šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. Perkant jos kaina 

JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet.
poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė

L. Andrejev. Knyga turi 56 pusi.
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi.

ARELIAI. Apsakymėlis. 16 
PROFESINĖS SĄJUNGOS. 
PARYŽIAUS KOMUNA.

Baks. Turi 66 pusi. 
NAUDOTOJŲ TIKYBA. 
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau

A 
A

.15

misija paskelbs dieną, 
tarta pasiųsti rezoliuciją ponui 
Doak ir Mąss. valstijos guber
natoriui, reikalaujant besąly
ginio paliuosavimo d. Edithos' 
Berkman. Taipgi neužmiršta 
ir “Vilnis.” Kuomet tą pačią 

> “Vilnies” 
uvažiavimas, tai 

gy- j dirbantieji tuojaus sumetė au-
> reika

lams ir nutarta pasiųsti tele
gramą tiesiai suvažiavimui pa
sveikinimą,z užginant “Vil
nies” vedamą liniją po Ko
munistų Partijos vadovybe.! 
Aukavo: V. Morkauskienė $5;! 
po $1: K. Judickas, V. Leng-! 
vinas, S. Urba, K. Bakanaus-1

zoliucijų ir knygų peržiūrėji- kų Apsigynimo, o kur nesiran- 
mo komisija išrinkta iš drg. J. [da TDA. kuopų, ten privalo su- 
Buloto, S. Senkaus iri Wm. Mi- [ organizuoti tokias kuopas. 
Čiulis. Skaitytas ir priimtas j Nutarta, kad kuopos, gyVuo- 
pereitų metų Apskričio šuva-1 jančios apskričio ribose, su

rengtų bent po vieną pikniką 
“Laisvės” ir “Vilnies” naudai, dieną Chica^oj ėjo 

Nutarta, kad apskričio vai- bendrovės 
dyba ir apskričio ribose ; 1
vuojančios kuopos vestų griež- ’ kų $13.40 dienraščio

žiavimo protokolas.
Išduota ir priimta Apskri

čio valdybos raportas už 1931 
m. Iš raportų pasirodė, kad 
pereitais metais Apskritys su
rengė du prakalbų maršrutus.

Kadangi apskričio iždinin
kas drg. P. Yurkonis iš prie
žasties savo ligos negalėjo pri
būti ant Apsk. suvažiavimo,

tesnę kovą prieš Pruseikos pa
sekėjus.

Nutarta prašyti drg. J. P. 
Millerį, kad palauktų skolos 
$10, kuriuos jam skolingas 13- 

tad savo raportą prisiuntė raš- tas Apskritys už prakalbų 
tišką, o apskričio iždą perda- maršrutą. Apmokėti “Vilnies” 

‘ vė per 7 kp. delegatus suvažia-; bilą už apgarsinimus $14.50.

.20
.10
.10

t . - kaip
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertes, galesite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

antrašu ir vardu:
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

D. M. ŠOLOMSKAS
BROOKLYN, N

’* y
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B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnust

JAlfNOJI KARTA
NORWOOD. MASS senojoj Jungtinėj ainienų nutarė

(Tąsa)

važiavimo, ir daug kitokių dalykų 
reikės’ aptarti. ‘ Katrie dar neužsimo* 
kojote, už šiuos metus, užsimokėkite 
ir aplaikykite taip svarbią knygą.

Sekr. S. Rudaitis.
(114-116)

piknikų 14 rugpjūčio : (August), šiuo- 
mi pranešame, kad jhu paimta Vai- 
čionio Parkas, Cranford, N. J., ir 
prašome visų kuopų darbuotis, kad 
piknikas būtų sėkmingas.

(113-115)

,‘Ųnijbj prierš išdątikjb* 'Lewiso 
politiką, o tuo pačiu latiku stip
rinkime kairiąją Nacionalę 
Mainierių Uniją. Jeigu ką no
rime išgauti, tai tik per kovą 
tegalime tą padaryt; kitokios 
išeities nėra, i

LDS. 3-čia kuopa siųs du 
delegatus į LDS. pirmą seimą. 
Delegatais išrinktos jaunos, 
bet rimtos nares: Olga Zaru- 
bienč ir Izabelė Yarmalavi- 
čiutė. Taipgi jos bus atstovės 
ir nuo LLR. Choro į Meninin
kų Sąjungos suvažiavimą.

LDS. 3-čios kuopos nariai 
parodė savo sąmoningą nusi
statymą ir balsavime į P. Ta
rybą. Balsavo už šiuos kandi
datus : Prez. R. Mizarą 35 
balsų; Bacevičius 3 bal.; vice- 
prez. Krasiiitskas 30 bal., 
Stankūnas 5 bal.; sėkr. E. N. 
Jeskevičiutė 32 bal., Stepona
vičius 3 bal.;. iždin. Dr. J. J. 
Kaškiauęius 35 bal. prieš 0; 
iždo glob. Mikita 32 bal. ir J. 
Bimba 32 bal., Jonęikis 0, J. 
K. šalaviejus 2 bal.; dakt. 
kvotėjais M. Palevičius 23 bal.

Nutarta surengti juokų va
karą’ s d ( lietuviškąis šokiais 
padengti delegatų kelionės lė
šas. Parengimas įvyks 2,1 d. 

Sušaudytų! —pabriežė Kam.ienev. —'gegužės (May) Lietuvių sVe-
! vyrams 

35 centai, moterims 30c.
LDS. 3-čia kuopa rengiasi 

prie savo metinio pikniko, ku
ris įvyks 5 d. birželio, ant gra-

sunkioje kovoję traukiasi iš mūsų fronto.
—Geriau jau tu nutilk, o tai mali, kaip Vieton Į?, kad suteikti pavyzdį del nepar-

tijinių, jis patsai ištvirko. Juk į jį bjau
ru pažiūrėti. Pažiūrėkite visi į Petrą:— 
jis stovėjo prie durų žemai nuleidęs gal
vą, — pažiūrėkite, jis girtas ir purvinas! 
Argi galima pasaikyti, kad jis yra kom
jaunuolis? Trąukiasi iš kovos ir pragė
rė Petras revoliucijoj savo užkariavimus! 
Štai mes šaukiame jį prie tvarkos. Drau
gas Petras, narys komjaunuolių kuopos, 
ar jis prisipažįsta prie klaidos! Ne! Kas 
atsitiktų, jeigu tas atsitiktu su raudonar
miečių karo fronte? Na, Jūs patys saky
kite? ’• U i ' ■ ’ į -

Kadangi Petras tylėjo ir labiau nuleido 
me griešnas: Į dievą tiki? Į bažnyčią ei-j galvą, už jį atsakė Maksimas, 
ni? Bažnyčioje nesijuoki?” Taip ir da- —Jeigu tas butty atsitikę karo fronte,
bar.

malūnas!
—Pirmininke, balsuok!
—Balsuok!
—Gana tau malti, sėskis!
Lenka apsidairė, ir atsisėdo.
—Na, ar dar kas nori kalbėti?—klausė 

pirmininkas. i
—Duok man, aš paplepėsiu,—tarė Miš- 

čenko.
—Na, štai ką, kada aš buvau dar vai

kas, tai mane motina išpažinties vedžiojo. 
Su dideliu pilvu kunigas klausė: “Grieš- 
nas?”—“Griešnas, kunigėli”, sakiau. “Ka-!

—Jeigu tas būtį; atsitikę karo fronte,
Bet aš sakau, kad Maksimas dar aš nepaisyčiau, kad jis mano brolis ir 

nėra kunigas, o mes kol kas ne minykai! komjaunuolis, o sušaudyčiau jį! 
Ir kas tai tokio? Kasgi jau komjaunuolis? Sušaudytų! ■ 
Aš nesutinku del papeikimo. Na kas, kad -O me^ nenorime sušaudyti, nemetame iš tainėje. Įžanga bus 
išsigėrė, kas kad tam kailį išvėlė? Nesu- savo tarpo, nevejame nuo savęs, nors ver- 
tinku del papeikimo. j tetų išmesti. Biuras sako: “Draugas Bon-1

Daugelis juokėsi Miščenkai, nes jis visa- darenko, pasitaisyk!” Ir visiems komjau-
‘ “Draugai, atminkite, kad žaVs Vžero la'Lūo?New Pond.- -

Kada Kameniev baigė ir ėjo į savo pir
mesnę vietą, visa svetainė skambėjo nuo

da prisitaiko ir jau senai kuopoje jaunuo- j nuoliams sako: c
lių mylimas nors nieko del jos nedirba, j jūs komjaunimo nariai!

