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KRISLAI
150 Traktorių įJOieną. 
Nuolatinis Progresas.
Sukako 20 Metų

“Pravdai”.
Platinkite “Religiją”!
Daugiau Veikimo.

Rašo D. AL šolomskas.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Stalingrade, Sovietų Sąjun
goje, traktorių gaminimo fab
rikas, 29 d. bal., pagamino jau 
148 traktorius. Darbininkai 
nusprendė pagaminti kasdien 
po 150 traktorių. Pirmajam 
traktoriui, kuris padarys 150 
skaitlinę, nuspręsta suteikti 
vardas “Pravda.” Per 360 
dienų po 150 traktorių, tai ir 
bus 51,000 traktorių — metinė 
produkcija.

Senatas Nubalsavo 
Prieš Alų

WASHINGTON, D. C.— 
Jungtinių Valstijų senatas 
atmetė alaus pasiūlymą. Se
nate buvo du pasiūlymai, 
kad pakeisti dabartinį įsta
tymą, kuris neleidžia dary- 

Nuolatos metalo (ti ir pardavinėti tikrą alų.

Balandžio 25 d. Sovietų Są
jungos metalo fabrikai suteikė 
17,229 tonus čigūno ir 18,013 
tonų plieno, 
gamyba eina pirmyn.

Tą pat dieną Novosibirske, 
Sibire, pradėta budavoti nauja 
elektros gaminimo stotis. Ji 
turės 100,000 kilovatų pajėgų.

Vienas tų pasiūlymų bu
vo, kad legalizuoti alų su 4 
nuoš. alkoholio, o kitas— 
su 2.75 nuoš. Iy abudu šie 
sumanymai atmesti. Prieš

Sovietų valdžios specialė ko- j pirmąjį paduota 60, už tik
misija tyrinėjimui šalies gam
tinių turtų pranešė, kad ji ga
lutinai ištyrė, kad Sibire, arti 
Čitos miesto, yra anglies iki 
100,000,000 tonų. Greitai ten 
bus pradėtas darbas būdavo j i- 
mo naujų kasyklų, kurios su
teiks i metus laiko 1,000,000 
tonų anglies.

za. Gi prieš antrąjį (2.75 
nuoš.) padavė 61 balsą, už 
—24. Vadinasi, alų gamins 
ir pardavinės nelegaliai. •

AREŠTAVO 20 
DARBININKŲ

Maskvoje automobilių gami
nimo fabrikas, vardu “Stali
nas” smarkiai progresuoja. Ba
landžio 18-tą dieną jis jau su
teikė 59 naujų automobilių. 
SSSR Maskvoje turi dar eilę 
automobilių gaminimo fabrikų, 
jų tarpe “KIM,” kuris suteiks 
j metus laiko 30,000 automobi
lių. Bet didžiausias fabrikas, 
tai arti Nižni-Novgorodo, prie 
upės Oka. Tas fabrikas, kada 
jis bus pilnai įrengtas, tai į 
metus laiko suteiks 250,000 au
tomobiliu, t

Visasąjunginės Komu nistų į 
Partijos Centro Komiteto orga
nui “Pravdai” sukako 20 me
tų nuo jos pasirodymo. “Prav
da” pergyveno daug sunkių lai
kų, kaip turi pergyventi Ame
rikoje komunistinė spauda — 
“Daily Worker,” “Laisvė” ir 
“Vilnis.” Ji per visą laiką 
nuoširdžiai gynė 
klasės reikalus ir
darbininkus kovai prieš cariz
mą ir buržuaziją. Dabar SSSR 
darbininkai visur rengia ap- 
vaikščiojimus savo masinio or
ganizatoriaus ir agitatoriaus 
sukaktuvėms.

darbininkų 
mobilizavo

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija išleido 
pirmą knyga už 1932 metus, ši 
knyga yra II tomas kn. “Reli
gija.” Joje smulkmeningai ir 
pamatiniai gvildenama religijos 
reikalai, o ypatingai krikščio
nių ir katalikų. Ją reikia būti
nai paskleisti tarpe, tikinčiųjų 
darbininkų. Kunigai dar dide
les minias lietuvių darbininkų 
ir darbininkių laiko pagelba re
ligijos pančių. Ši knyga galės 
tarnauti, kaipo švyturys išsi- 
liuosavimui iš religinių pančių.

“Priekalas,” tai geras žurna
las. Jis traukia kiekvieną jį 
perskaityti. “Priekalas” reikia 
platinti kiekvienai ALDLD pei 
kitokiai darbininkų organizaci
jai. . , 5

Reikia platinti “Komunistą” 
ir “Balsą.” ALDLD Centre ga
lite gauti visas brošiūras, ku
rios yra išleistos ir garsinamos 
per “Balso” išleistuvę. Taipgi 
mes užrašome “Priekalą,” “Ko
munistą,” “Balsą,” 
jį Artoją,” “Rytojų 
komunistinę spaudą.

Raudoną- 
’ ir kitą

Drg. V. Mikalopas, 
44 kuopos sekretorius 
ell, Mass., praneša, kad nariai 
džiaugiasi gavę šių metų kny
gą “Religiją” ir su ukvata mo- 
kasi savo narines duokles.

Drg. D. Rymša, sekretorius 
ALDLD 182-ros kuopos, iš 
Maywood, Ill., praneša, kad pas 

' juos visi draugai stovi kietai 
už komunistų judėjimą. šie
met jie greičiau pasimokėjo na
rines duokles, kaip kitados.

ALDLD 
iš Low-

kad JieApgavikai Alkanus Darbin inkus Girdo 
Nekovotų.

Alum,

BUENOS AIRES. - — 
Darbininkai streikuoja alie- I 
jaus išdirbystėse, kuriose' DENVER, Col. — Colo- 
yra ir amerikonų kompani- į rado valstijoj apie 20,000 ja Royal Dutch. Daugiau- j darbininkų 1 e 
šia streikas yra apėmęs Ki- •. . . L. .
vadavia aliejaus apielinkę. i / auginimo. Is siu darbi- 
Vienoje aliejaus kompanijos ninku jau yra 10,000 strei- 
įstaigoje, sakoma, radę pa- ko lauke. Streikas plečiasi 
dėta bomba. Todėl areštuo- kiekvieną dieną.
ta 20 darbininkų. Be to, 
jau kaltinama komunistinė 
propaganda.

Streikuoja Daržovių Auginimo 
Darbininkai Coloradoje

Streikas plečiasi

Amerikos Valdžia Ski
ria Pinigus Karui

WASHINGTON, D. C.— 
Bedarbių reikalams Ameri
kos valdžia nieko neskiria. 
Pirmiau jinai sudarė 2 bi- 
lionų paskolos korporaciją, 
kuri gelbėjo tik kapitalistų 
reikalams, o ne darbininkų. 
Dabar valdžia skiria kapi
talą karo reikalams, bet ne 
bedarbiams.

Gvardijos reikalams kon
gresas jau paskyrė $31,263,- 
565.
skiria $11,584,868. Kempėm 
paskirta apie $8,078,354. 
Ginklams paskirta $5,886- 
849. Visi šie pinigai paskir
ti didinimui karinių jėgų. 
Tai reiškia, kad Amerika 
ginkluojasi ir stiprina savo 
karines jėgas.

Susipratę darbininkai rei
kalauja, kad karui skiriami 
pinigai būtų paskirti bedar
bių šelpimui.

Darbininkai sustreikavo 
prieš algų kapojimą, kurį 
jiems kompanija paskelbė. 
Streiką veda patys darbi
ninkai. Jie suorganizavo 
eilinių nariu komitetus' 
streiko vedimui. Didžiuma 
darbininkų yra neorgani
zuoti, bet jie laikosi gerai ir 
tikisi streiką laimėti. Šis 
streikas^prasidėjo dar tik 
pereitą pirmadienį.

į Darbininkų algos čia taip 
nukapotos, kad darbininkai 
negali daugiau padaryti, 
kaip po 13 ir 15 dol. į sa
vaitę. Raportai iš šios apie- 
linkės darbininkų gyvenimo 
yra, kad darbininkai ir 
dirbdami nieku būdu negali 
padaryti pragyvenimą. Net 
valstijos komisionierius pa
reiškė, kad darbininkams 
reikalinga pašalpa, kuomet 
jie dirba.

Kuomet šie darbininkai 
streikuoja, tai parama jiems 
labai reikalinga. Kiti dar
bininkai turi remti jų strei
ką. • Burokų auginimo dar
bininkai reikalauja po $23 
algos į savaitę.

59 Darbininlų Pasken-LONDONO SPAUDA PRANAŠAUJA 
do Dumble GREITĄ KARQ EKSPLOZIJĄ

TEMUCO. Chile. — Čia'
50 darbininkų, kurie dirbo į LONDONAS. — Londono 
tunelyje, tapo užgriūti dum- j laikraščiai praneša, kad ka

ras tarpe Japonijos ir So
vietą, kurion vanduo ir pur- vietų Sąjungos jau labai ar- 
vas telkėsi, vienu kartu su- į ti ir . laukiama greitos eks- 
griuvo į tunelį, kuriame vi- plozijos. Liberalinis laik- 
si dirbanti darbininkai liko- rastis Daily News sekamai 
si užgulti. ' rašo •’

Skubinama pagelba jų: “Japonijos politika su-

blu. Neprižiūrėta gerai

gelbėjimui, bet jau nėra vii- traukti 100,000 armijos į
ties, kad jie rastųsi dar 
vi. Dumble jie greitai 
rėjo prigerti.

Rinkimu Kampanijos 
Konferencija

ar pavyks Sovietų Sąjungai 
išvengti šio karo, prie kurio 
ruošiasi Japonija ir ją stu
miančios valstybės. Berly
no visa kapitalistinė spauda 
vienbalsiai kalba, kad Japo
nija ruošiasi prie užpuolimo 
Sovietų Sąjungos.

Bet skirtingai kalba so- 
cialfašistu laikraštis “Vor- 
wearts. “Tas laikraštis kal
ba apie karą taip, kaip kal
ba Japonijos fašistai. Šitas < • 
laikraštis jau paskelbė, kad 
Sovietų Sąjunga šaukia sa
vo rezervą prie ginklo. Mat, 
niekšai socialistai dabar 

aršiausi darbininkų 
Jie nori įkalbėti, 

kad Sovietų Sąjunga nori 
Labai didelis klausimas,' užpulti Japoniją.

—. Mandžuriją, veda prie neiš- 
įu_ vengiamo susikirtimo su 

Rusija. Mandžurijos pra- 
: nešimai sako, kad padėtis 
i blogėja. Mes galime many-

gy-

rin-Komunistų Partijos 
kimų kampanija jau prasi
deda. Laikoma konferen
cijos, kurios renka delega- 

i tus į nacionalę konvenciją, 
kuri įvyks Chicagoj, geg. 
28 ir 29 dienomis. Šią sa
vaitę, gegužės 21-22 dieno
mis įvyksta konferėncijos ’ 
Colorado, ’ Indiana , Iowa,

ti, kad situacija greitai pri
eis prie eksplozijos. Vis
kas yra manymui, kad Ru- yra 
sija širdingai siekia, kad iš- priešai, 
vengt karo.”

Daugiau Supuvimo Kyla del Lindbergho 
Vaiko Pavogimo

Jau peržiūrėjo 
1,900 paveikslų, bet dar ne
surado kaltininko.

Kaip pasirodo, tai jieško- 
jimas pavogto vaiko ir kal
tininkų yra tikra komedija. 
Tas viskas daryta tik tam, 
kad pasipelnius. Dar to- 
liaus mes nežinome, kokių 
nesąmonių gali kilti šiame 
įvykyje. Nereikėtų daug 
stebėtis, kad kapitalistinė 
spauda arba valdžia gali pa
skelbti, kad Lindbergho vai
ko pavogimas buvo padary
ta, kad panaikinti bedarbę* 
ir biznio pakėlimui. Tai su-; 
puvimas visos kapitalisti-j 
nės sistemos.

NORFOLK, Va. — Labai i Condon.
Kansas, Maryland, Michi-[daug kalbama dabar apie 

! tuos jieškotojūs Lindber
gho vaiko. Pasirodo, kad 
jie yra dar didesnė misteri
ja, negu pats vaiko pavogi
mas. Fabrikantas Curtis, 
kuris prigaudinėjo policiją 
ir valdžią apie Lindbergho 
vaiką, dabar jam nieko ne
žino. Šitas burbulas spro
go. Bet jisai reikalavo taip 

Į pat $25,000 už savo patar
navimus. *

Kitas atsirado kunigas 
Peacock. Šitas taip pat rei
kalauja $25,000 už savo dar
bą. Kitas ponas dabar įieš
ko vaiko vagių paveikslų 
galerijoj. Jisai yra Dr.

gan, Minnesota, Missouri, 
Nebraska ir New Jersey 
valstijose. Darbininkai ren
ka veiklius darbininkų dar
buotojus į nacionalę kon
venciją. Lietuviai darbinin
kai, dalyvaukite šioj kam
panijoj.

Bedarbitį Delegacija jau 
Pasiekė Hartfordą

HARTFORD, Conn. — 
Connecticut valstijos bedar
bių delegacija jau pasiekė

TEISINA KENTUCKY VALSTIJOS TERORĄ j darbių delegacija ir šio mie-
—- -------------- | sto bedarbiai darbininkai

KNOXVILLE, Tenn. —| Uniją, kad paskirtų kalbė-: maršavo gatvėmis iškėlę sa-

CIVILIU LAISVIŲ UNIJOS VADAS

Civilių Laisvių Unijos va-itojąšiam susirinkimui. Ro-lvo reikalavimus ir obalsius. 
Paskiaus delegatai mar- 

šavo prie valstijos sostinės 
namo. Buvo paskirta ko
misija iš 15 narių, bet gu
bernatorius W. L. Cross ne
įsileido tokią didelę komisi
ją ir reikalavo, kad pas jį 
eitų komisija tik iš 3 na
rių, bet bedarbiai nesutiko. 
Jie vienu balsu pareiškė, 

Delegacijos vadas Hays, ^ad delegacija turi būt ne
kalbėdamas apie tau kad jų mažesnė,, kaip iš 5 narių, 
delegacija nebuvo jleista į į paskiaus ir gubernatorius

Kariniam lavinimui das *r advokatas, kuris va-[gers Baldwin, minėtos uni-

Ispanijos Darbininkai
Ruošiasi Streikai!

SEVILLE, Ispanija. — 
Valdžia paskelbė, kad -jinai 
surado ir atėmė darbininkų 
atsišaukimus, kuriais dar
bininkai šaukiami į streiką. 
Pranešimas sako, kad tuos 
atsišaukimus išleidusi sindi- 
kalistų organizacija, kuri 
nori užduoti “revoliucinį 
smūgį” kapitalistinei val
džiai.

Streikas šaukiamas gegu
žės 29-tą dieną. Kapitalis
tinė valdžia taip varžo dar
bininkus, kad nei į streiką, 
kad apgynus savo reikalus, 
darbininkai viešai negali 
rengtis.

dovavo minėtos organizaci- jos vadas, paskyrė Hays 
jos delegaciją į Kentucky kalbėti šiame mainerių dar- 
valstiją, jau atsisakė nuo 
kovos už susirinkimų ir žo
džio laisvę ir pabėgo nuo 
darbininkų. Tai yra ponas 
Hays. Jam mainieriai ren
gė mitingą Middlesboro 
mieste, bet tas ponas jau 
nepribuvo į šį mitingą. Ji
sai nuvyko į mitingą, kurį 
rengė Civilių Laisvių Unija, 
Knoxville j.

Mainierių/mitingas t buvo 
išdraskytas apsiginklavusių 
razbaininkų, kurie atvažia
vo ,6 trekuose su; visais gįn- 
klais, mašininiais šautuvais 
ir kitais įrankiais. Tie pa
tys mušeikos įsakė C. Ma
han, susirinkimo pirminin
kui, apleisti Middlesborą iki 
sekančios nedėlios, o jei ne, 
tai jie jį grąsino užmušimu.

Pasirodo, kad gauja mux 
šeikų gali valdyti miestą ir 
įsakyti, kad vienas arba ki
tas darbininkas negali čia 
arba ten gyventi. Na, o tas 
“kovotojas” jau kaltina uni
jos 1 vadus, kuris nuvyko 
“reikalauti darbi ninkams 
teisių.” Tad jį ir įsileidžia 
į Kentucky valstiją.

Nacionalė Mainierių Uni- 
' ja kreipėsi į Civilių Laisvių

bininkų masiniame mitinge. 
Bet pastarasis dar prieš 
prakalbas pareiškė vietinėj 
spaudoj, kad Mainierių Uni
ja neturinti teisės jį garsin
ti kaip kalbėtoją.

Bell pavietą, pareiškė, kad 
tai tik todėl, jog Smithas 
nežinojo, kad Hays yra “ge
ras” rir turi didelius ofisus 
Wall gatvėje, i i > / ■ ; j < ' ,

Lenkijos Valdžia 
Taupo Pinigus

buvo priverstas ją priimti, 
Bedarbiai reikalavo socia- 

les apdraudos. Jie reikala
vo tuo j au tinės ■ bedarbiams 
parainos, kurie dabar jau 
badauja. Darbas arba pil
na hpdrauda turi būt darbi
ninkams suteikta.

Prezidentas Įsakė
Nužudyt Komunistą

KUBA. — Dabai’ jau pa
aiškėjo, kad 1929 metais 
komunistas Antonio Melia, 
kuris vadovavo Kubos dar
bininkų judėjimą, buvo nu
šautas pagal įsakymą prezi
dento Gerardo Machado.

Draugas Mella buvo nu
šautas Meksikoje. Kubos 
prezidentas Machado vieną 
kartą pareiškė, kad jisai nu
tildys d. Mella, nepaisant 
kur jisai bus. Dabar tie 
visi suokalbiai paaiškėjo. 
Kaltininkai,-.kurie žudo dar
bininkus yra nebaudžiami, 
juos galės nubausti tik dar
bininkai, kovą laimėję.

Japonijos Naujas Kabi
netas bus Militaristinis

TOKIO. — Japonija dar 
ne visai sudarė naują mini- 
sterių kabinetą po nužudy
mui Inukai. Bet jau įma
toma, kad veikiausia taps 
ministeriu pirmininku Kisa- 
buro Suzuki. Jisai sutinka 
su militaristų politika. \

Tai reiškia, kad nauja Ja
ponijos valdžia bus laimė
jimas militaristams-fašis- 
tams. Karo pavojus pasi
darys dar artimesnis.

VARŠAVA. — Lenkijos 
valdžia jau ir valdininkams 
mažina algas. 'Sulig nauja 
taupinimo sistema Lenkija 
mano sutaupinti apie $11,- 
000,000. Valdžios darbinin
kams su pirma diena birže
lio numušama 10 nuo. al
gų. Tokiu būdu Lenkijos 
fašistai mano sutvarkyti sa
vo šalies reikalus. Bet vi
sų galų jinai jau negalės su- 
lopinti nei valdžios išlaidų 
mažinimu. ■ «

Rezignavo Belgijos 
Kabinetas

Meksikoj Surado 
Seną Miestą

Senatas “Tyrinės” ;
Kentucky Valstiją

WASHINGTON, D. C.—. 
Senatorius Cutting, yra 
pirmininkas komisijos, kad 
ištirti, ar reikalinga ko
misija tikram dalykų paty
rimui apie mainierių padėtį 
Kentucky valstijoj.

Šitas senatorius “labai 
gerai” daro tyrinėjimus. Ji
sai netiria mainierių padė
tį, bet šaukiasi tokius pat 
ponus pas save, kaip kad ji
sai pats. Pirmiausia jis pa
sišaukė poną Hays, kurią 
jau giria teroristus.

Ar- 
kad 

senas

MEXICO CITY. — 
cheologai čia praneša, 
Meksikoje surasta 
miestas, kuris labai yra žy- 

yra pasidalinimas del nu- mūs savo senovinėmis pira- 
skyrimo. kokia kalba turi' 
būt naudojama kaipo oficia- 
lė Belgijos kalba. Belgijoj 
žmonės naudoja dvi kalbas 
—flemiška ir francūzišką. 
Tad šitie ir kiti nesutikimai 
privertė ir dabartinį minis
teriu kabinetą rezignuoti;

BRUSSELIS. — Vakar 
rezignavo Belgijos ministe- 
rių kabinetas. Valdžioje

midomis. Namai, sakoma, 
yra iš akmenų budavoti. 
Apie senumą šio miesto nė
ra galutino nustatymo. Bet 
sakoma,1 kad šitas naujai 
atrastas miestas yra pirmo
sios civilizacijos šiame kon
tinente kūrinys. •3(Daugiau Pasaulinių žinių 
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Minėdami dvidešimt nie 
tų 500 darbininkų sušaudy
mo sukaktuves' mes turime 

_____  j atminti, kad darbininkų žu- 
Sibiro *e paskandinti darbininkų ] dar ^užsibaigė i? ne- 

'kovą. Caro valdžiai darbi- UZ81ba>gs> ko> kapitalizmas 
ninku žudymą padėjo 'ū'tlik- vl(isPa5aus- _Leninas minėdamas Le

nos sušaudymą rašė: “Ro
manovų monarchijos nuver-1 
timas Rusijoj turi būti tik 
pirmu darbininkų kovos eta
pu prieš buržuaziją, už ka
pitalizmo sunaikinimą, už 
socializmą.”

Pirmas etapas — nuo Le- 
nosi ligi pirmojo penkme
čio užbaigimo į ketverius 
metus užbaigtas darbininkų 
klasės pergale. Antras eta- 

*pas bus užbaigtas socializ
mo pergale visame pasauly-’

$ai žemiškas Grojus Mandžu-' 
rijoj neatrodo labai patrau
kiančiu dabartiniu laiku. 
Partizanų kovos, visuotini 
žudymai, begėdiškos ir 
bjaurios kolonijų priespau
dos metodos, plėšimas, kan
kinimas, padegįojimas—vi
sa tai, matomai, sudaro dalį 
pono Araki rojaus. Japoni-. 
jos užsienio reikalų minis
terijos atstovai sako provo
kacines prakalbas prieš So
vietų Sąjungą. O laikraštyj 
“Far Eastern Review” po
nas Bronson Ree, Japonijos 
imperializmo agentas, atvi
jai , sako, kad Sovietų Są
jungos pakraščio distriktai 
iki pąt Baikalo ežero tąipgi 
turi būt paversti į tokį pat 
rojų. Tai nėrą pHętjikio da
lybas, kad tuo pačiu sykiu 
reakcionieriai Anglijos lor-!tas kiekvienas šeštas dar- 

| dų bute atakuoja 1 Sovietų bininkas.
Sąjungą, reikalaudami pa- 

nutraukti diploma tinius 
santikius ir nuversti Sovie
tų valdžią. Ir “socialistas” 
Snowden lenktyniuoja su 
tais lordais kurstyme anti- 
Sovietinio keršto.

Imperialistinių valstybių 
bandymai Genevoj įsteigti 
bendrą frontą prieš Sovietų 
Sąjungą, provokacijos To
kio, Mandžurijoj, Londone, 
Varšavoj ir Buchareste la
bai artimai rišasi. Ir . vėl I ■ » » • f
nėra kokis prietikis, kad 
Antrasis Internacionalas ir 
Amsterdamo Internaciona
las šaukia sayb'WMu į bend
rą ] plenumą, ■ .į Jįdiris į fįvyks 
Zurich mieste gegužės 22* ir- 
23 dd. Ir vėl nėra kokis 
prietikis, kad(de iBroųchęre 

‘ir Leon JouftauKį įšdūosią 
raportus apie ‘‘Nusiginkla
vimų Konferencijos darbo 
eigąįįr apie kovą prieš ka
pitalistų ginklų pramonę ir 
prekybą ginklais.” ■ ■'1
•• Įvykiai Genevoj sudaro 
suokalbį prieš taiką, prieš 
Sovietų Sąjungą ir‘ Chiniją, 
prieš visus'’darbininkus. Ir 
Antrojo ir Amsterdamo In
ternacionalų k o n f erencija 
Zurich mieste yra reikalin
goji dalis tos konspiracijos. 

(Iš “International Press 
Correspondence’’) “■

SUŠAUDYMA MININT
milžiniškus
vingiuodama, ap

Jau trylika dienų, kaip Edith 
Berkman, Lawrence audėjų 
streiko vadovė, paskelbė bado 
streiką prieš nelegališką laiky
mą kalėjime.

Visos darbininkų organizaci
jos turi dar labiau darbuotis 
jos paliuosavimui. Reikia siųs
ti protesto rezoliucijas imigra
cijos viršininkams Bostone ir 
Washingtone. Reikia rengti 
masinius mitingus, masines de
monstracijas reikalavimui ją 
paliuosuoti. Tik per darbinin
kų spaudimą imigracijos virši
ninkai bus priversti ją paliuo
suoti.

i
H‘o 

miškus 
lenkdama kalnus ir kalvas 
sriauniai teka lediniuotan 
vandenynan senoji Lena.

Jos platūs miškuoti pa
kraščiai turtingi aukso me
talu.