Garsiai plojo ir gėrėjosi.
—Balsą turi d. Gaidas.
—Nu, kas apie ką, o Gaidaš tai apie 

kliubą! — kas tai rėktelėjo.
—Ir vėl del nieko galvas suks, — kas 

tai atsiliepė.
—Taip! — rėktelėjo Gaidaš, — taip ir 

apie kliubą pasakysiu! Argi tai taip rei
kia, kad paėmus ir tą patį Petrą. Atei
na, priteršia, prispjaudo. Ar tai tam yra 
mūsų raudonas kampelis? Ar tokį mes 
masei pavyzdį duodame?

—Balsą turi d. Golubkina.
—Draugai! Nieko nevertas atsineši- 

mas draugo Miščenkos. Leninistinis Ko
munistų Jaunuolių Susivienijimas yra pa
vyzdžio organizacija. Draugas Leninas 
III-čiame komjaunuolių suvažiavime rei
kalavo tvirtos organizacijos.

Ji ilgai kalbėjo ir stojo už Maksimo pa
siūlymą sutvarkyti kuopą, nors jos dau
gybė frazių paskandino ir patį kalbos 
branduolį. Neišlaikė del jos ilgos kalbos 
ir pašokęs KamenieV sušuko:

—Drauge Golubkina, neagituok už So-

B. S.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Ketvirtadienį, 19 d. gegužės, 7:30 
vai. vakare, 1011 Fairmount Ave., 
bus labai svarbus Bedarbių Susirin
kimas. Šiame susirinkime bus žy- j 
mus bedarbių komiteto narys ir pra
neš daug naujų įvykių, ir bus nuro
doma, kas daryti ateityje. Visų be- ! 
darbių užduotis būtinai dalyvaut šia
me susirinkime.susirinkime.

Komitetas.
(117-118)

f—............. ... ..... ............ j ............... .

PHILADELPHIA, PA.
Yra šaukiamas labai svarbus be-1 

darbių susirjnkimas pirmadienį, 16-tą 
dieną gegužės. Pradžia 7-tą vai. va
kare. ' Vieta - 
gatvių kampas.
Taipgi-....................
sireikšti aptariamais klausimais. At
eikite visi ir atsiveskite savo drau
gus

13th ir Thompson 
Bus geri kalbėtojai. 

■ bus leista ir iš publikos iš-

ir drauges.
Komisija.

—*—•— --------- 1—’—1

LAWRENCE, MASS.

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas Įvyks antradienį, 17 d. 
gegužės, 1932 m., Lietuvių Svetainė- 
j’e, 29 Endicott St. Draugijų atsto-

SPRINGFIELD, ILL. 
• k ’ 7 i

ALDLD 7-tos kuopos susirinkimas 
įvyks 19 d. gegužės, 7:30 vai. vaka
re, pas K. Lguno, 1520 Pennsylvania j-, — ------„.j, ------
Avė. Draugai, būtinai atsilankykite; vai, visi malonėkite dalyvauti šiame 
į susirinkimą, nes yra daug dalykų susirinkime. Šiuo svarbiu momentu 
aptarti. Taipgi gal jau bus atėję turime peržiūrėti draugijų reikalus 
knygos antras tomas “Religija” ir ir prisirengti tinkamai orientuotis 
visi užsimokėję nariai už šiuos me- bėgančiais klausimais, 
tus ją gaus. Taipgi bus išduotas I Org. J. .1. B.
raportas iš “Vilnies” Šėrininkų su- (114-115)

Šiuo svarbiu momentu

DARBININKŲ DAR TURIME
KALENDORIUS 350 KOPIJŲ

. . I ‘

Tikra Kaina 25 Centai

NUPIGINTA KAINA 15 CENTŲ
Dar Turime 350 Egzemplioriai siu metų

DARBININKU KALENDORIAUS
Prašome draugų padėti jį išplatinti. Kas 

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

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

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

Reikalaudami Kalendoriaus rašykite:
“LAISVĖ”

Brooklyn, N.

A.L.D.L.D. 37-tos kuopos mėnesinis Į 
susirinkimas įvyks nedėlioję, 22 d. , 
gegužės, 2-rą vai. po pietų, Lietu- j 

Kuopa išrinko komisiją, ku-jvių ūkėsų Kliubo_kambariuose. Visi; 
ri suorganizuos visą Norwoo-'(,l’a-u^ai- •!’ (,rau^gs, malonėkite susi-: 
dą 
Apskričio metinį pikniką, ku- komisija būtinai ateikite.

viKąmziUvą visą yv VV-, rinktį Jaiku> nes turime labai (laug ,
važiavimui į LDS. Pirmo svarbių dalykų aptarti. Vakarėlio i

griausmingų aplodismentų. Kada buvo pa-• 12 d bi/žeHo’ 
(June) L. T. Namo 
Montello, Mass.

LDS. 3-čia kuopa per savo' 
išrinktus 
alkanųjų 
rinkdami 
valgiais.

. Beje, yra 
i atėjęs jau antras tomas knygos “Re- 
l ligija” ir ją gaus visi nariai ež 

Parke,; 1932 metus. Tai 
j atsiveskite naujų 
Į organizacijos.

Fin. Sckr.

visi nariai už 
visi ateikite ir 

narių prie mūsų j 
S. Penkauskas. I 

(118-119) ’

leistas balsavimas, tai kaip giria rankų 
“už” papeikimą. Į susirinkimo protoko
lą tapo įrašyta:

“Išneštas papeikimas Petrui Bondaren- 
kai už diskreditavimą komjaunuolių kuo-

Sudrutinti discipliną. Kiekvienas kom- • rinko 121 
jaunuolis privalo geriau užsilaikyti, kad.apie tiek pat vertės. Pilnas 
būti pavyzdingu kovoje už naują surėdy-1 raportas bus išduotas sekan- 
jjm ' Ičiame susirinkime.

Pastaba: Kaikurie draugai, 
o ypač draugės del menkų 
dalykėlių- labai greitai užsi- 
karščiuoja. Patartina visuo
met į dalyką šaltai ir; rimtai 
atsineštą tuomet ir visi nariai 
geriau įvertins jūsų bile su
manymus. ' i , 1

Abelnai LDS. 3-čioj kuopoj 
nuotaika' nebloga.' Didžiuma 
stengiasi;kuopą padarytį’ skai
tlingą nariais ir veiklią.

Dabar dar eina naujų narių 
., pasisteiigki- 

m© gauti ndrs desėtką naujų 
narių, ypatingai ,per savo pa- 
ręngimus, 21 d. gegužės ir per 
5 d. birželio pikniką.

LDS., 3-čios kp. Narys.

atstovus dabavosi i 
eisenos pasitikimui, Į 

aukas pinigais iri

Sodne
Po susirinkimo Maksimas ir Alešinas 

nuėjo į sodną. Juos abu tampriai rišo 
praeitis: kartu augo, mokinosi, dirbo ka
sykloje ir abu buvo karo fronte. Ir nors 
iš karo fronto grįžo ne vienodais žmonė
mis: Maksimas tvirtas ir kietas komunis
tas,. o Alešinas tingus mąstytojas,; kuris 
pasinėrė knygose, kurias jis dabar prižiū
rėjo. Bet jų tarpe draugiškumas buvo po 
senovei ir dar sudrūtėjo; jie daug laiko gavimo Vajus; dar 

vietų valdžią, bet kalbėk trumpai į dalyką, praleisdavo draugiškuose pasikalbėji-
—Tai kalbėk jau tu,—užsigavo ir atsisė- hiuose. 