1912 metais, balandžio 17 
d. tolimuose ,Sibiro miškuo
se, palei upę Leną, buVo su
šaudyta 500 auksakasių 
darbininkų. IŠ S,000 darbi
ninkų, pradėjusių' kovą 
prieš neišpasakytą išnaudo
jimą ir nepanešamas gy
venimo sąlygas, 500 darbi
ninkų krito nuo būdelių 
kulkų, t. y. buvo šušaudy-

I

ti žandarai, šnipai, bude
liai (Treščenkov, kuris va
dovavo darbininkų sušaudy
mu ir Sormove pakorė 80 
darb). Dabar tą “gar
bingą” buržuazijos budelių 
darbą pildo visų šalių so- 
ę i a 1 d e m o kratų lyderiai: 
Kairiai, Janulaičiai, Biržiš
kai—Lietuvoj, Noskės, šei- 
demanai, Cergybeliai, Otto 
Braunai — Vokietijoj ir ki
tuos kraštuos. Visi jie 
gelbsti kapitalizmą, tvirti
na žiauriąją reakciją, iš
naudojimą, desėtkų milionų

Derybos, kurios eina tar- gi balsavo už tuos nutari- 
pe įvairių atstovų “nusigin- mus. 
klavimo” konferencijoj Ge- Jau gerai, žinoma, kad 
nevoj, dar tebėra, prideng-' Stimsonas (Amerikos atsto
tos slaptybės skraiste. Taip. yas) neį kiek neužintere- 
vadinami “didieji P^nkį”, ^otas n u s g j n k j a^imo 
Tardieu, MacDonald, Biu- j ję]ausimu; priešingai, sulįg. 

i “Daily Herald” pranešimo, 
Stimsonas veda derybas su 
Ėyancija ir Italija laivynų 
ginklavimo klausimu. Jųng- 

. .. >Tn . . .tinių Valstijų atstovai pa- 
kos palaikymą Europoj ir! • Wn^hinp-tonas F"anie reikalingumą išrišti: ieiskl.a> . vvasnmgtonas | naikmti prekybos sutartisapie reiKanngumą i stengiasi padaryti sutartį •- - - -J -
bėgamus pasaulines pohtn tarpe Europos valstybių 
kos klausimus. Imperialistų : repal.acijų kiausime. Tuo

• ♦ Ir ▼v 1 1* a '.a’.ko: pačiu sykiu Stimson sten- 
orgijas. Uz kuDsų nusigin-j jasį ,aveg(.j je j^ep0 Q
klavimo konferencijos eina | pakt0 apildyma sulig ku. 

repai^ijų, rio netįrj būt padaryti te- 
. . - . - . ’ ritoriniai pakeitimai . per 
laivynų gm- rpas reiškia, tačiaūs,

cijos , kolonijų ir paskolų, chinijos
Nusiginklavimo konfe- okupacija gali būt skaito- 

rencijoj jau padaryta trys ma legališkai teisinga, jei- 
nutarimai, prieš juos bal- gu ją užgiria Jungtinės 
suojant draugui Litvinovui.! Valstijos, tai yra, jeigu do- 
Visi fie nutarimai, kaip ir lerio imperializmas gaus 
negalima buvo kitaip tikė- tam tikras koncesijas. Do
tis, yra atkreipti prieš nu- lerio diplomatija bando su- 
siginklavimą. Nutarta pra- ardyti japonų-francūzų-an- 
vest nusiginklavimą laips
niais, kas reiškia, kad ne- klausimu, nes jis yra dali- 
bus jokio nusiginklavimo, nai atkreiptas prieš Jurig- 
Paskui tapo nutarta, kad ] tinių Valstijų interesus,'ir 
turi sutapti su pavienių; padaryt naują sutartį, 
valstybių “apsaugd”, su jų j kreiptą vien tik prieš Chi- 

--^^ografine padėtimi” ir su-m i ją ir Sovietų Sąjungą., 
jų “tarptautinėmis prieder- Shanghajaus paliaubų 
mėmis.” Apsauga, tačiaus,' derybose padaryta “naujas 
reiškia apsaugą plėšimo, ap-j pasisukimas.” Chinija skun- 
saugą imperialistinės siste-Įdėsi Tautų Lygai, kad Ja-' 
mos. Apsauga ręiškia didės- i ponijos militarinės jėgos 

Tarptau- nesutiks pasakyti laiko,, ka- 
tinės priedermės” reiškia da pasitrauks iš Shangha- 
palaikymą s u s i v i enijimų' jaus. Tautų Lygos Komisi- 
militarinės-politinės siste- ja nusprendė, darant Fran- 
mos, palaikymą kolonijų cijai ir Anglijai spaudimą, 
priespaudos; reiškia, apart evakuacijos laiko nustaty
to, kad Tautų Lygai nuta- mą palikti Komisijai, susi-] 
rus bus daromi žingsniai į dedančiai iš Anglijos, Fran- ] 
prieš “taikos ardytoją.” O'cijos, Jungtinių Valstijų, 
kas taikos ardytojas, tai iš-' Italijos, Japonijos ir Chini- 
spręs imperialistinės vai-Įjos atstovų, čia vėl mes 
džios. Japonija, pavyzdžiui, matome, kaip imperialisti- 
nera taikos ardytoja. Bet nės valstybės bando prieiti 
Sovietų Sąjunga gali būt prie susitarimo Chinijos iš- 
nužymėta, kaipo taikos ar- kaščiu. 
dytoja, .jeigu imperialistic Tuo pačiu sykiu imperia-' 
nės valdžios, susijungusios listiųių šalių ekspertai veda 
į Tautų Lygą, matys reika-1 derybas delei Tardieu plano 
lą padaryti tokį pareiškimą sudarymui Padunojo Fede- 
bile kokioj padėty. racijos; įr derybos Tarp- ninaą/ .

Toliaus, padaryta nutari- tautinio Prekybos buto In- piknįkatijama,Hai'yra gegužės 
mas kas liečia tąip vadina-, msbruck’e, nepaisant visų] 20 ir -30 d. 
mus „“atakos ginklus.” Nū- priešingumų, kurie ten pa- 
siginklavimas prasidėsiąs sirodet iškėlė įy viršų ūžinte- 
nuo atakos ginklų. ■ Bėt'resūotų šalių buržuazijos 
taipgi aiškiai pareikšta, pastangas, kaip nors'suras- 
kacl atakos/ginklai taipgi ti Sutarties pagrindą; J 
gali būt internacionalizuoti 
(sutarptautinti). Tasai ata
kos ginklų “sutarptautini- 
mas”, kurį pasiūlė Tardieu, 
aphrja sudarymą tarptauti
nės imperial, armijos naudo
jimui prieš kolonijų sukili
mus 'ir prieš Sovietų Sąjuh- 
gą. Labai svarbu pažymėti, 
kad Jungtines Valstijos, 
kurios iki šiol priešinosi 
Tautų Lygai, Italija, kuri 
del taktiškų išrokavimų 
stojo už Versailės Sutarties 
pertaisymą ir rėmė nusi
ginklavimą, balsavo už tuos 
nutarimus. O kas dar la
biau stebėtina, tai kad Vo
kietijos buržuazija, kuri ne
va esanti priešinga Franci- 
jos apsaugos teziams, taip-

labai “patenkinti” v derybų 
rezultatais; net ilgos pra
kalbos sakoma apie nusi- 

z ginklavimą, taiką, apie tai-

derybos delei j 
karo skolų, Shanghajaus, 
Mandžurijos, ?
klavimo, Padunojo federa- kad Mandžurijos ir kitų

> dalių militarinė

i

>■

B

glų bendrą frontą Chinijos

nį ginklavimąsi. “

Tuo pačiu sykiu imperia-'

racijos; įr derybos Tarp-

' Tie r 'bandymai jsutiašti 
bendrą šusitaikyrtio.pagrin
dą prieš "Soyiętų Sąjungą 
supuola su atviru karo ren
gimu prieš Sovietų Sąjum 
gą. Įvykiai Mandžurijoj la
bai gerai žinorhi. Tariami 
suokalbiai išsprogdinti Chi- 
nų Rytinį Gelžkelį, balta
gvardiečių pasikėsinimai 
ant Sovietų Sąjungos atsto
vų, traukinių nuvertimas, 
koncentravimas Japonijos 
kareivių, supuoląnt su atvi
rais grasinimais Sovietų 
Sąjungai. Japonijos, oficie- 
rių klikos vadas, • karo mi- 
nisteris Araki, barškina 
kardą ir prižada, kad, ne
paisant Sovietų Sąjungos 
troškimų, jis ;

*.. -

Japonijos užsienio reikalų 
minister^ Kenkiche Yoshisawa 
pareiškė, kad į nieką neatsižvel- 

j giant Japonija, sieksis savo už- 
į sibrėžto tikslo.Mandžurijoj. Gir
di, nuo Mandžurijos priklauso 
visas Japonijos gyvavimas, iy> 
del,to Japonija Mandžurijos ne-

■ paleis iš savo rankų.

KO GALVAS DARBININKAMS i
ŠUM1J0, PARODAVO, APSUŠūvių trenksmas tolimuo

se Sibiro miškuose nuaidė
jo visoje Rusijoje. Tas 
trenksmas sukrėtė caro Ru
sijos galybę.

Po sunkių ir tamsių, pra
sidėjusių 1907 m. reakcijos 
metų, kalėjimų ir kartuvių 
laikų, Rusijos proletaria
tas, kuris rodės jau ant vi
sados buvo nuslopintas, su
judo. Mitinguose ir de
monstracijose pasireiškė ga
lingas vienybės balsas, šau
kiąs darbininkų klasę ko
von prieš išnaudotojus.

Praslinko dvidešimt ‘ me
tų j' ir tėnai, kur stovi pa^ 
minklas penkiems - šim
tams .žuvusių darbininkų, 
tenai dabar plėtojasi laisva 
socialistinė t statyba. Ten, 
kur Idar* ne {taip šertai bu- 
vb nežmbniškiausias išnau
dojimas, dabar smarkiai 
plėtojasi ; socialistinė <. pra- 

' monė, socialistinis ūkis.
Sriaunoji Lena, ] 

krantus prieš 20 metų plo-' Buržuaziniai demagogai, 
ir 

daug

Bet tai ne .vienatinis Japoni
jos imperialistų tikslas. Pa- 
i vyzdžiui, Anglijos buržuazinė 

. spauda atvirai rašo, kad ruo-
diena. New Yorke paroda-j tame kliube neiskele kovos §jamasi prje atakos ant Sovietų 
vo virš šimtas tūkstančių prieš Tammany Hall graf- j Sąjungos. Liberalės “Daily

Detroite šumiio teriu agentų įtaką. Iš to News” rašo: “Mandžurijos p\a-
1 • nešimai rodo, kad padėtis blo

gėja. Mes turime sutikti, kad 
ta padėtis greitai prieis prie 
eksplozijos. Iš visko matyt, 
kad Rusija išti.krųjų stengiasi 
išvengti karo.”

Taigi, dabar svarbiausias Ja
ponijos imperialistų ( tikslas 
Mandžurijoj—išprovokuoti ka- 

: rą prieš Sovietų Sąjungą.

Gegužės 14 buvo “didelė” į munistai ir jų simpatikai 
___ — JI— ’ 4- rA r\ L1111 YA Cl7 Al O IZ X C?

žmonių. i
gatvėse apie penkias de- reikia pasimokinti.
šimts tūkstančių. Milwau- oportunistinė klaida reikia
1 ” 1 ” ,-1 1 v. . , . •, į viršų. Štai kur

Tai buvo parodos reikia savikritikos, aštrios,
kee’j keli tūkstančiai triuk
šmavo. '
už sugrąžinimą alaus. Po
nai su frakais ir augštomis 
kepurėmis maršavo prieša
kyje ir apsiputoję šaukė: 
“Mes noriine alaus.”

Bet ne vien tik ponai lai
kė užplūdę ir apgulę gat
ves. Matėsi skurdžių pro
letarų taip pat. Tūkstan
čiai badaujančių bedarbių 
irgi maršavo, parodavo. Jie 
užmiršo savo tuščius^ pilvus 
ir reikalavo alaus iii atda
rų smuklių.

Keista padėtis. Komuni- 
kuriosĮstai turime iš jos mokintis. 

_ - * Buržuaziniai ū___
ve nužudytųjų kraujas, an-! politikieriai, grafteriai i
trame penkmetyje , bus už- apgavikai suviliojo b „ 
kinkyta sukti turbinas, ku- darbininkų į savo tinklą, 
rios duos šviesą ir energi- Apsuko jiems galvą. Įkal- 
ją Sibiro taigose augan- bėjo jiems, kad svaigalų su- 
tiems miestams ir pramo- grąžinimas prašalins bedar- 
nei. bę ir užpildys stalą maistu

tikrai bolševistinės savikri- 
tikps. Revoliuciniai darbi
ninkai pasirodė kovotojais 
tik žodžiais, o darbais pa
laikė Tąmmany grafterius!

Tos buržuazinių “šlapiū- 
jų” parbdos New .Yorke, 
Milwaukej ir Detroite tu
rėjo tik vieną tikslą: nu-

■ Buržuaziniai laikraščiai, ra
šydami apie popiežiaus “naują” 
receptą gydymui kapitalizmo, 
sako, jog “popiežius kaltina go-kreipti darbininkų styd, J™ -SJJį, 

nuo, tikros kovos prieš be- Talp^' popiežius Veidmairtiškai 
darbę ir rtlkį. Tų miestų “rėkia” prieš tuos,_kurie turi 
valdžios, kurios terorizuoja susikrovę turtus. . _

i ir žudo bedarbius, '“šlapiu-] paisi papifžj^ tl!ri nemažl.^u
Li” .4^0 godumo? UZ bile vieną parazitą

Bet juk ir

jų” parodas palaikė ir joms 
padėjo bei stačiai jas suren
gė. N užu dy tojai draugų 
Katovis ir York—New Yor- 
ko majoras Walker ir Det
roito majoras Murphy tas 
parodas išgalvojo ir suren
gė.