Kada Maksimas ir Alešinas atėjo į sod- 
!■—Ir tiesiog pradėjo Ka-1 na, ten jau griežė nedidelė orkestrą ir šo

ko jaunimas, šokio vieta buvo išbarstyta 
baltomis pieskomis, kurios nuo kojų kilo 
ir gulė ant drabužių, Veidų ir t. t. Is tam
sių kampelių girdėjosi balsai besiginčinan- 
čių, o kartais garsus juokas. Riksmas, Į bininku 
juokas, garsus trepsėjimas viešpatavo vi- itok‘nblogas, rodos, nieko dau- 
SUOmenes sodne. ■ gjau nelieka, tik eit ir pasi-

Maksimas ir Alešinas įsimaišė į minią kart arba pasiskandint. Kom- 
ir joje dingo. Viename kampe gerai pa- panijos pasidarė tokius sau 
sipuošęs jaunas vaikinas pataikavo mer- įstatymus, kad senesniems dar

bininkams, išdirbusiems po 20 
I ir 30 metų kasyklose, jau dar
bo nebėra. Laikas darbinin
kams-pasistengti, kad valstijos 
valdžia Harrisburge būtų pri
versta išleist ’įstatymus, kad 
jeigu žmonės negauna dirbti, 
tai turi būt jiem mokama pra
gyvenimui arba duodama duo
na, kol gyvi bus; ne taip, kaip 

'dabar, kad tiek metų išdirbai, 
prisitraukei visokios smarvės, 
suodžių, dulkių ir dūmų, o da
bar jau esi “no good.”

Mes visi čia iš Lietuvos at
vykę' - lietuviai darbininkai 
skaitome jūsų laikraštį; “Lais- 

! vę.” Tiesa, čia. yra ir “Saulė,” 
bet jinai eipa už mjlionierius 
ir p^pai^p; darbininkų.; Taip

broliai, Ameri- 
ateina 
darbi-

Detroit, Mich. , 
tv • „• v i LDSA 17-tos kuopos' specialis su-1Pinigais lietuviai su- ] <5irjnkimas Įvyks trečiadienį, 18 d.! 
dol. ir valgiais UŽ gegužes, 7:30 vai. vakare, Lietuvių į 

Svetainėje, 25th ir Verftor Highway 
gatvių. Visos draugėj, dalyvaukite i 
šiame susirinkime, nes turėsime ap-i 
diskusuoti LDSA suvažiavimo reika-1 
lūs ii’ apie mūsų organizacijos naują | 
formą, 
naujų

Ateikite visos ir atsiveskite į 
narių.

Sek r. N. Astrauskiene. 1 
(115-116);

ALDLD 2-ro Apskr. Kuopom j
ALDLD 2-ro Apskričio Komitetas. 

savo susirinkime, laikytame 8 gpgu-

427 Lorimer St.
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Kuo
iš-

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

do Golubkina.
—Duok balsą! 

meniev:
’—Draugai!—ir kiek palaukęs pakarto

jo — Draugai! Čia kalbėjo Petras Bon
darenko. Jis sakė, kad revoliuciją daręs, 
ir mus pajuokė. Aš tiesiog pasakysiu: ka
ro fronte nebuvau, revoliucijos nedariau, 
tegul būsiu, pagal Petrą, “pienžindis.” 
Bet aš pareiškiu Petrui: nors tu ir didvy
ris Raudonosios Armijos, bet tu dabar vi
sai ne didvyris komjaunuolių tarpe. Taip 
tu bijaisi kovos. Traukeisi iš mūsų ko
vos už tą pačią revoliuciją. Argi piliečių 
karo metų pasibaigė revoliucija? Argi 
mes dabari netęsiame revoliucijos darbą? 
Revoliuciją darome gyvenime, ją turime 
padaryti ir savo smegenyse. Reikia iš
naikinti kapitalistinio pasaulio liekanas. 
Tą darbą mes dirbame. Argi mes dabar 
nesame apsupti iš visų pusių priešų? 
Aš nekalbu apie tuos, kurie yra už Sovie
tų Sąjungos rubežių, bet apie tuos, kurie 
čia pas mus kasykloje. Ar čia mažai yra 
priešų? Pereik per kasyklas ir iš kiek
vieno tamsaus kampo, kaip šunes loja

ginai.
—Oh, madam, liu-li, liu-li, aš jus myliu!
—Oh, liaukitės! — atsakinėjo kokietiš- 

kai dikta Nastė.
—Na, ką gi čia, aš tikrai, siūlau pasi

vaikštinėti, kaip garvežiams pasivažinėti, 
susišildyti elektros jėgas.

Nuo nuolatinio šukavimo ir muzikos 
Alešinui pradėjo skaudėti galvą. Jie su 
Maksimu atsisėdo netolimai šokikų. Pro 
juos sukosi porelės, kaip karusėliai, jau
nimo. Visaip pasipuošę, margos skepetai
tės, veidai prakaituoti, vaikinai į kailio 
drabužius apsivilkę, o kiti vienųiarškiniai. 

priešai. Buvusieji turčiai, kulokai, buržu- Maksimas jautėsi gerai, smagiai, šypso- 
jąi, girtuokliai, tamsios moterys, chuli
ganai, krautuvninkai, kunigai, biurokra
tai ir kiekvienas niekšas lenda kovon prieš 
mus, į mirtiną kovą traukia mus. Na, 
drauge Petrai Bondarenko, ar čia nerei
kia laikytis? O Miščenko čia tik juokus 
krečia. Gana! čia negalima juokus krės
ti,- bet reikia pagalvoti ir pagalvoti apie 
mūsų pareigą. Ant jaunos kartos gu
la atsakomingi darbai pabudavojimo so
cialistinės tvarkos.

Kamenievas kalbėjo dar ilgai ir karštai. 
Kalbėjo apie tai, kaip yra sunku budavo- 
ti naujas pasaulis, kaip seni kapitaliz
mo palaikai dar giliai masėse, kaip gyve
nimas stumia daugelį jaunuolių į girtuok
liavimą. Kokia didelė ir sunki našta gu
la ant komjaunimo kuopos pečių ir kaip 
ręikia būti atsakomingais. Jaunuoliai 
žiūrėjo į jį, o jo žodžiai tartum sėstę sė
do jiems į galvas. O jis tvirtu balsu tęsė: 

—Ir todėl aš pareiškiu: Petras šioje

josi ir žiūrėjo į šokikui Kalbino tai vie
ną, tai antrą draugą, praeinantį šokimo 
eilėje, kietai susikabinusį su mergina.

—Smaigu, drauge Alešin? —- nusišyp
sojo Maksimas.

—Ne, įkirti ir nuobodu, tiesiog negalima 
pakęsti nubodumo!

—Čia nubodu? Minioje?
—Suprantama., Čia. Visada

bodu minioje.
nemusiškiai,
tuštumas.

Muzikantai sukaitę ir sušilę nustojo 
griežę. Porelėmis vaikščiojo sukaitę šo
kikai. Kalbasi:

—Sakė man jis, “neik.” Bet aš negaliu 
apleisti šokius...

—O Katre, Katrę, kaipgi be tavęs!...
Netolimai stovėjo grupė vietinių gir

tuoklių ir chuliganų. Jie kabinosi prie 
jaunesnių merginų.

(Tąsa bus).

man nu- 
Kad ir čia žmonės svetimi 

o ir kalbos jų x vienas

SHENANDOAH, PA
Mainierių, ypač ateivių 

padėjimas yra
d ar

čia

elgiasi* h1 ‘kuhi'gaįi.
Kas dabar, 

koj , darosi, tai rodos, 
pribaiga,-r-jeigu mes, 
įlinkai, iiCšukrusime veikti ir 
kovoti. ’ Neshauškime, neleis
kime veltui laiko, bet drūtinki- 
me savo kovojančias spėkas

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba 

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

• Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems .įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui jcįekite štampas.

Jj BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York, N. Y.

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

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

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

i Kraujingųjų žaizdų ypatėbė.
1 Aprašoma arterijų veržtumas.

Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.
Apsideginimai ir apsišutinimai.
Kas daryti su apsideginimais ?
Pavojus įkandimų ir įgilimų.
Tekėjimas kraujo iš nosies.
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti.
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. .
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis.
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai.
Įsireižimai, persitempimai ir t.t.
Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai.
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. .
Apalpimai del skirtingų priežasčių.
Ką reiškia nervų užgavimas.
Saulės ir šilumos užgavimas.
Kada; žrųogus nebekyėpuoja.

.-Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas.
Gazų ir garų pavojingumas.
Pagalba gazuGpritroškusiems.
Elektros užgavimas žmogaus.
Pagalba Elektros pritrenktam.
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimąs, 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. ’ ." WiH
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šio^ knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis- kaikuriuose atsitikimuose.

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

' šią knygą gaus dovanai

•LAISVE,’ 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
T _ . 'O' .. .. ■ 4 t . • , > . »* * ■

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.
Ši a p 1 i gė, maža kr a u j i ngu m a s. 
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. v . ‘
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-

Jįu^’^Uoi^S#(įiu..«»< t~ ’ JII>^'^',.X..»!. v—' Nfai.tan jį u......... ĮniinUįi
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PIONEER CORNER fiV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

Listen. I’m going to break - did not like that part. Finally j 
the best piece of news everpve got to Russian Hall where I 
printed on thL page. Shall I? sh?rt meeting was held. The: 
let the cat out of the bag? • 1
Here goes.

can, Democratic, ] 
an Socialist parties.

Progressive miestų keltuvu budavotojai viršininkais 
t ui n p A ruošiasi streikuoti sykiuWe’re on the road to make Jobless Party of Father Cox. . fial.binink.,j„ | nuos- alS>l-
They are all tools of bosses. . nai DininKais, Kurie i„_x„_ 
She exposed the role of Hen- streikuoja. Jei tik kom-( 

real reporters. ry Elenbogen of the Jobless panija neišpildys jų reika '
all readers of our Corner, Re
porters. Yep, i
Isn’t that great? Do you know party. 
what a reporter does, 
the right hand 
publication. He 
it going.

You’ve heard 
fore? Maybe. It 
so to me. I’ve 
around for 3 weeks, ever sin
ce I first spoke to you, aching 
for letters. At my side there 
was a big stack of brand new Į 
piping-red 
Nobody sent for 
even asked about

They are all tools of bosses.

He sold out the Taxi 
----- Then she told 

campaign of
Be s'strike jn 1931.

man of his of election ___
really keeps -the Communist Party and the

: work of William Z. Foster 
be-'and Jrt.Ties Ford, our candida

tes. Then the meeting -was> 
adjourned.

Comradely yours,
William Gutchko.

all this 
doesn’t seem 
been going

Reporters Cards, 
them. Not 
them.

till here.

Meet Pioneer Pete
on

The cards are
’ They’re just itching to be sent 

to you. They want to be car- 
y ried along in your pocket to 

demonstrations, eviction cases,' 
mass meetings and hundreds * įįew Contest" 
of other places. They want 
to see you write-up news 
about conditions on your block 
and in your school. All in 
all they want you to help out 
the Corner. . . to really be
come it’s right haiid man. Are 
you goirg to slack and shirk 
your job? No Siice... yo.i bet

Every week from now 
he’ll be up to something in 
our Pioneer . Corner. This 
week he is going to ask 5 
questions, the collect answers 
to which will be printed and

St.

p.A.
•>

Kp.

___ - —KJV, JV.I*Bet perkėlimui doah. Pa.

19—J.

. . ington, Pa.
VlSCTl 56—V. Glaubiėius, 316

. ” Wilkes-Barre. Pa.

1931 m
J. Liubertas,

Ave.
pagelbininaas, M.

ft

Ave.

158 Ames St.
Iždininką,* MU Miš 

I ...

J. Bąlfr

patar- 
ir už 
kainą,

Finansų raštininkas, A.

Protokolu raštininkas.

Ave.

Ave.
Ave.
Ave. J

VALDYBA 1931 METAM: 
V. GeTusevrčius, 51 Glendale St. 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.

Stripinis; 49 Sawtell Ave.
22 Merton St.

ANTRAŠAI 
Rodgers, 
Pittsbugh,

st.,
Net*

Ava
Ave.,

Library St., Brad-

Todd St., Aliquippa,

St., Nanticoke, Pa.
Extension,

Box 201, Minden,

1212 Solvay

9534 Russell St. 
kas ketvirtą ncdel-

4V?7 Ashland
Bit'Sepas,
6388 Sparta

7148 Mac Kenzie
4689 Brandon
7715 Dayton

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

į Pirm.

Pirm.

Nutarimų rast. P. Gyvis, 
f- - ‘ ~

Turto rašt. J. Ovcraitis.
Iždininkas A. Vegela,

KASOS GLOBĖJAI:
O. Gantnrienė,

O. Zigmuntienė.

Susirinkimai atsibus _____ , ...
dlehf kiekvienu mėnesio, 2 vai. po pietų. 
Lietuviu ąveta^je. 25 ir Verpor Highway.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 8-871®

80
Iždininkas B. Bartulis,

GCrawford 
Siekis,

P. O. Box 
. Rusimavičius, 

140 Mechanic

GARDNER, MASS
A.L.D.L.I). 53 Kuopos Va’dyba

Organizatorius, M. Šleiva,
Lcnnan St.

Alvinas, 2322 Scotten Ave., De-

Min- 

Strcet 
N. S. 

i St.,

Brcnt. 

S. 8 

Now 

AlbaUBkiH, 1100 Union Ave., Chicago 

1049—4th St„ Monon- 

439 Maplewood Ave„ 

D. 42. Rices Landing, 

434

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

vv irv, a »<•
57— John Norkus, 851 

ton, Pa.
58— J. N. " ’ '

Brighton. Mass-

’ Poweradale Ave.,

Eckert St., Buffa- I 
I

223 E/ Mąhanoy Ave.. Girard- I
ilsonville, Ill. ;

Coal Cen- ;

Ben-

1932 M.
2)2 Florien 

Pa.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRASAI

D.L.K.K. DRAUGIJA
< ' . f ;

DETROIT, MICH.
' VALPYBA

<P
< > 
o

< >

Y.
Scxleikifl, i T324

vičia, 86 St.

Visi Monthir,

St. Corliss 

St., Carnegie 

Ave. Shenan-

Monroe St., 

Aberden Ave.

7—J. D. Sliekas, 8121 Elroy Ave.,
2310 Sarah St.,

538—3rd Ave.,
8—W.

9—J
10—J.

M
M

M
m

Keltuvy Darbininkai Ruošiasi Sfreikan ■ tinkamai * suželti. Del šal
ip • o 1 * i to šio pavasario žįemken-VIS0J6 Salyje :čiai j.0^0 gyvumo nerodo.

J J i Kiti skundžiasi, kad nėra
. .. ipašąrų ir jau laikas būtų iš-New Yorko ir kitų tais su darbininkų unijos ^yti gyvulius, 0 cukraus fa- 

1 nukirsti 10 j briko atmatoms pirkti nė- 
Bet jeigu tie; ra pinigų. Kiti bekonams 

patys vadai ves ir streiką, | sušėrė kuo ne visus javus ir 
tai darbininkai vargiai ką j neturi pavasariui sėklų ir 

t • , . j -.pnnn i ■ laimės. i mano padaryti savotiškąlavimus, tai dar 16,000 dar- _ |- reforma- pavedant
bininkų prisideda prie strei-' Keltuvų darbininkai turi; P
ko. į organizuotis patys, kad ga-

Streiko priežastis, tai al-1 lėtų laimėti streiką. Budin
gų kapojimas. Jungtinių ■ kų darbininkai organizuoja ! 
Valstijų Keltuvų (Eleva-. eilinių narių streiko komi- • 
tor) kompanija paskelbė, i tetus. Tokie komitetai rei- 
kad jos kontraktas yra pa-.kia organizuoti ir keltuvų 
darytas dar pereitais me- ’ darbininkams. 