Ant Lenos krantų įrasi-' Tie tūkstančiai darbiniu- Žodis Draugui Liurbiui
dėjusi revoliucinė kova per 
penkerius metus nuvertė 
caro satrapų valdžią, su
triuškino buržuazijos dik
tatūrą ir įvedė plačioje ša
lyje proletariato diktatūrą.

Ten, kur dunkso 500 auk
sakasių kapas, nėra dau
giau išnaudojimo, nėra 
kraujo siurbėlių kapitalis
tų. Penkių šimtų auka pa
greitino kapitalizmo žuvi
mą Rusijoj. Bet Sibiro 
miškuose pradėta kova dar 
neužbaigta. įlenki šeštada
liai pasaulio dar kapitąliž- 

’nio riįgubse. ' BuržuMžijos 
šiemet mūsų .jSi^Hkas bu8 teroras prieš . * darbininkus 

įyaireMiis ir įdp^^sąis, negu ■kapitąlištįriiaįnį Tiulyje 
lįitadpš, nes : daug svečių pasiįke Wįš|i^ūsio 'UipS^ 
is tn mesnu) o miu. l 1 Kiekvieną dieną atei- lionierių frako uodegos!

na \ Žinijoj įįųie|; įą^bihįnkų : j Mūsų darbas ytą tame, 
sų§aUdyhįųš.> J Į$ėrM į|s į$ieM kad pasiekti tuos protiniai 
nps,; kadį^^tyno,; yąr^Voį;
Paryžąį/š, \ feymo. ir iLohdo-\

SCRANTON, PA.
žinDaugelis scrantoniečių 

geidauja, ar šį pavasarį prog
resyvūs darb. draugijos turės 
savo pavasarinį pikniką, kaip 
kad kas metai turėdavo;’ dau
gelis mano, kad dėb didelės 
bedarbės piknikai nebus ren
giami. Kas taip, mano,, tai 
stambiai klysta. šiemet, kaip 
ir praeityj, yra J^hgiamaš^pik- 
nik aš; ir net T dvi d ienas' bus

Kitadbę, nes 
KM 
kęs I 
čdk!e, 
torič;

iqnm 
nikė l •

nio

ą prakąlb'ą pįrindjj :pik- 
aienoj. lfiy? / .H m . - į.,

Pikniko vieta- kusięjųs lai
bai gerai žinėmar^RunpJfaJr-- 
ma. Todėl višLyrą kvid&Umi 
atsilankyti, kaip ' vietiniai*, fajip 
ir iš tolimesnių vietų, o nėra 
mažiausios abėjdnčs, jog 
bus patenkinti.

Rumbčniškis.

VISI

ĮLevirtų Lentpjūvė Kaune
• LeVihų lentpjūvė Katine 

sumažino algą po pusę lito 
ir po* litą. Ir toliau mažins 
algas', jei datbininkai neko
vos. Penkis darbininkus pa- 
liuosavo ir nusuko* jiems $0 

pavers Man-1 kelias dienas.

r

įį

kapitalistą. Juk ir jis turtuose 
paskendęs, kuomet milionai 
darbininkų neturi ko valgyti. 
Popiežius veidmainiškai pasa
ko žodį kitą prieš kapitalistu 
godumą, bet- jis pilniausia stovi 
už pūvančios kapitalistinės sis- 
tenjos palaikymą. Jis svar

biausiai ir mulkina savo pase
kėjus palaikymui išnaudojimo 
sistemos, nes tik tokioj Siste
moj tokie parazitai ,kaip popie
žius, gali puikiai gyventi. Nu
vertus kapitalistinę sistemą, 

j užsibaigtų jų rojiškas gyveni- 
i mas.nu-]

pa- --------

kų, kurie sekė paskui1 • v;.- p:pxf j_m
grafterių karalių majorą|,r Wnem neseJam 
Walkerj New Yorke, neda-! 
lyvavo bedarbių demonstra
cijose už socialę apdraudą 
ir už tuoj autinę bedarbiams 
pašalpą. Jų nepasiekė mū
sų komunistinė propagan
da. Juos sužavėjo buržu
azinė demagogija.

Buržuazija moka pasi
gauti ir apgauti darbinin
kus. Savo spaudos pagelba 
ji pasiekia milionus alginių 
vergų ir sumaišo jiems pro- 
Įą. Badaujančius paverčia maskuojant, kaip sklokimnkus, i talistas ir buvęs stambus būtie-
ištroškusiais degtinės! Mie
gančius pribudina ir ištem
pia į gatves. Vargdienius 
pririša prie nutukusių mi- 
lionierių frako uodegos!
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Nepersenai drg. Lumbis 
piešė puikią karikatūrą, 
šiepiančią, kur link eina sklo- 
kos vadas Prūseika. Toji ka
rikatūra tilpo “Laisvėj” ir pa
darė daugiau naudos, negu 
būt jos vietoj buvęs mažas 
straipsnelis. Ir ji kaip tik ati
tiko tam tikslui. Prūseika ir 
jo keli vienminčiai nueis tuo 
keliu, kaip atvaizdinta karika
tūroj.

Kaip drg. Lumbis, taip ir 
kiti karikatūrų piešiejai turė
tų jų pagamint tankiau, nu-

taip ir liėtuvišką buržuaziją.

v|į | pelmtiį[ ą£lai0yt$s ko-< 
vdjančių ' darbininkų < kraų-i 
ju. v H >>^4- • '- .

Prieš dvidešinit mėtų Si
biro tamsiuose miškuose 
įvykusias skerdynes dabar 
toli. aplenkė darbininkų 
skerdynės, kurios vyksta 
beveik kasdien, tik ne Sibi
ro tundrose, bet kapitalisti
nio pasaulio kultūros cen- 

’trubse”. Darbininkų krau
jas teka ne Azijos upe Le
na, bet “cit 
trų, Šprėe, 
ir Hudsoho

Fašizmas

iližacijos” cen- 
Tenlzos, Senos 
Upėmis.
nori kraujuo-

pavergtus darbininkus ; ir 
laimėti juos po komunizmo 
vėliava. .tylės turime padėti 
įjieirts į pąsiliūosudt ' iš po 
buržuazinės demagogijos 
jungo, iš po grafterių ir 
apgavikų įtakos.

Lietuviai darbininkai ne
atsiliko. New Yorko krau- 
čių ir Detroito Fordo ver
gų matėsi šiose parodose. 
Brooklyho Lietuvių Piliečių 
Kliubąs vienbalsiai prisi
dėjo prie Walkerio apgavys- 
tės, prie pasityčiojimo iš be
darbių ir iš visos‘darbinin
kų klasės, prie sustiprini
mo' Tammany Hall grafte
rių viešpatavimo New York, 
ke. Brooklyno lietuviai ko-I

d

SO. BOSTON, MASS .
; : ' _ n

SViarbios Prakalbos
šį; pehktadienį, gęgužės 20

' 7:30 vąl. Yakaf e, Į įvyks di
delės įprakalbps Liętųvįų sve-i 
tainėj, kampas E. ir Silver St., j 
South Bostone. BUs aiškina
ma klausimai: Kodėl E. 
Berkman laikoma kalėjime? 
Kodėl jinai ^paskelbė bado 
streiką ir nyksta;badu kalėji
mo ligoninėje ?> Kodėl kapita
listų valdžia žudo ir terorizuo
ja kovojančius darbininkus?

Bus geri kalbėtojai. Angliš
kai kalbės drg.'.Alien Binch; 
lietuviškai svečias iš Mainard, 
Mass. Vietiniai draugai pa
aiškins, kokį atsakymą davė 
šios valstijos gubernatorius al
kanųjų bedarbių eisenos 
gatams gegužės 2 d.

Ateikite visi ir visos, 
kių prakalbų dar nėra
South Bostone. Įžanga veltui. 

į Rengia CPSBIF. ir Lietuvių
Bedarbiu Taryba

Na, tai jau vienas Lindber
gh ų “beibės” “j ieškotojas,” ka
pitalistas J. H. Curtis iš Nor
folk, Va., tapo suareštuotas. Jis 
pasakojo, jog jis ir jo draugas 
kunigas Peacock gali susisiekti 
su kūdikio grobikais. Bet kuo
met tapo atrastas kūdikio la- 
vėnas, tai ponas Curtis, paga
lios, prisipažino, jog jis visą lai
ką melavęs. Dabar jis kaltina
mas pakenkime jieškoti kūdikio 

'grobikų. Kaipo stambus kapi- 
buvęs stambus butle- 

J gėris, jis, veikiausia, išsisuks 
nuo bausmės, o gal bus labai 
menkai nubaustas. 5 Ką buržua
ziniai teismai su juo padarys, 
mums netaip švafbu. Bet svar
bu iškilęs į- viršų ’jo niekšiškas 
darbas, kuris puikiai 
kaip kapitalistų klasė 
Suptivus.‘ '

parodo. 
bjauriai

vftfcų ir

►

L

1

1

dele

Te
buvę

į Dabar iškeliama į 
kūnįgp’ Peadock “darbavimasis.’ ’ 
Kunigas karštai tvirtino, kad 
Curtis turi susisiekimą su kūdi
kio grobikais ir reikalavo, kad 
Lindberghas jo vardu padėtų 
$25,000 viename 
folk mieste. Bet 
su tuo nesutiko, 
Peacock negalėjo
kamo įrodymo, kad jis ir Cur
tis tikrai turi susisiekimą su 
tais žmoiiėmis, kurių rankose 
randasi kūdikis. Dabar gi ku
nigas bando užsiginti, kad jis 
reikalavęs pinigų. Ar tik ku
nigas Peacock nebuvo sudaręs 
skymą su Curtis pasipinigauti 
iš Lindbergho?

(Tąsa 3-čiam pusi.)

banke Nor- 
Lindberghas 
nes kunigas 
patiekti tin-

ft
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Iš Naugatuck Darbininku Gyvenimą Sąlygą
NAUGATUCK, CONN. —t narna jau ketvirtą kartą 

Čia, savaitė laiko atgal, buvo'10 nuošimtį. Per žiemą dide-į 
politikierių šturmavimas. Mies-; lė didžiuma nedirbo. Kurie! 
telio valdininkų rinkimai. dirbo, tai po vieną ar dvi die-j 

Kaip jau žinoma, čia Ame-inas į savaitę. Dabar, pradė- 
rikoj tos dvį partijos: repub-i jus daugiau dirbti, girdėtis pri- 
likonų ir demokratų arti šim
tas metų mulkina darbininkus

h Gurno magnatai išnaudoja
■ darbininkuš iki gyvam kau-i 
lui. Prie miesto darbo gau-| 

p0 davo nors nuo bado apsiginti.!
Gurno dirbtuvėj daug ne-;

i pilnamečių mergaičių ir ber-
! niūkų dirba, kuriems turėtų 

į.j būti vieta mokykloj. Tėvus iš-

balsayptevtai už repųblikonus, ■ 
tai už įdejįoktatus, ikr:" ’"T 
nias ,taip' Velnias, tai jau- Šrnis negalėtų chdrai padaryti, 
metais visi darbininkai būtinai j 
privalotstot už Komunistu Par-j 
tiją.

Miestų ir miestelių darbi

AJcl lbct(V U LU V Lcll UZi ItpilL 

tai už {derĮioktatus, ik
iresnių dainų ir sceniškų vei-Į tainėje, Walker St., prie Pa- 

aip veL kalų, ko, žinoma, be finansų

-lėmė darban seniau paleistus 
J apie tuziną. Bet tuo pačiu 

Pernai šį miestą valdė demo- sykiu seniau darbininkų palei- 
pras- do apie pusę šimto.

Per žiemą dirbo miesto dar- 
Pirm demo-(bus. Kurie tapo išmesti iš 

kratų, valdė republikonai—ir-1 dirbtuvių, jau
lis. i jiems gauti kur nors darbą, I 
ar kita j miesto darbai jau užsidarę. • 

Tai; Miestą praskolino politikie-l 
republiko-; riai, prisidengdami bedarbiam 

Vitermo-! darbo davimo obalsiu.
kuris pir-i Susidarė sąlyga, kad ban-1 

kieriai nepasitiki miestui ir. 
daugiau paskolų neduoda, vis
ką versdami ant darbinin
kų sprando. Daugeliui dar
bininkų namelius bankai at
ėmė už neužmokėjimą nuošim
čių už paskolas.