-------------------..." . - -- ----------- -----------r—r—r į , ■

Kapitalistai Rengiasi Lynčiuoti Scottsboro 
Jaunuolius

CHATTANOOGA, Ala. dentus sekančiuose rinki
i will equal 10 points in the —Generahs valstijos proku- j muose, šaukia darbininkus 

. What new con- roras Knight pareiškė, kad 
test? The winners of all puz
zle, story, report competitions 
will receive points. When 
they get 100 points they will 
receive a prize, 
prize? That’s

... , v v i vesti kova už paliuosavima1
jisai ves kovą uz nužudymą; n darbininkų.

: negrų jaunuolių birželio 24 i
diena.' Jisai pasakė, kad' Tarptautinis Darbininkų

LIETUVIS GRABORIUS

į mano
; žemės
savo dalį žemės tam tikro
mis sąlygomis tiems, kurie 
turi seklų.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

I A. P. L. A.
' Pirmininkus F.
Į Corliss Sth., ____
I Vice pirm. K. Stašinskas, Box 655, 

Konsin«rto!i, Pa.
i Sekretorius J. Gąsiuna?, 626 Woodwarad 

McKees Rocks, Pa
Ižairiinkn» J,' Yeaadavičius, 538 3rd 

New Kensngton. Pa.
Iždo rilobėja; •*- -

1 G. Urbonas. 434 Library St., Braddock, Pa.
, J. TTvio/as, 1925 Harcurhs Way, S. S., 

Pittsburjrh, Pa. /
J. Miliauskas, 626 Woodward Ave., 

McKees Rocks, Pa.

Whales The visomis jėgomis priešinsis' Apsigynimas reik a lauja, 
1 surprise, atidėjimui jaunuolių nužu-|kad jaunuolių darbininkų1

and get one then you’ll dymo. Vadinasi, kapitalis-i teismas butų perkeltas į; stn^ 
I tai jau trokšta krauijoknow.

not! You’ll sit right'tio’wnandl , r What e^ric power kaltų darbininkų, 
plant was put into service in 
the Soviet Union on May 1 ?

2. Who is the commMider-m
' chief of the Red Army ?

, - i 3. What is the name of th 
good j last governor of

. write two articles.
1. Why 1 want to become a 

* reporter.
2. Conditions in m” city.
They had bettor be i

ne-' augščiausią Jungt. Valsti
jų teismą.

la- i jų teismo į augštesnį teis- 
jų mą priešinasi valstijos ad- 

W. voktas Thomas E, Knight. 
W. Tad darbininkai dar tvir- 

California I Fordas, būsimi Komunistu čiau turi vesti kovą už jų
1 7 ■

Bet darbininkai dar 
biau padidina kovą už 

i paliuosavimą. Draugai 
! Z. Foster is ir James

too. because we have to accept: who refused to free Tom Moo- j Partijos kandidatai į prezi- laisvę, 
them before you get your card, ney? I_____________________ —=—=========.
Get going, comrades. If you 
give me a lift i’ll put out the 
BIGGEST FINEST Corner you 
ever saw. That’s my end of 
the bargain. You know yours. 
Let’s see if we can’t make 
both ends meet.

Always Ready News.

4. When were the three 
members of the Young Com
munist League killed by thugs 
during the last year?

5. The mother of which 
the Scottsboro boys is now 
Germany ?
Hello kids, I’m Pioneer Pete 
All my comrades I’ve come to

My purpose is steady
I stand ALWAYS Ready

*1 Last line -----
Now all ryou have to do is 

that 
two.

SVEIKATOS DRAUGIJA SOVIETUOSE
of 
in

L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI

Sekretorių* ir antrašas 
Franckevich, 3-109 Carson 
Pitsburgh. Pa.

8—P. Sadulienė, 108 Creis 
Pa.

4—St. Kuzmickas, 197 Ohio

.... GĮaubičlus, 123 E. 
McAdoo, Pa.

6—S. Telksnio. \ 7709
Cleveland, Ohio.

Plrm.
Pirm.
Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 Faxon St.
Finansų rašt. J
Iždininkas Ig. Petrauskas.
Ligonių rašt, A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusevfčia, 18 Intervale’

St.; S. Mačiulaltis, 57 Arthur St.; S.
Petravičla, 702 N. Montello St.; Maršalka-.
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mč- i 

nėšio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare. Lietuvių ! 
Tautiškam Name.

4 [SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVŲ”

May Day
Letters are coming pouring: . . ,

in to our New Pioneer (which • make up the last line so 
lent them to us) describing1 it rhymes with the first 
May Day demonstrations all Į Five points worth, 
over the country. Think of I 
it! In spite of the rain 50,-1 
000 marched through the Į 
streets of New York. 40,000 
turned out in Chicago and 
100,000 in Detroit. And did 
not the Pioneers show those 
bosses that they really meant 
every one of the slogans they 
raised! Here’s only one let
ter. It’s from South Side 
Pittsburg. Wish we could print 
more.

The Scottsboro Boys 
Shall Not Die

Dear Comrades,
On May First the* Interna

tional Day of Struggle there 
was a parade and demonstra
tion on South Side. It started 
at 11th and Carson 1_____
There was a short meeting. 
Then the police 
came and told the 
that our permit was for the 
playground at 12th St.

MASKVA —Sovietų Są-i Auklėti. Bet pirmoj vietoj 
jungoj kova prieš alkoholį. jinai veda kovą prieš gir- 
eina kitokiu būdu, negu kad ; tybę. Taip pat draugija ko-

” Tenai pirmiau-■ voja už švarų ir sveiką gy- 
sia norima panaikinti pa-jVenimą.. Namų švara ir ki- 
čia . priežastį, o paskiausji sveikatos dalykai jai ap-| 
gaminimas svaiginančių gė-> eina.
rimų pats išnyks. [ Šiai draugijai sėkmingai

Sovietų Sąjungoj veikia; sekasi naikinti girtavimą 
Priešalkoholinė Draugija.' tarpe jaunimo. Pasirodė, 
Šiai draugijai vadovavo iki j kad tokia kova yra sekmin- 
mirčiai Larinas. Bet dabar gesnė, negu kad Jungtinių 
ta draugija perorganizuota. [ Valstijų “sausas” įstaty- 
Jinai dabar vadinasi Drau- imas, kuris padarė Ameriką

Sveikam Gyvenimui i dar girtesnę.

greet Amerikoj.

of the 
from

of the

I • • gija

Neleis Patirti
Mainierių Padėtį

Here is a letter eight 
Scottsboro boys wrote 
Kilby prison.
To the Young Workers
World :

From the death cell here in 
Kilby prison, eight of us Scot
tsboro boys are writing this 
to you.

We have been sentenced to 
die for somethin/?’ we ain’t ne
ver done. Us poor boys been 

Streets' sentenced to burn up on the
electric chair for the reason

lieutenant "that we are workers—and the 
speaker c(6or of our skin is black. We 

none of us older than 20. 
is 14 and one is 13playground at 12th St. We ^w0 or.?3 

marched over there blocking Years old- 
traffic on the way. There the 
meeting continued.
-The next speaker told us 

about the origin of May Day. 
He said that the bosses, in 
order to cover up existing 
starvation call May First Child for that. 
Health Day. Then the chair- Idng class people holding 
man told the Pioneers to line meetings^ for 
up in ranks of four and start workl- 
the parade.

When the parade started 
the police radio car cleared 
the road for us. The Pion
eers, Troup Fighting Arm of 
South Side led the parade. 
We sang the International. 
Then the police lieutenant 
looked back and called, “Hey, 
Pioneers are you ready?” “Al
ways ready,” we shouted.

We sang more songs. When 
we sang the part of Strikers 
Life that says

If an energetic cop
Tries to use you for a mop
Come and picket on the picket line 

the lieutenant turned red. us about 
We could plainly see that he you held in your city.