Kurie dar gyvena savuose 
namuose, tai nepajėgia Už juos 

Beje, kada prie 
pardavė-1 miesto darbų darbininkai dir- 

; bo žiemos laiku, tai jiems pi
nigais nemokėdavo, duodavo 
įgaliavimus, su kuriais iš biz
nierių turinčių mėsos ar grose- 
rio turėjo gaut produktų.

Bet paskutiniu laiku apsi- 
gaudavo ir biznieriai, turėda
mi daug tų slipų, kada val
dininkai keitėsi ir tuštino) 
miesto iždą, matomai biznie
rių džiaugsmas virs verksmu, 
kaip negaus apmokėti už iš- 

maži- duotas prekes. 1

Tai Meno Sąjungos Apskri
čio pikniko dienoj jokia dar
bininkiška organizacija netu- 

i-i retų ruošti savo parengimo bei 
ninkai privalo organizuoti sa- išvažiavimo, idant tuom nepa

ini eta į gatvę, iščiulpę sveikatą! vo partiją—Komunistų Parti
ją ir tik tos Partijos statomus piknikui.

lisades gatvekarių linijos. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Rengėjai.

BAYONNE, N. J

kratų partija; miestelį 
kolino ant kelių dešimtų tūks
tančių dolerių. 1

pi r-: 
re n- i

kartu I

Reiškia, ar viena, 
per du metus koneveikė, 
šiems metams vėl 
nų partija užėmė, 
ras, milionierius,
miau buvo pakartotinai 
karnas, rodos, ketvirtu 
išrenkamas būti valdonu Nau- 
gatucko miesto.

Pernai, demokratų partijos 
kandidatas, kuris valdė mies
tą nebuvo milionierių nei stam
bių buržujų ramstis. Papras
tas smulkus biznierėlis, turin
tis gazolino stotį, senų tajarių j išsimokėti. 
1 o py toj as ir naujų 
jas.

Bet darbininkai ir smulkūs 
taksų mokėtojai 
negali tikėtis 
gaspadoriaus, 
Vitermoro.

Darbininkų 
gatucke ir aplinkiniuose mies
teliuose diena iš dienos blogė
ja. Naugatucke yra gurno 
čeverykų išdirbystės kompani-| 
jos.

Darbininkams algo

nieko gero 
iš naujo miesto 
milionierio R.

padėtis čia Nau-

—badaukit visi.
Būsimas miesto gaspado- 

| rius, ponas R. Vitermoras 
į prieš rinkimus savo politinėj 
i kalboj pasako apie begėdišką 
(jaunų vaikų ir semi išnaudoji- 

viltiesjrnih J’s savo “Mes nieko nega
lime daryti ar sakyti 
d i r b tu v i ų k o m p a n i j a i. 
mes ką sakytume, kompanijai 

i supyktų ir iškraustytų dirbtu-] 
• vę kitur.”

Darbininkai, 
miesto valdoną, 
tarti žodį prieš 
Kaipgi jis galės ką sakyti, neš j 
gurno kompanija, 
savastis.

Darbininkai 
cke ir kituose i 
tų susiprasti ir žinoti, kad tošį 
dvi partijos— ne mūsų parti
jos. Kaip jos nesivadintiĮ, ar 
socialistų ar kokių 
vių partija, visos jos 
ja kapitalistų klasės 
o ne darbo žmonių.

Darbininkų parti j ą, 
sudaro klasiniai susipratę dar
bininkai, tai Komunistų Parti
ja. Jos programa perstato ir 
gina darbininkų klasės reika
lus.

Ateinantį rudenį rinkimuose 
šalies valdžios, kiekvienas dar
bininkas turi nepadaryti klai
dos, balsuoti už 
kandidatus. I

kandidatus rinkti.
Geg. Kuraitis.

Priminimas apie Liet 
gumo Į Pfoletmeno Trečio 
■'’■'"■^Apskričio/Pikniką .

renkate

kenkt proletarinių menininkų

savo kolo- 
gerai garsinti pikniką 

Piknikas 
Tai yra 
rytojaus 

šventė, 
Vieta

Įvairūs Dalykai
■ (Tąsa iš pusi. 2-ro)

Bet dalykai pradeda labiau 
susipinti, 
jis savo 
pertraukti už
pradėjimo, bet kunigas Peacock 
ragino toliaus tęsti, nes “kuni
gui labai patiko aprašymai laik
raščiuose.” Curtis taipgi da
bar kaltina kunigą Peacock ga
minime pareiškimų spaudai. 
Toliaus iškeliama kunigo Pea
cock keistas pasirodymas New 
Yorke ir jo pasakojimas, kad 
viename viešbutyj tūlas “puikiai 
atrodantis” sukčius jį susitiko, 
nusivedė į savo kambarį ir rei
kalavo $50,500 už sugrąžinimą 
Lindbergho “beibės.”

Ar tik nebus atsakomingi už 
“beibės” pagrobimą tie Lind- 

įbergho “frentai,” kurie “pasi- 
i gelbėjo” j ieškoti 

Už pertaisy-' grobikų bei darė planus susi
siekimui su jais?

Curtis jau sako, kad ““ 
‘apgavystę” norėjęs 

kelių dienų po

Atžagareiviai Prakišo Vytauto 
Draugijos Susirinkime

Gegužės 18 d. įvyko svar
bus susirinkimas DLK. Vytau
to Draugijos, Lenkų svetainė
je, 35 E. 23 St. , | ; '

Kadangi draugija yra atsi
dūrus teisme, tai šiame susi
rinkime pirmininkavo teisėjo 
pagelbininkas Jsidor Glober- 
man.

Taipgi susirinkime buvo ir 
abiejų pusių advokatai, advo
katas L Issarman, kuris atsto
vauja pažangiųjų darbininkų 
pusę, ir advokatas Dembe, ku
ris atstovauja atžagareivius.

Susirinkime dalyvavo 171 
narys. iii j

Pirmiausiai buvo balsuoja-į šventusiai 
ma konstitucija.
tą konstituciją balsavo 89 na
riai, už seną—82. Tokiu būdu 
pasiliko pertaisyta konstituci
ja.

Kiti balsavimai buvo men
kesnės vertės. Bet visuose bal
savimuose pažangieji darbi-Į 
ninkai turėjo didžiumą. Prie
šingoji pusė labai pyko ir ban
dė

Visi chorai turi 
nijose 
ir patys į jį rengtis.

Į įvyks gegužės 29 d. 
patogi diena, neš ant 
bus Decoration Day
tad galėsite, pasilsėti, 
visiems gerai žinoma, ant Wil- 
licks farmos, Linden, New Jer- 

val. dieną, 
tik 35c. 
lytų, tai pa- 

Lu tvino sve- 
St., kampas

Front St., Elizabeth e, N. J.
(Drganiz. J. Saulenas.

sey. Pradžia 12’ 
Įžanga į pikniką

Pastaba: Jeigu 
rengimas įvyktų 
fainėj, 69 .Park

Amerikos Lietuvių Proleta
rų. Meno Sąjungos Trečio Ap-- 

•. i s k r i Č i o p i k n i k e 1) u s d a iii k o n - 
esicertinč programa, kurią ispil- 
)(>(dys šie chorai: Bangos Cho- 

! ras’iš Elizabeth, N. J., vado- 
čia Naugatu-| vaujamas y. Žuko; Choras' 

miestuose turė-j Pi)rnyn iš Great Necko, N. Y.,]
4 taipgi' vadovaujamas Žuko; 

Sietyno Choras iš Newafko, 
N. J., vadovaujamas B. šali- 
naitės, ir Aido Choras iš ' 
Brooklyno, vadovaujamas E.1 
Retikevičiutės.

Draugai ir draugės, kurie > bininkų Literatūros Draugijos 
mylite proletarinę dailę, dai- ! 77 kuopa rengia svarbias pra
nas, dalyvaukite tame piknike, j kalbas.

iš visos New! Dr. J. J. Kaškiaučius kal- 
žmonės

I pirma laiko sensta ir miršta?” 
J. Siurba kalbės apie karo 

pavojų.
“Laisvės” skaitytojai, ne tik' 

patys būkite, bet ir kitus ra- 
v... v (]><<,! m no u vnv'i uū, vcn vi i vj- . gi n kite eiti į tas prakalb as.

Per daugelį metų; raĮ galės jiems suteikti vis ge-1 Prakalbos bus Correllos sve-l

kompaniją

yra

progresy- 
atstovau-

kuria

CLIFFSIDE, N. J
Svarbios

Dr. J.
Prakalbos; Kalbės
J. Kaškiaučius ir
J. Siurba

nedėldienį, gegužėsSekantį
22 d., Amerikos Lietuvių Dar-

^suvažiuodami iš visos New!
Yorko ir New Jersey apielin-'bės temoje: “Del ko 
kės; paremkite savo darbinin
kišką meną, chorus, kurie per 
ištisus metus linksmina jus ir 
gaivina jumyse kovos dvasią.

O jeigu draugai ir draugės! 
komunistų į pavėnis mūsų chorus, tai cho-į

kelti lermą.
Ten Buvęs.<-

PHILADELPHIA, PA

CLEVELAND, OHIO

Corleto ALDLD. 57 kuopos 
Kliubas surengė vakarienę ge
gužės 7 d. Publikos atsilankė 
labai daug; vakarienė puikiai 
pavyko ir pusėtinai liko pel
no.

Kliubas taria labai ačiū už 
aukas vakarienei, kurias dė
jo draugai M. Armulavičienė, • 
A. Augustinienė ir M. Kuz
minskai. šios draugės ir drau
gai nors nepriguli prie mūsų 
Kliubo, bet visada remia mus 
ir visa darbininkiška veikimą.

Gegužės 13 d. Kliubas ren-., 
gė prakalbas draugui D. M. 
Šolomskui. Bet drg. Šoloms- 
kas pranešė tą pačią dieną, 
kad negali pas mus būti; ap
leidžia Clevelandą. Tad drg. .

Nepamirškite Šių Parengimų

Gegužės 21 dieną yra ren- 
1 giama vakarėlis Komunistų 
Partijos distrikto komiteto de- 

• lei vedimo rinkimų kampani
jos. Kiekvienas darbininkas 
supras svarbumą dalyvauti 
Šiame parengime. Niekada 
taip nebuvo svarbu parem
ti K.P., kaip pastaruoju 
laiku. Ir niekad pirmiau K.P.

taip aštriai, kaip dabar.

Kliubas už

! kuo skaitlingiausiai paremti, k ari en ės, kad liko pelno

17 d. bus vienas iš

M. žald.
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platesnių informacijų 
šiuo adresu: Daily 
8 N; 19th St.. Phila.

Atėjo “Priekalas”

Programoj 
Club. 
Reed 
ir ki
tai p gi

nebuvo įtraukta į klasių kova šolomsko vieton buvo pakvies- 
taip aštriai, kaip dabar. Iš- tas drg. J. S. Mažeika, kuris 
naudojimas kasdieną vis eina pasakė mums daug pamoki- 
aštryn, darbininkų padėtis da- nančią prakalbą. Kliubas už 

tamsesnė. taria didelį ačiū drg. Ma-

medžiaginiai $<11.35. Is to buvo tuojaus pa- 
taip kad aukota trys doleriai reikalams 

i galėtų plačiau vesti darbi- Lietuvių Komunistę Frakcijos.

MASPETH, N. Y

s
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Įvyks Sekmad., 22 d. Gegužės - May, 1932
3 
3

BETTS IR MASPETH AVĖS

Pradžia 2-rą Valandą Dieną 3 
3
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Aido Choras, Brooklyn, N. Y.

AIDO' CHORAS pereitus metus turėjo savo pikniką šiuom pačiu laiku ir buvo pasekmingas ir Aidui liko gražaus pelno, 
tat Aidas kreipiasi_ ir šiemet prie savo gerų draugų ir draugių rėmėjų, kad šis piknikas būtų dar su geresniais, pasisekimais. 
Tat, visi Aido rėmėjai šiemet turite nevien kad patys būtumėt, bet dar ir po draugę ar draugą atsivesti, o tokiu būdu padvi- 
gubintųt publiką ir Aidą geriaus sudrūtintute finansiškai ir moraliai. Tat, jauni ir seni, visi rengkitės prie šio pikniko.

Programos išpildyme dalyvaus: Latvių Choras, Aido Choras, Aido Choro merginų sekstetas ir Aido Vyrų Choras.

Muzika šokiams po vadovyste W. M. NORRIS
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' rosi kasdieną vis
I Darbininkų daugiau ir daugiau 
j atsiduria į bedarbių armiją ir 
♦ bado nasrus. Iš kitos pusės, 
išnaudotojai ruošia naują im
perialistinį karą, karą prieš 
Darbininkų Respubliką, Sovie
tų Sąjungą. Vien tik darbi
ninkų jėga komunistų vadovy-' 
bėj tegali sulaikyti imperia-! 
listus nuo karo.

Todėl darbininkai Komunis- reivis.
tų Partijos parengimus turi riaus raportas iš pereitos va

I žeikai.
-Ant, vietos buvo atlaikytas 

mėnesinis susirinkimas; svar
biausiai, pasirodė, kad visi 
nariai dalyvavo Pirmosios Ge- , 
gūžės apvaikščiojime. Tai pa
girtinas dalykas. Prisirašė 

' dar vienas naujas narys prie 
I mūsų Kliubo, J. Nau jokas, se
nas darbininkų judėjimo ka- 

Tapo išduota gaspado-

I kad tuo būdu
; stiprint Partiją, taip 
ji

I ninku kovas. Visi ir visos, da- 
) lyvaukite vakarėlyj gegužės 21 
I dieną, 911 Girard Ave., Phila.,

Programa prasidės kaip 8 
valandą vakare, 
dalyvaus John Reed 
Kas matė kartą John 
Kliubą lošiant, tas nori 
tą kartą matyti. Bus
smuikininkas; kalbės KP. Cen
tro Kom. narys.

Visi į parengimą!

Komisija pranešė, kad yra 
rengiamas piknikas ant 19 d. 
birželio—June, šalę Bedford, 
toj pačioj vietoj, kur pereitais 
metais buvo.

Išrinkta komisija Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo sei
mo delegatam gauti nakvynę.

Manau, kad mūsų Kliubas 
neatsiliks ir del kitų darbinin
kiškų reikalų su aukomis.

Kliubo Koresp. J. Gray.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYKVisiems Svarbu

Daily Worker ir Komunis
čių Partija rengia liepos 2, 3 ir 

4 d. vakacijas ant farmos 
Tarp. Darbininkų. Pagelbos, 
Lumberville, Pa. Vieta puiki. 
Kalnelis labai gražus ir upė 
netoli maudytis.: Tad, • drau
gai, kurie ruošiatės važiuoti 
į vakacijas 4 liepos, važiuoki
te į Daily Workerio ir K. P.

! “kempes.” Jūs ten praleisite 
laiką- smagiai ir neturėsite di
delių išlaidų.

Delei 
rašykite

■ Worker, 
' Pa.

Liepos 
didžiausių Philadelphijos pik
nikų. šį pikniką rengia Daily 
Worker ir Komunistų Partijos 
Distriktas 3-Čias. Tikietukai 
yra išsiuntinėti ir kolonijų 
draugai juos jau pardavinėja, 

į ir turi geras pasekmes.
Organizacijas prašome to

mis dienomis nerengti jokių 
savo parengimų, bet dalyvauti 

I minėtuose D. W. ir KP. paren-

“Priekalo” No. 3, 1932 
m., jau atėjo. Jis turi 48 
puslapius. Telpa daug 
eilių, apsakymėlių ir pa
matinių straipsnių. Yra 
paveikslų, taipgi skyriai: 
bedievių, apžvalga pasau
linių įvykių, bibliografi
jos ir daugelis kitų.

Pavienio numerio kai
na 20 centų, su persiunti
mu 25c. Kas pirks ne
mažiau 5 egz., persiunti
mą mes apmokėsime ir 
gaus 5 egzempliorius už 
$1.00. ,

Visi knygų platintojai 
siųskite užsakymus “Lai
svės” vardu ir antrašu 
bei mano.

D. M. šolomskas, 
46 Ten Eyck St, 

Brooklyn, N. Y



Puslapis, Ketvirtas
P.'l IJ.I UJ.I . l44.U4ga

B. Garbatov. • > ' i Verte Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA
(Tąsa)

—Aš, o tu kas?
—Nepažinai? Na, aš Alešinas.
—O, sveikas, Sergėjau!

darai ?
—Vaikščioju, mąstau ir taip blaškausi. !

- —O apie ką mąstai?
—Apie daugelį.
—Na, einame su manim,—tarė Golubki

na, paimdama jį už rankos.—Abu kartu 
mąstysime, dviems smagiau ir geriau.

—Na ką, dingti nėra kur,—atsakė Ale
šinas, pamąstęs.—Namuose nuobodu, o ant 
gatvės dar daugiau. Einame!

LAISVE
■j.":'.'?' r1.“"1,

Darbininkas aiškinosi, kad vagonėlis už
kliuvo.

—Oh, vėpla, tikras žioplys iš tavęs!—Ir 
Na, ką tu čia prižiūrėtojas prišoko prie vagonėlio, pa

stūmė jį, o darbininkui sudavė per žandą.
—Kas tai, broliai?—suriko darbininkas.
Stenka Pugač, taipgi jaunas darbinin

kas, dirbantis prie šio darbo, apie kurio 
drąsą jau daugelis girdėjo, greitai prišoko 
prie užveizdos, nutvėrė jį už rankos ir 
rūsčiai paklausė:

—A! Tai ką gi tu... mušti darbininkus 
pradėjai?

_ # -—Mokinu darbo tą kvailį,—teisinosi už- la. nariai suvienytoj organi-
—Na, tai papasakok, apie ką tu mąstei. Įveizda. / jzacijoj daug žemesnes mokes-

—Ar taip mokinti reikia?—suriko Pu-’tis mokes.

žodis šiuo klauąinyi, tačiaus, nių apie neramumus Jugo- 
priklausys seimų delegatams, s]avjjoj. Sakoma, kad ke- 
suvaziavusiems is kąsyklų, .• handvmai hnv„ nftfla_ 
plieno ir kitų industrijų. Jie 11 . UY*1121,1 Jau, DUVO^paaa
apie savo organizaciją 
svarstyti ir tarti savo žodį kovich. 
taip, kaip jiems atrodys ge
riausiai.

Sulyginti iki paskutiniam njn|<u 
centui • pašalpos skyrius visgi - 
jokiu būdu negalima, 
džiui, kurie priklauso pirmam 
skyriui gaudami po $7 pašal
pos į savaitę, tie turės pereiti 
po $6 doleriais arba augščiau. 
Jeigu kurie pasiliks pirmam 
skyriui, tai gaus vienu doleriu 
mažiau. Jie gali jaustis, kad 
jiems skriauda ant vieno dole
rio. Bet ištikrųjų nėra jokios 
skriaudos. Ir Štai kodėl: AP

* turės ryta nužudymui V. Marin- 
Dar tik apie mė- 

nesis laiko, kaip Marinkovi- 
čius tapo ministeriu pirmi- 

. Iki šiol Jugoslavi- 
Pavyz- J*a buvo valdoma diktato- 

‘ riaus , Zivkovitch’io. Prie 
jo šalis buvo valdoma auto
kratiškai. Gi prie dabarti
nio ministerio, sakoma, ban
dyta eiti prie parlamenta
rizmo, demokratijos. Tad 
fašistai ir kėsinasi jį nu
dėti.

Penktad., Geguž. 20,. 1932

ja.” Nepamirškite ateiti ir naujų 
narių atąivesti. ‘ -Mūsų susirinkimai [ 
yra laikomi kas ketvirtą nedęldienį, ‘
10 vai. ryte.

Fin Sekr. J. Baranauskas.
(119-120)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD. 77 kuopos susirinkimas 

Įvyks sekmadienį, 22 gegužės, 11 vai. 
ryte, Mažeikos svetainėje, 185 Jer
sey Ave. Visi draugai ir drauges, 
malonėkite susirinkti laiku, nes turi
me daug svarbių dalykų aptarti. 
Jau atėjo antras tomas knygos “Re
ligija,” šiame susirinkime galėsite 
pasiimti ją visi tie, kure esate užsi
mokėję ir tie, kurie šiame susirink- 
me

DETROIT, MICH. , >
Svariti Konferencija ‘ 

šeštadienį,’21 gegužės įvyks labai 
svarbi konferencija spaudos pikniko 
klausimu, šaukia Detroito dlarbinin- 
kų organizacijų Sąryšis. Į šią kon
ferenciją kviečiame ne vien tik Są
ryšio delegatus, ale ir Sąryšio drau
gijų ir kuopų parengimų komitetus. 
Bus svarbių reikalų aptarti del spau
dos pikniko ir taipgi yra kitokių da
lykų.

Sąryšio Sekr. J. K. Alvinas.

—klaūsė ji jau kelyje.
—O tau interesinga? Matomai, minių 

ūpą studijuoji?
—O kokis tu keistas, aš tave... su visa 

širdžia.
Alešinas nusijuokė ir pradėjo:
—Su visa širdžia? Tai labai smagu..Hm, 

apie ką aš mąsčiau? Žinai, didelės mintys 
į galvą ateina, mąsčiau, kad kur nors tai 
yra Maskva. Nors, tiesa, pas mus kasyk
loje mažai kas apie ją žino. Taip, ten yra 
teatrai, judžiai, muzėjai, galerijos,—abel- 
nai kultūra. O vėl mąsčiau, kad pas mus 
kasykloje dabar yra elektros šviesa, bet 
dar jos permažai. O kada nori vakarais 
pasivaikštinėti—tai braidžiok po purvyną. 
Štai apie tai ir galvojau.

Abu ėjo ir tylėjo.
—Apie tai tankiai ir aš mąstau,—atsakė 

Golubkina.—Užeikime pas mane, pasikal
bėsime, o gal ir lietus pereis.

Pas Golubkina Alešinas užtruko ilgai. Gė
rė arbatą, su pasitenkinimu pasakojo apie 
piliečių karą: kokie tai tada žmonės buvo 
ii* kokis tai buvo gyvenimas; ne tai, kas 
dabar. O kada pasirengė jau eiti namo, 
tai pamatė, kad jau dvi valandos ryto, ant 
gatvės lyja smarkus lietus. Pasiėmė kepu
rę ir atkišo ranką Golubkinai.

* —Sudie!
;—Tu eini?—klausė Golubkina, laikyda- seni vilkai!

ma savo karštoje rankoje Alešino ranką. į —Meskite, draugai, tą kelmą, einame į 
-‘-Ant oro didelis lietus. Nakvok pas ma-iarklydę ir pasikalbėsime! — šaukė Stenka 
ne. | Pugač.

—Einam! Einam! Einam! Einam!—pa-

gač ir,'atsisukęs į kitus darbininkus,, šau
kė:—Na, ką draugai, jis senąją tvarką at
gal nori sugrąžinti!

Jauni vyrai, rėkaudami, greitai rinkosi 
ir apstojo užveizdą.

—Kokią teisę turėjai kirsti tą jauną vai
kiną? Kokią?

—Ką, ar mes jo vaikai, kad jis mus muš-

ai ir lietus pereis

—Tai niekšas!
—Pamesk tą, oi pamesk!—rėkė pikti 

jauni darbininkai.
—Jeigu pakartosi daugiau, tai patsai 

gausi per žandus!
—Duoti jam dabar! Duoti tam kirmi- 

• nui!
i Mušti jį!

Mitrofan Būgai jau nutvėrė užveizdą už 
sprando ir kratė.—Na, aš tau parodysiu, 
kaip seną režimą grąžinti atgal!

—Mušk tą kirminą! Mušk!—šaukė jau
nuoliai piktai.

—Paleiskite jį, draugai!
—Na, draugai, leiskite mane ir išsiskirs- 

tykite!—prašėsi užveizdą.
—A-a! Paleisti! Išsiskirstykite, o muš

ti tai tau galima?
—Matai, kokią tvarką nori įvesti.
—Bus jau gana, mes jums parodysime,

—Pas tave? Pas tave juk nėra kur,—ir ■ .
apvedė akimis jis vienintelį kambarėlį ir sigriebė jaunuoliai obalsį.
vieną lovą, o paskui užmetė akis ant Go- _• » —-1-
lubkinos. -Golubkina uždėjo - jam ant pe-;
ties ranką ir prisispaudę prie jo visu kūnu, i
Alešinas patylėjo, o paskui kažin kodėl pa-;gai rėkavo, skundėsi ant užveizdos, kad 
kuždomis paklausė: ! jiems algos moka mažiau; nusprendė

Į-M) kaip su Maksimu? i skelbti streiką ir reikalauti pakelti algas ir
’ Golubkina nuliūdo, nuleido savo rankas1 prašalinti netikusį užveizdą. Neiti į dar- 

nuo jo peties ir nedrąsiai atsakė: jbą, pakol reikalavimai nebus išpildyti, lai
—Viskas tarp manęs ir Maksimo baigta.! darbas stovi.
—Ar tu kalbėjais su juo?
—Taip, kalbėjaus.
—Taip, tai taip—ir Alešinas pažiūrėjo 

per langą. Golubkina vėl prie jo smarkiai 
prisispaudė ir pradėjo kuždėti:

‘ —Sergėjau, aš myliu tave, myliu!... Tu 
tik vienas... Tokis... Tik tave vieną vi
soje kasykloje myliu...

Alešinas norėjo ją atstumti, bet kokis tai 
neaiškus pageidavimas staigiai,apėmė jį ir 
jis kietai apkabino Golubkiną ir pradėjo 
karštai bučiuoti.

“Streikas”
• /■.kasyklų kieme didelis rėkavimas ir ang-

—Duoti jam ausų!—reikalavo Būgai.
—-Palik tą utelę1, einam! V
Arklydėj į susirinko1 visi jaunuoliai.