Working class boys and 
girls, we asks you to save us 
from being burnt up on the 
electric chair. We’s only poor 

’ working class boys whose skin 
is black. We shouldn’t die 

We hear about wor-

• us over the 
. We asks for more big 

meetings. It’ll take a lot of 
big meetings to help the Inter
national Labor Defense and 
the League of Struggle 
Negro Rights to save us 
the bossmen dawn-here.

Help us boys. We 
done nothing wrong, 
workers like you. 
skin is black. z

Signed: Andy Wright. Olen 
Montgomery, Ozie Powell, 
Charlie Weems, Clarence Nor
ris, Haywood Patterson, Euge
ne Williams, Willie Robert- 
sojn.

Pioneers, are we going to 
let this letter go unanswered? 
Write to the Corner and tell 

the demonstration

for 
from

ain’t
We are

Only our

e

wood, Pa.
Stašinskas, 

Pittsburgh. Pa.
Yasadaviėą, 

Kensington. Pn.
10-J-J. /.7.

Heights. UI.
1 11—Anna Adomaitis, 

guhola. Pa.
12— John KinderU, 

Ambridge, Pa.
13— S. Orban. R. F.

Pa.
14— Geo. Urbonas, 

doclc
15— P. Kavaliauskas, 300 

Pa.
16— J. Šileika, 142 Pine
17— K. Levine, 242 Penn Avė.

Turtle Creek, Pa.
Preikšą, P. O. 
Va.

noma surasti tuos žmogžu
džius.

Hooveris paskelbė, kad 
negali likti nei “vienas ak
muo neapverstas” šiame 
jieškojime tų kaltininkų. 
Sakoma, kad ir ta giraitė 
apstatyta saugotojais, ku
rioj rado negyvą vaiką. 
Mat, tie ponai mano, kad 
tie žmogžudos dar ateis į tą 
giraitę.

Šioje medžioklėje dar la-

LONDON, Ky. — Kad 
geriau parodžius svietui, 
kad Amerikos valdžia- dar 
vis turi teisybės, tai klausi
nėjime Civilių Laisvių Uni
jos delegacijos, kuri reika
lauja apsaugos Kentucky 
valstijoj, tai valdžia prisi
kvietė “liudininkų,” kurie 
liudija, kad delegacijos rei-|bai nekaltai kaip kas gali 
kalavimas būtų atmestas, nukentėti. Policija 1 
Žinoma, tie liudininkai 
tiksliai parinkti.

Jieško Lindbergho

yra nori kaltininkus sugauti, o 
jeigu tikruosius nesuras, tai 

i gali “pasitaikinti,” kad ga
li surasti ir netikrus kalti
ninkus.

Vaiko Nužudytoj,

WASHINGTON, D. C.— KAUNO MIESTO SAVI- 
Visa Hooverio valdžia susi- VALDYBĖ ATLEIDŽIA 
domėjus Lindbergho vaiko nu-į DAUG DARBININKŲ 
žudymu. Visa policija nega- į TZ . , ., -i i - , Kauno miesto burmis-Įėjo surasti net vaiko kūną, i , „pauzės 1 rl at-

ninkas, net dabai jau ma , vandentiekio dafbų (ne nu0 
-- ------------------- -------- ;----iviešujų darbų) 64 darbinin- 

RED NOT YELLOW I kus. Kai kurie tų darbi- 
| ninku savivaldybėje tar- 
i nauja jau 4—5 metus.They all say a ^Chinaman is yellow 

But just look at it right
When the bosses fill the workers

Full of powder smoke and lead
Ypu had better take another look 
Wnd see a Chinaman not yellow?—

But red.
Albert Maynard, age 12

Stockton, Cal.

Ūkininkai Skundžiasi/

Marijampolės apielinkės'
ūkininkai skundžiasi, 
pereitą šlapią rudenį 
piai išėjo žiemkenčius,

kad 
šla
ku-

w. ....
20—L. Mansis, P. O. Box 65, Slqvan, Pa.
22—Pl. Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth, 

N.
24— P. ______ ... .

Youngstown, Ohio.
25— J. j Diolininkaitls, 41

Io, N. Y.
• 26W. ftpvis.

ville. Pc,.
'27—Motiejus Batut.is, Box-24, VZilsi
29—Antanas Kubilskis, Box' 236, 

ter, Pa. ,
•30—J. Leoriaitis, 107 N. Duquoin St., 

ton, III.
32— L. Tilvik. 38 N.
33— A. B. Shatkus,

Grand Rapids,
34— J. Audiejaitis, 

ton. III.
35— K. Bagdonas, : 

kin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas

Ilarrisbui-R, Ill.
87—L. Aimanas, 

Shannon, Pa.
38— M. Tamulienė,

Frankfort. III.
39— Tony Zedolek, 

linsville, 1)1.
40— Anna Kirtiklis,

Ohio.
41— J. Guziavičienė, 

Ill.
42— Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner, 

Ill.
43— M. Lingeviėienė, 424 Fordney Ave., 

Saginaw, Mich.
41—Ona Noreik, 709 Maple Jit., Zejgl<2’> .V'-
45— M. Savukaitiene,

Pa.
46— J

7th St., Easton, Pa.
1256 Scribner Ave., 

Mich.
P. O. Box 113 Royal-

114 N. Vine St., Shamo-

j, 1009 So. I-Iobson St.,
P. O, Box 568, Castle

102 E. 4th St., West

514 Autumn Ave., Gol-

1388 Andrus St., Akron,

, P. O. Box 400, Benld,

. Box 262, Cuddy,

Petrauskas, P. O. Bqx 118, Blanford, 
Ind. ;

47— J. K. ----- --------
troit. Mich.

48— J. Sabaliauskas, 416 Coal 
ersville, Pa.

49— A. Matulevičius. 279 So.
Brooklyn. N. Y.

50— Ch. Adomaitis, 420 Pressly 
Pittsburgh. Pa.

51— P. Maslaveckas, 69 
Wilkes-Barre, Pa.

52— Antanina Mikužienė, 
Chicago, -»rr.

53— J. Gudišauskas, 437 
Pa.

54— Geo. Braknis, 222 
Pontiac. Mich.

55— V. Bionskis, 970

St.

5th
St..

S. Empire

2545 W. 43rd St.

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr.,

Alson Ave., Wash-
George! Ave.. N. End, 
Ferdinand St., Scran- I

Valanchausky, 11 Bigelow St., I

VIENYBK3 DRAUGYSTĖ 
MONTELLO, M*m.

VaJOyka 1931 ąnetam:
Pirm. W, Gelusovičia, 51 Glendale St.
Pirm, paeglb. A. Sauka,

256 Amea St.
Nutarimų rašt. J. Stripinia, 

49 Sawtella Ave.
Tunto rašt. K. Vėhalauakia,

12 Andover St. \
Ligonių rašt. M. Jnzukovičia,

š kinis, '

38—40 Stagg Street,

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

----------5--------------------
įvairių karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos Į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

LUTV1NAS

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 

. tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Špinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

ZI NS no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
NedSidm — 10 A. M. iki 4 P. M. įsikūręs 25 Metai
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Darbai Smarkiai Mažėja
Tammany Hall Grafteriai 
Nedaug Lietuvių Prigavo

Gerai Atsiliepia Darbininkai Žada Išlicituot 4,660 
į Kom. Rinkimų Konferencijų. Darbininkų Namukų

Kom. Partijos newyorkinio 
distrikto 
praneša, kad darbininkų orga
nizacijos atsiuntė jau desėtkus 
įgaliojimų savo delegatams į 
miestinę rinkimų kampanijos 
konferenciją, kuri įvyks gegu
žės 22 d., sekmadienį, Man
hattan Lyceum svetainėje, 66 
East 4th St., New Yorke, ir 
prasidės 11-tą vai. dieną. Tarp 
išrinkusių delegatus organiza
cijų yra lietuvių Tarp. Darb. 
Apsigynimo 17-ta Kuopa, 
Tarptautinio Darb. Ordeno 
kuopos, Fotografijos Darbinin
kų Sąjunga, Tremont Darbi
ninkų Kliubas, Moterų Tary
bos, Bedarbių Tarybos ir kt.

Rinkimų komitetas kreipia 
domę tik į tai, jog kol kas dar 
permažai atėjo įgaliojimų de
legatams nuo darbo unijų. Tai 
turi būt pastaba ir Amalga- 
meitų Unijos lietuvių 54-tam 
skyriui, kad iš jo laukiama 
dviejų delegatų. Sykiu su įga
liojimu turi būt prisiųsta arba 
priduota po du doleriu nuo 
kiekvieno delegato.

Be kitko, konferencijoj bus 
skaitomas ir svarstomas pla
nas delei komunistinės rinki
mų platformos šioj valstijoj.

Kiekviena lietuvių darbinin
kų draugija, kliubas bei kuopa 
privalo turėt savo delegatus 
ateinančio sekmadienio konfe
rencijoj.

rinkimų komitetas NEWARK, N. J.—Tūkstan
čiams darbininkų, kurie turi 
apsipirkę namukus, yra mies
to valdžios pranešta, kad jei
gu neužsimokės taksų ir mor- 
gičių, tai birželio (June) 7 d. 
bus per licitaciją išparduota 
jų namukai. Tokius praneši
mus gavo 4660 darbininkų, 
kurie, būdami bedarbiai, arba 
labai menkai uždirbdami, ne
gali sumokėt miestinei val
džiai mokesčių bei pinigų sko
lintojams nuošimčių. Dauge
lis darbininkų geresniais lai
kais buvo sudėję viso savo gy
venimo sutaupymus į tuos na
mukus, o dabar jie bus iš jų 
atimami už ,negalėjimą užsi- 
mokėt net tokių mažų sumų, 
kaip $19 iki $30.

Laikinas darbininkų-savinin- 
kų komitetas šaukia juos visus 
i mitingą, kuris bus laikomas 
trečiadienį, gegužės 18 d., 8-tą 
vai. vakare, po num. 347 
Springfield Ave., arti Bergen 
St., Nelwarke, N. J.

O Queens suma- 
penkiais nuošim-

su balandžio mė-

Valstijos Darbo Departmen- 
tas savo skaitlinėse praneša, 
kad per kovo mėnesį Brookly- 
ne dirbančių darbininkų skai
čius sumažėjo veik penkiais 
nuošimčiais, 
žėjo pilnai 
čiais.

Palyginus
nešiu 1931 metais, šiais metais 
dirbančių darbininkų skaičius 
Brooklyne yra 17 nuošimčių 
mažesnis. O Queens 20 ir pu
sę nuošimčių mažesnis.

Skaitlinės imtos iš 120 skir
tingų industrijų.

Praeitą mėnesį Brooklyne 
darbininkų algomis išmokėta 
5.6 nuošimčių mažiau palygi
nus su kovo mėnesiu, 
tais metais balandžio 
darbininkų algų buvo 
ta 27.1 nuošimčių daugiau, ne 
gu šiais metais per tą patį lai 
ką.

Praei- 
mėnesį 

išmokė-

Merginos Priteistos Kalėti 
Už Apvogimą Policisto

Rinkimą Vajaus Pradžios 
Bankietas Šeštadienį

Policistas Kaltinamas
Suvažinėjime Vaiko ir
Bandyme Pabėgti

Policistas James J. Conley 
padėtas po $1,000 kaucijos. 
Jis kaltinamas pervažiavime 
automobiliu per Peter Corapi 
14 metų amžiaus, ir kada kiti 
vaikai ėmė šaukti, kad susto
tų, policistas nuvažiavęs, 
licistas bando užsiginti 
primetamus kaltinimus.

Po- 
jam

Nori Pakelti Fėrus 
Važiuojantiems Per 
Williamsburg Tiltą

Stella Chaikiewicz, 16 metų 
amžiaus, ir Mary Haley, 21 
metų amžiaus, priteistos kalėti 
nuo dviejų iki keturių metų. 
Jos prisipažino kaltomis, pra
šiusios. policisto Ward, kad 
pavėžėtų automobiliu, bet 
žiu o j ant apvogusios jį.

Vyras Nušoko į Upę 
Ir Prigėrė

va-

Penktadienį nežinomas 
ras nušoko nuo Erie “ferry
boat©,” prie 23rd St., į upę ir 
prisigirdė. Niekas iš buvusių 
ant ferry šokant jo nematė; 
tik tūlas T. Nelson, būdamas 
ant kranto, matė.

vy-

Walkerio ir jo grafterių šai- 
kos surengto] parodoj nedaug 
lietuvių dalyvavo. Lietuvių 
Piliečių Kliubo buržuaziniai 
politikieriai manė sutraukti 
“baisią galybę” lietuvių į ap
gavikišką “alaus” parodą, bet 
sutraukė voš apie šimtą.

Apie vienuoliktą valandą 
dieną pereitą šeštadienį susi-į 
rinko nemažas skaičius 
vių. Bet kuomet pradėjo 
maršuoti sustoję po du į eilę, 
tai suskaičiau 49 poras mar- 
šuojančių, apart muzikantų. 
Gi ant šaligatvių daug dau
giau (gal kokie du šimtai) lie
tuvių sustoję tik žiūrėjo, kaip 
mažas skaičius maršuoja.

Tarp maršuotojų buvo ir re
negato Prūseikos pasekėjų, 
Lyros Choro narių. Mat, rene
gatas Prūseika, berodydamas 
jiems “tiesų kelią,” nurodė į 
Tammany Hall grafterių

“alaus” parodą. Buvo ir kito
kių tipų : būtlegerių, biznierių, 
stambių namų savininkų. O 
daugiausia, žinoma, buvo 
sumulkintų darbininkų. Gaila 
tų darbininkų, kurie dar ant 
tiek tamsūs.

Rep.

IŠRANDA VOTIM AI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, vi

si šviesūs, 
maudynės ir 
$28.00. 139

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

lietu-iIyn’ K Y- 
■ . I Parkway, “J

turi po 2 langus, yra 
visi patogumai, randa 

Lawrence Ave., Brook- 
puse bloko nuo Ocean 

L.” stotis už pusės bloko.
(114-116)

SYKĮ ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 2-M10B

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDUL1U DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

1

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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INCMATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K A S) 
GRABORIUS 

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

MUSU [STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DAtfeUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČIAM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINL AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI C LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA, VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS 1, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU, 
TELEFONĄ? NIEKAD NEMIEGA.

ir

July {Liepos

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STACG 
2-5043

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

žiningai atliekame darbą ir 
prieinamą kainą. Kreipkitės į 
kurį:

A. BALCHUNAS
321 Chauncey St., Brooklyn, N.

P. BIELIAUSKAS
390 Crescent St., Brooklyn, N.

z Arba telefonuokite:
Applegate 7-6648 Foxcroft 9-6901

Namų Maliavotojai 
ir Dailydės 
(CARPENTERS)

Maliavojame namus iš vidaus
lauko. Taipgi padarome visokį 
dailydės (katpenterio) darbą. Są
žiningai atliekame darbą ir už 

bi

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gyduu ūtuiaa ir ckroniikai vyrų ir 

moterų li«*ii kraujo ir odo». 
Padarau iityrinifl kraujo ir ilapuaao.

DR. MEER
156 W. 44th St., 1 Room 801 

Now York, N. T.
Valandai Priėmimo, 

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo * 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniai* nuo .11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

' ‘ ’ operacijų .
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

2 iki 6, Sercdomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

Gėrisi Sovietų Sąjunga
Gegužės 27 d., Hazel Rice 

išvažiuoja į Maskvą. Jos vy
ras Rice atsiuntė telegramą iš 
Maskvos, kurioj gėrisi, kad1 
Sovietuose labai įdomu ir pa
tenkintas sąlygomis. Jis ragi
na savo moterį kuogreičiausiai 
atvažiuoti.

Rice yra atuorius komedijos 
“CouncelIor-at-Law.”

Laikrodžiai, Deimantai tr 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžiui, daimantus 
ar bi ką iš auksinių ’ -
nokite, kad 
sipirksite.