HAVERHILL, MASS. 
Metinis Piknikas

Rengia L. N. Gedemino Kliubas. 
Įvyks 5 d. birželio, pradžia 10 vai. 
ryte, Maple Parke, Methufen, Mass. • 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti Lš 
visos plačios apielinkės.

užsmokėsite duokles.
Sekr. K. Dzevečka.

(119-120)
—><■*—<■■■»..... » I ■■*HH R

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 11 kuopos mėnesinis sus- 

sirinkimas įvyks sekmadienį, 22 ge
gužės, 10:30 vai. ryte, Lietuvių sve
tainėje, 29 Endicott St. Gerbiami 
nariai ir narės! Malonėkite skait
lingai susirinkti ir atsiimti knygą 
“Rteligiją,” nės jau aplaikėme antrą 
tomą. Taipgi tie, kurie dar nesate 
užsimokėję už šiuos metus, pasirū
pinkite užsimokėti.

Sekr. J. J. Bakšys.
■ 1 (119-120)

clevHandTohio
19 dieną birželio (June) yra ren

giamas piknikas padengimui lėšų 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
seimo. Bus toje pačioje vietoje, kur 
buvo pereitais metais.

(119-120)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 10-tos kuopos susirinki

mas bus pirmadienį, gegužės 23 d., 
8 vai. vakare, Rusų name, 995 N. 
5th St. Malonėkite visi nariai ateiti 
ir duokles užsimokėti, nes jau yra 
nauja knyga—antras tomas “Religi- i 
jos.” Taipgi yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskite ir naujų 
narių.

NEWARK, N. J.
Masinis protesto mitingas bus lai

komas nedėlioję, 22 gegužės (May), 
7 vai. vakare, IWO. 
Springfield Ave.

prieš deportavimą Edith 
organizatorės Nat. Textile 
Unijos, kurią dabar laiko 
Bostono imigracijos auto-

Center, 347 
šis yra protestoVISOKIAS KNYGAS

Lietuvių ir Anglų Kalba
APIE ŠEIMYNINI JR 
LYTINI GYVENIMĄ

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

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

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

New York, N. Y.

mitingas 
Berkman, 
Workers 
kalėjime 
ritėtai.

Pirmo skyriaus 
nariai dabar moka po septynis 
suvirš centus ant kiekvieno 
dolerio į mėnesį,1 o susivienijus 
temokės tiktai biskį mažiau, 
kaip po šešis centus ant kiek
vieno dolerio. Tai kokia gi 
čia gali būti skriauda ?

Bet kiti gali sakyti, 
jau per ilgą laiką mokėjo po 
50 centų už $7. Tiek ilgai 
mokėję, dabar vienu' sykiu te
gaus pašalpos tiktai po šešis 
dolerius į savaitę. Tie drau
gai mano, kad jie kaip po
mirtinę mokėdami deda į re
zervą ir gali paskui gauti pa
šalpą. O ištikrųjų su pašalpa 

i sekamai eina. Pašalpos fon- 
dan kiek per mėnesį suplau
kia, tiek ir išsimoka, veik nie
ko nelieka. Jeigu prirokuotu- 
mėm ir tas blankas, kurios Cen
tro raštinėj laukia išmokėjimo 
eilės, tai mūsų fonde dar pasi
darytų trukumas. Taigi, ir 
čia nėra nariui jokios skriau
dos. Organizacija nenaudoja 
nei vieno cento kitiems reika
lams pašalpos pinigų, bet visa
da išmoka sergantiems na
riams. Rezervo visai neturi. 
Susivieniję su LDS. suvienytoji 
organizacijon, veikiausiai nu
nešime pašalpos fondo skolų. 
Šiuo laiku susirgimų skaitlius 

| nuolatos didėja. Taipgi ir lė
šų fondas išsisėmęs. Mes turi
me gerokai tiktai apdraudos 
fonde, bet ir tai, pagab actua- 
rio apskaįtlįavimą, garantuoja
ma nariams 9G nuošimčiai 
kiekvieno pomirtinės paliudi
jimo. Vadinasi, ir čia šimto 
nuošimčių neturime.

APLA. nariai gali tiktai pa
sidžiaugti, kad mes galime su-, 
sivienyti su tokia organizaci
ja, kurios visi fondai gerai sto
vi ir pomirtinės paliudijimai 
garantuojami 117 nuošimčių. 
Toji organizacija, vadinasi, 
ima atsakomybę ir už tuos 
trukumus, kokie pas mus gali 
rastis. Tai džiuginantis daly
kas.

Manau, kad tie nelygumai 
gerklę! pašalpos skyriuose, kad tie 

įsivaizdinimai apie nariams 
skriaudas negalės pakenkti su
vienijimui abiejų organizacijų. 
Tasai darbininkas, kuris rūpi
nasi savo klasės reikalais ir 

į mato iš to didelę naudą visam 
darbininkų judėjimui, aišku, 
širdingai darbuosis, kad toji 
vienybė būtų įvykinta ir su
daryta tvirta darbininkų savy- 
šalpos organizacija. Tasai 
darbininkas jokiu būdu nepa
dės darbininkų priešams, ku
rie darbuojasi, kad vienybė 
nebūtų atsiekta, kad darbinin
kai būtų susiskaldę. Ne tik 
jis nepadės tokiems, bet da.r 
g;ana smarkiai prieš juos ko
vos—naudai višo darbininkų
judėjimb.

1 Jeigu piab.ipus bus tas vie-, 
nąs bendras supratimas ir gi
lus įsitikinimas, jogei tiktai 
vienybėj darbininkų5 galybė, 
mes negalėsime visas kliūtis, 
visus šuhkumus ir suvienysi
me šias dvi organizacijas. 
Ne. tiktai Šias suvienysime, bet 
sutrauksime daug pašaipiųjų 
lokalinių organizacijų, draugi
jų, kliubų. Seimai turės ir tuo 
klausimu plačiai kalbėti—pa
daryti tam tikrų palengvinimų 
delei panašių draugijų.

Tad visi už vienybę. Sei
mai turi būt skaitlingiausi.. 
Darbininkiška dviasia juose tu
ri viešpatauti.

J. Gasiunas.

kad

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

RIVERSIDE, N. J.
Piknikas. Rengia Am. Lietuvių 

Drb. Liter. Draugijos 142 kuopa. 
Įvyks nedėlioję, 22 d. gegužės (May) 
ant Plungio Parko, Cambridge, N. J.

Bus įvairių pamarginimų ir skanių 
valgių ir gėrimų; bus prakalbos ir 
diskusijos. Visi galėsite išsireikšti 
savo nuomones ir turėsite progos jš- 
giršti nuomones daugelio kitų drau
gų svarbiais mūsų gyvenimo klau- 
mais. Gera orkestrą grieš iki vėlu
mais. Pradžia nuo 12 vai. dieną. Vi
sus užkviečia,

Rengėjai.
(119-120) 

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 141 kuopos yra šaukia

mas susirinkimas Gegužės 22, 10 
vai. ryte, 928 E. Moyamensing Avė. 
Draugai ir draugės, ateikite visi į 
šį susirinkimą, nes yra daug svarbių 
reikalų apkalbėti ir kurie neužsimo
kėjote, nepamirškite užsimokėti. At
eikite atsiimti naujų knygą “Religi-

Sekr. Julius Vaitkus.
(118-119)

EASTON, PA. 
Pirmas šio Sezono Piknikas

Linksma nikniką rengia LDSA. 14 
kr>., nedėlioję, 22 d. gegužės, Bush- 
kill Park, Easton, Pa. Eastono ir 
apielinkės darbininkai yra širdingai 
kviečiami, nes tai bus pirmas šių 
metu piknikas ir rengėjos deda pa
stangas, kad jis būtu vienas iš links
miausių ir draugiškiausiu pikniku. 
Jr kad visi atrilanke būtų patenkinti. 
Vieta yra runki ir visiems prieinama. 
Randas platforma šokiams, ir karš
tame ore yra maudynės. Bus gar
džiu valgiu, konustu. silkių ir karštų

Ansčiai minkš+n bėrimu, 
visiems veltui. Prasidės nuo

11 vai.
Kviečia visus Renaline.

(118-120)
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(118-119)

HARTFORD, CONN.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo susirinkimas' atsibus pirmadienį, 
23 gegužės (May), 8 vai. vakare, t 
Laisvės Choro svetainėje, 59 Park 
St. Visi nariai malonėkite atsilanky
ti, nes turime daug svarbių reikalų * 
aptarti, 
narių.

Taipgi atsiveskite naujų

Prot. Raštininkas.
(118-119)

YONKERS, N. Y.
ALDLD. 172 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioję, 22 gegu
žės, 2 vai. po pietų, Darbininkų Cen
tre, 27 Hudson, St., Yonkers, N. Y. 
Draugai ir draugės malonėkite susi
rinkti laiku, nes turime daugelį da
lykų aptarimui. Taipgi jau atėjo 
antras tomas knygos “Religija,” tat 
šiame susirinkime gausite ją. Atsi
veskite ir naujų aplikantų į draugiją.

Sekr. J. Siurbis.
(118-119)

----- ------ --------------
PHILADELPHIA, PA.

Bankietas Išleidimui Delegatų
Komunistų Partijos prezidentinių 

nominacijų konvencija įvyks 29-30 
dienomis Chicagoje. Philadelphia, 
išleidimai savo delegacijos rengia 
bankieta, kuris įvyks gegužės 21, 
1932, Girard Manor Hall, 911 Girard 
Ave. Bus graži programa, John 
Reed kliubas perstatys darbininkiš
kų vaizdu, kurie bus įdomūs visiems. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Kviečia Rengimo Komisija.
(117-120)
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—Duokite balsą!—prašė tik atbėgęs Ka- 
menievas.—Draugai, mūsų reikalavimai 
yra teisingi, bet tik reikia organizuotai, 
reikia reikalauti per komjaunuolių kuopą, 
per uniją. • Darbas negalima .sulaikyti, mes 
gyvename ne kapitalistinėje tvarkoje.

—Gana tau bus kalbėti!—šaukė pikti 
jaunuoliai. 1

—Gana! Gana! Užkimšk sau 
Nereikia mums tavo agitacijos!

—-Pakol tas tavo komjaunuolių 
plepės, tai mes kentėsime!

—Draugai,—da garsiau šaukė 
niėv,—kitaip negalima, kaip tik per organi
zacijas. Juk kam bus blėdis, jeigu mes!

lį vežti vagonėlių ratų griežimas bei arklių | darbą sulaikysime? Juk mes patys esa- 
žyengimas. • ’ Į me kasyklų savininkai ; Sovietų Sąjungoje

—Greičiau, greičiau!—šaukė prižiūrėto-. viskas pačių darbininkų.
jas, ragindamas vieną jauną darbininką.! (Tąsa bus).
_ • *

Pašalpos Skyriai Suvienyto j Organizacijoj
Kai kurios APLA. kuopos tinkmai viską išrišti, 

klausia Centro, kaip bus su
tvarkyta suvienytoj organiza
cijoj pašalpos skyriai. Dabar, 
mat, APLA. yra du skyriai-*- 
7-ir 13 dolerių į savaitę. Svar
bu taipgi žinoti, kiek buš sky
rių susivienijus su LDS. Ypa
tingai žingeidauja tie nariai, 
kurie priguli prie abiejų orga
nizacijų ir turi augštesnius 
skyrius.

-Bendroji vienybės komisija 
gkna nuodugniai svarstė šitą 
klausimą ir galų gale priėjo 
prie išvados, jogei suvienytoj 
organizacijoj pakanka keturių 
skyrių—$6, $9, $12 ir $15. 
Svarstyta apie įvedimą dar 
daugiau skyrių, bet prieita, 
kad šiuo laiku nebūtų naudin
ga organizacijai turėti gana 
aųgštus skyrius. Tačiaus ši
tas komisijos tarimas tai nė
ra galutinas. Svarbiausia, 
kąip abiejų organizacijų sei
mai išspręs. Todėl svarbu tu
rėti Jabai skaitlingus seimus ir

Mano nuomonė irgi supuola 
su bendrosios vienybės komisi
jos nuomone, jogei dabartiniu 
laiku mes negalime labai aūgš- 
tai šokti. Gerai, galima būtų 
dar porą skyrių įvesti. Ap
draudos Dėpartmentas, rodosi 
leidžia pašalpos skyrių •turė
ti iki $21 į savaitę. Bet klau
simas, ar būtų galima toks 
skyrius palaikyti ,ar būtų nau
dinga visai organizacijai?