ĮVAIRŪS
RODŽIAI

( JAUSTOS
UŽ PRIEINAMĄ

KAINĄ

JONAS STOKES
Fotografas

’ Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

pas maneLAISVES
BROOKLYN LABOR LYCEIM Rengiamame Didžiajame

KerauMM&M ua m*>

nata

512

»

Rusiška PIRTIS Turkiška

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
GraboriusŠiauriai Skleis Kovą

1
XThird Avenue Railway kom-

T

T?

DEKAVOJU PACIENTAMS
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Darbininkų ir kaimo biednuo- 
menės dvisavaitinis laikraštis

Aš dėkavpju 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.

FILURIN 
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

LAIK-
NAU-

MADOS

Visi Būkite Prisirengę 
Dalyvauti Dienraščio

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

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Paskutine SavaitS
Perdaug Teisingas Būt Geru 

Parašyta Georgo Bernard Shaw

GUILD THEATRE, 52 nd St, W. of B’wa».
Vakarais 8:30—Dieuomi*. < Ketverge ir 

Subatoje 2:30

949-959 Willoughby Ave,
Tel. Stagg X84?

Komedija Paradyta R. E.
MARTIN BECK THEATRE, 

Vakarais 8.40
Dienomis, Ketvertais ir Subatomis 2:40

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261

JONAS STOKES -
Marion St., kampas Broadway 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

Vėl Suėjo Viennoj 
Sherwood 
45th St. ir 

8th Avė.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičjus su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

daiktų ži- 
pigiau nu-

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 ' IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

W. S. Menden, prezidentas 
B.M.T., penktadienį pareiškė, 
kad Brooklyn ir Queens Tran
sit kompanija sulaikys gatve- 
karius važinėjančius per Wil
liamsburg tiltą, jei nebus leis
ta kompanijai pakelti kainas 

, už pervažiavimą nuo 2c iki 3c.

Williamsburge, Brooklyne, 
komunistai rinkimų vajų iškil
mingai atidarys su dideliu 
bankietu-balium, kuris įvyks 
šeštadienį, gegužės 21 d. va
kare, “Laisvės” svetainėje, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
St. Vakaro programą išpil
dys Aido Choro Merginų Ok
tetas, Rusų Balalaikų Orkest
rą ir kitos darbininkiško me
no spėkos.

Prakalbą pasakys drg. I. 
Amter, organizatorius Komu
nistų Partijos Antro Distrikto 
ir vienas iš Partijos kandida
tų ateinantiems rinkimams.

Svarbu sutraukt kaip galinti 
daugiau darbininkiškos publi
kos į tą vakarą. Jam paimta 
abidvi “Laisvės” svetaįnės.

Kelios lietuvių darbininkų 
draugijos bei kuopos yra išrin
kusios delegatus į to bankie- 
to prirengimo komisiją, susi
darančią iš įvairių tautų atsto
vų. Bendras komisijos sui- 
rinkimas įvyksta šį pirmadie
nį, gegužės 16 d., 8-tą vai. va
kare, po num. 61 Graham 
Ave., Brooklyne. Visi delega
tai privalo dalyvauti. Jeigu 
kurių organizacijų nėra išrink
ta delegatų tam reikalui, tai 
jų komitetai privalo patys da
lyvauti šiame susirinkime.

Rinkimų Komitetas.

Apvogė Aštuonis 
Kunigus Bemiegančius

Anksti penktadienio rytą 
vagiliai įsilaužė į St. Gabriel’s 
Rymo katalikų bažnyčios kle
boniją, apvogė aštuonis kuni
gus, kurie tuo tarpu miegojo.

Vienas-kunigų pasakojo po
licijai, kad, pabudęs iš miego, 
rado vyrą prie lovos. Kunigas 
šokęs iš lovos ir sugriebęs į 
glėbį, bet vyras greitai ištrū
kęs iš kunigo ir pabėgęs.

Apžiūrėjus, patirta, kad bū
ta vagišių, kurie išnešę apie 
$600 pinigais ir kitokių daik
tų.

Nukapojo Algas 
Gelžkelio Darbininkams

, NEW YORK.—Streikuojan
ti čeverykų darbininkai turėjo j 
didelį mitingą pereito ketvir
tadienio vakare Webster Hall.
Mitingas buvo sušauktas kai- panijos bosai paskelbė 10 nuo
gosios Šiaučių Industrinės Uni-' darbininkų algų nukapo-
jos. Susirinkę streikieriai ir 
kiti tos pramonės darbininkai 
karštai pasisakė už išplatini
mą kovos prieš uždarbių kapo
jimus visose čeverykų ir odos 
dirbtuvėse. Streiko reikalams 
sumesta $170 aukų.

Policistas įveltas į Būtlege- 
rystę ir Nelegali Radio

P. Kelly, Southold, L. L, po
licistas ir jo sūnus areštuoti 
ir kaltinami pardavinėjime 
svaigalų. Sakoma, kad mini
mo policisto sūnus užsiimdavo 
pardavinėjimu svaigalų, o jo 
tėvas, kaipo policistas, būdavo 
priedanga, po kuria sūnus pa
sislėpęs tą atlikdavo.

Minimas policistas taipgi su
rišamas su tūlu P. Fitzgerald, 
kuris įsitaisė slaptą radio ė sto
tį, kad jJasekmingi&u būtlege- 
riauti.

“BALSAS”
Kiekvienas lietuvis darbininkas 

privalo skaityt “Balsą”. Atskiro ekz. 
kaina Lietuvoj — 15 centų.' “Bal
są” galima užsisakyti Vokietijoj Til
žės mieste šiuo ,adresu: Deutschland, 
Redakcija, Max Laborius. ’ Užsaky
mus galima daryt ir per -paštą.

. “Balso” kaina 1932 metams ' I 
Tilsit, Pr., Memelstrasse 26, “Balso” I

Vokietijoj, Francijoj, Belgijoj, 
Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj: 
metams — 2 markės; 6 mėn. 
markė; atskiras eks. 10 fėnig.

Amerikoj ir kitose valstybėse: me
tams—1 dol.; 6 mėn. — 60 cen.; 1 
ekz.—5c. >

SSRS.: metams — 2 rub.; 6 mėn. 
—1 rub.; 1 ekž—10 kap.

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

Williamsburgiečiams, kuriems 
pertoli pas mane atvežti pataisy
mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.” ,

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė 

Tarpe 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, 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 įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS. 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.

’ t • . ■ • , . I

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

jimą, kuris bus vykdomas šia
me pirmadienyj.

šis algų nukapojimas palies 
apie 2,000 darbininkų—-busų 
kėrąvotojų, motormanų, kon
duktorių ir t. t.

THEATRE GUILD PersUto
Eugene O’Neillo Trilogija 

Gedėjimui Pritinka Elektra 
Pirmas Rodymas, Parėjimas Namo, 

5:30 iki 7 valandai, Antras Rodymas, 
Medžiojamasis ir apsėstasis dvasioje, 8:10 

iki 11:20 Vai.
ALVIN THEATRE, 52nd St, W. cf B-way

“KOMUNISTAS” 
LKP? CK. organas 
Eina kas antras menuo

Kaina 1932 metams: Lietuvoj: ats
kiri ekz. — 25 cent. Amerikoje: me
tams—60 cent.; atskiri ekz.—10c.; 
Vokietijoj: metams — markė; atski
ri ekz — 20 f.; SSRS.: metams — 1 
rub.; atskiri ekz.—20 kap.

“Partijos Darbas”
LKP CK. organas paskirtas dar

bo klausimams
“Partijos Darbą” privalo skaityt 

kiekvienas LKP ir komjaunimo są
jungos narys.

Kaina 1932 metams: Lietuvoje: at
skiri ekz. — 25c.; Amerikoje metams 
—1 dol.; Vokietijoj: metams—2 m.; 
SSRS.: metams—2 rub.

“Komunistą”' ir “Partijos darbą” 
galima užsisakyt “Balso” adresu.

MECHANICS CAFETERIA
Savininkas J. Buividas

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

Atclara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare

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