Visų pirma reikia pasakyti, 
kad tokių narių, kurie priguli 
abiejose organizacijose ir yra 
augštuose skyriuose, yra vi
sai mažai. O augštų skyrių 
palaikymui reikalinga ir narių, 
kurie galėtų augštesnius mo
kesčius mokėti. Dabar gi blo
gi laikai. Bedarbė nuolatos 
didėja. Daugelis būdami ir 
žemuose skyriuose jau nebega
li išsimokėti mažų mokesčių. 
O ką jau bekalbėti apie augš- 
tus skyrius. Visi mūsų organi
zacijų nariai šiandien paliesti būtų laidojamos.

skyrius

Kame-

bedarbes. Kiekvienam cen
tas labai brangus-. Daugelis 
jau dabar nori persikelti ant 
žemesnių pašalpos ir pomirti
nės laipsnių. Kiti laukia tik
tai suvienijimo abiejų organi
zacijų, o laike suvienijimo 
(mano; persikelti ant žemiausių, 1 
‘kad mažiausia mokant .pasilik- 
,ti nariais organizacijos.

Budavodami organizaciją, 
taigi, visada peržiūrėkime vi
sas aplinkybes. Ėūkime rea
listai, matykime visą padėtį. 
Gerai ir nuodugniai viską ap- 
svarstykime. Tada galėsime 
atsiekti savo tikslo. Atsimin
kime, jogei mes turime dau
giausia rūpintis biedniausiais 
darbininkais, kad ir jie būtų 
mūsų organizacijos nariais. 
Turčiai juk į darbininkų suvy
tai pos organizaciją nesirašys. 
Tiktai tie, kurie dirba plieno, 
audimo, verpimo, siuvimo dirb
tuvėse, kasyklose vyriausia 
yra tokips organizacijos na
riais. Tokiu zbūdu ir reikia 
žiūrėti, kad mokestys būtų 
kuo mažiausios ir kad visokios 
lengvatos tiems darbininkams

Paskutinis

Neramumai Jugoslavijoj
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
žemiau seka surašąs kaikurių ligų. Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to

dėl darbininkai turi apie jas žinoti, kadmokėti nors dalinai apsiginti. v

Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbe. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsidegmimais ? 
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 įr tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai. narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir-jų šipuliai. 
Išnarinimąi, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežasčių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja. 
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir .garų pavojingumas,. 
Pagalba gažu pritroškusiems.
Elektros užgavimas žmogaus. . .'
Pagalba Elektros pritrenktam.
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji- 

4 mas. •, . ,
Kokia pagalba mžnuodintam duoti ? 
Kaip reikia nešti sužeistus?
Svarba gimnastikos, mankštinimasi. 
Valgis, vidurių užkietėjimas. 
Dantų ir akiu tinkama priežiūra. 
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 

mas.
Knygoje 
žymėtas 
vaistam

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

v Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
' Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai.
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės.
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

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

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

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

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

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVE,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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DARBININKŲ KOVOS FAŠISTU 
LIETUVOJE

I kuriuo reikalauja, kad'kad del choro ‘ svetainės J.
’ darbdaviai darytų samdy- • Berzinis' aukavo 3 stalus ir 
’ mo sutartis ne trims mė- i P^tuzmį krėslų prie stalų ; E. j 
! nesiams, kaip dabar norė

WSHWJ jos įgaliojo surengti prarhogą “Laisvę” ir “Vilnį?” Juk taiį-! 
< tik “Daily Workerio” naudai, pe “L.

o ne kitam kam. r , ! kerio” politinio skirtumo nėra.
• . ! Kdmunistų Partijos linija yfa

mckleriS’ renegatas|įr laikraščių linija. Cliff- 
, saugokitės 

reikia padaryti K. Steponavičiaus kontr-revo- 
liucinių žulikysčių!

Darbininkų Sargas.

Daily Wor-
K. Steponavičiaus Darbeliai

y ” Kavo sieninį laikrodį, visi šnipų ir provokatorių Lie- Tada
darni išvengti kompensaci- choristai tarė nuoširdų ąčiu. tuvių

T. Mažeika, laikrodininkas, au
kavo sieninį laikrodį. Visi

Nepajėgia Mokesčių Mokėt tuojaus buvo uždaryti 5 fa- ^.c^ai°; oet Ogesniam lai-;

Trakų valsčiaus ir apie- 
linkės smulkieji valstiečiai 
ir kaimo biednuomenė gy
vena labai skurdžiai. Dau
guma nepajėgia mokesčių! 
ijiokėt ir diena iš dienosi 
laukia varžytinių. Kaime 
pilna bedarbių. Iš kaimų 
eina į miestelius darbo jieš- 
kot, bet ir ten nieko neran
da, nes ir ten bedarbė. Rei
kia kovot prieš mokesčius. 
Reik reikalaut, kad biednio- 
kai visai nuo mokesčių 
tų paliuosuoti.

brikai ir apie 350 darbinin
kų buvo išmesta į gatvę. 
Liko dar 3 fabrikai.

Bedarbė žudėsi
Ukmergės gyventoja

bū-

Prie choro prisirašė 3 nau
ji nariai. Choras :______

auga, bet privalėtų ir darbi- 
prisidėjime 

; prie revoliucinio darb. judėji- 
' mo progresuoti; neužtenka, 
I lyg iš prievartos kur prakal- 
bose atidainavus, išbėgti lau
kan. J

i-r, , \ . i. . . I Dainų komisija raportavo,
į Palangės valsčiaus ukmm-,■ ]<acĮ 3 dainas-kopijas nurašė, 
karns kaip apsirengę, ko- Draugai choriečiai turėtų pa- 
kiais ratais, arkliais ir kin- siskaityti “Laisvėj” num. 114| 
kyrnais atvykti į Palangą, Proletarij Meno skyriuje apįe; 
tai tuo labiau reikėtų susi-! 
rūpinti žmonių : 
Bet, kaip matyti, žmonių |

•/ i- Z O j

kui, o be to, jei pasitaiko! 
šventė savaitės viduryj,1 
kad už tą dieną darbiniu-'ninkiškoj dirvoj, 

{karns nebūtų išskaitoma.

Palangoj Nešvara
Jeigu jau dešimtininkams ■

Donoščikų 
priešakyje stovi Pruseika, o

Draugijos Steponavičius duoda naują su- sides darbininkai, 
manymą: esą 
šis komitetas pastoviu komite-

Bedarbė Joniškyj
, Joniškyj daugiau 300 
darbių. Bedarbių padėtis

s sunki ir vis sunkėja. Nėra 
nei jokio darbo. Pirmiaus 
viens kits bedarbių uždirb
davo prie malkų kirtimo,bet 
dabar ir to nėra. Miškai iš
kirsti. Bedarbiai, pradėkit 
kovą už pašalpą visiem be
darbiams.
prie savivaldybės ir organi- [• 
zuotai reikalauti vienkarti
nės pašalpos.

Bedarbė Klaipėdoj
» Laikraščiai pa-duoda to
kių davinių apie bedarbius 
Klaipėdoj.
Klaipėdoj buvo jau 1,063 
bedarbiai
lapkričio pabaigoj tik 759. 
Per kalėdas bedarbių skai
čius pašoko net iii 1,221. Iš
tiktųjų bedarbių yra daug j

be-

Karaliūniene,^ gyv. Žuvų kUvo įsakyta pranešti viso’ 
g-ve Nr. 15, šio men. 1 d. is-1 i
gere pilną stiklinę acto‘es
encijos. Nors greitai nu
vežta į miesto ligoninę, bet 
vis tik maža vilties • pa
gyti.

Šios žudymosi smulkme
nos. Jos vyras nesenai su
grįžo iš kariuomenes, ir per 
visą žiemą niekur negavo 
darbo, nuo ko pasidarė var
gingas jų gyvenimus. Ir 
dažnai, neturint duonos

... Cliffsideje jai darbuojasi K. smarkiai a*: ■ ,i Steponavičius, kuris yra tos( .
kontr-revoliucinės Organizaci-J ^u» kuris rūpintųs darbininkiš
kos sė’kf eterius ir vis apgavfriė- ka spauda ir laiks nuo lai-| 
ja darbininkus. ]

K. Steponavičius apgavinėja b’ių I 
ir kitataučius darbininkus. Jis šlavai sutinka, 

kuo- kad jo organizacija jį išrin-i
pos knygas. Jis, kad ap'gavus ko tik Šiam parengimui, o ka-1
darbininkus, ‘niekinda'mas vi- da bus kitas parengimas, ta-Į

J“ 'b..- i_ !_:t: Ma-‘
Partiją, tuom kartu neva stoja tote, ir čia renegatui ne Raini . .X 4 Ui 1 1 Y r "\X7A-v»1 S-s T •

pasiglemžė ALDLD. 77

ko rengtų pramogas kitakal-
1 laikraščių naudai. čia 

, o rusas sako, i
Vokietijos Eksportas 

Sumažėjo
darbininkus, ‘niekinda'mas ' ___  ___ .
saip komunistus, ’niekindamas da bus ir kiti* žmonės.

už “Daily Workerj,” hes jis ir sekėsi.
______ v ____ „j, jo kamarotai sumanė prisišlie- 

v.vug ! ALPMS. reikalus, kur sakomą : i ti prie “Daily Workerio” pa- 
sveikata |“Pirkite Dainas.” įrengimo ir panaudoti to pa-

‘ T r , I rengimo pinigus savo tiks-Vytauto Dr-jos atstovai at- į janl<? .
sveikata mažiau vertinama, ne- i silankė į choro susirinkimą del I. .
gu ju paviršius. Atėjęs į Palan- ' parandavojimo minimai draU- 
gos, i didžiausio Lietuvos i gijai svetainės mėnesiniams su- 
kurorto, turgų tiesiog nu-| Darbininkų 
stembi matydamas, kad pagelboj chorą 
šalia žuvų, daržovių ir kito- Žemaitienė

Darbininkų Tarptautinėj 
y atstovaujanti j 

išdavė ]

K. Steponavičiaus pereitų 
metų ir paskutinių laikų yra 
sekami kontr-revoliuciniai žy
giai :

a. Jis Visaip niekina Komu- 
raportą,! nistų Partiją ir jos pastatytą

Ma-1

kad 
nelabai 

“geriem 
masėm,”

kąsnio, tarp jų delei to kil-įkių valgomų produktų yra kad rengiama raportinis mitin-l 'Lietuvių Centro Biurą, komu- 
davo įvairūs nesusiprati- į pardavinėjami ir kepyklų £’as rašė jams apie Kentucky nistmius„dienraščius “Laisvę” 
mai- • gaminai. . Būt!i _dar Palren* 'Ss ^priėmimui bXoHų bUis sudraskė ALDLD. kp.,
Tabako Fabriku Darbinio- clama> jei įvairus PYWai": maršuotuoiu. kurie nribus ueo-. inkriminuodamas vagystėj cen-Tabako Fabrikų Darbinin- maršuotuojų, kurie pribus geg.

BERLYNAS. — Paskelb- 
ta, kad Vokietijos eksportas 
sumažėjo. Šį mėnesį Vokie
tijos eksportas viršija tik 
$10,750,000. Tuo pačiu lai
ku pereitame balandyj buvo 
eksporto balansas $24,000,- 
000.

I Iš to galima suprast, 
mūsų renegatai jau 
pasitiki tiem savo 
žmonėm” ir tom 
kurios būk su jais eina; jie
bijosi rengti pramogas vieni 
del savo kontrreyoliuciriės 
“Klampynės,” c t_.. 
šliejasi prie plačiųjų darbi-! 
ninkiškų masių bei organiza-1 
cijų ir sukriu būdu 1 
apgauti jas ir išnaudoti savo' 
nelemtiem tikslams. į

Dar pereitą metą Steponą- i 
vičius- rėmė ir dabar remia 
darbininkų priešus gausiai. 
Pavyzdžiui, pernai statė kata
likų bažnyčią Fairview, N. J. 
Tai Steponavičius aukojo $10 
ir tas pats Steponavičius, pri
klausydamas bosų organizaci
joj “Elks,” kuri pereitą rude
nį surengė “fair’us” atvirų 
darbo žmonių priešų naudai 
streiklaužiškam Amer. Legio
nui, tai tas “LDD.” vadas p. 
S t eponavičius, dalyvaudamas 
minimam 'parengime, labai 
gausiai rėmė tuos siurbėles ir 
t. t.

! štai koki žmonės yra orga
nizatoriais tos “LDD.” štai 
kas nori, prisidengdami “Daily 
Workerio” parengimais, vilio
ti iš darbininkų centus savo 
“Klampynei.” Jei jiems apei
na “D. W.',” tai kam jie puo-1 

ir jos !
I kohtr-revoliuciniam tikslui. Pa-[ lietuvių darbininkų ‘ spaudą, 
j vyzdžiui, aną dieną sueina ke-l_ ____________

o prigavingaij Kad Vokietija galėtų eko- 
.bi-jnominiai verstis ir mokėti 

bando'^arQ s^°^as> tai jai reikar 
linga daug didesnis ekspor
to balansas—perviršius. Ki
taip kapitalistinė Vokietija 
turi eiti prie bankrūto.inkriminuodamas vagystėj cen

tro ir apskričio valdybas.
c. Neduoda žinoti visiems L 

jie laiko 
ir sau- 

dra u gijos 
patvarky-

kai įteikė Memorandumą laikomi dėžėse su j įg

dažniausiai I užkvietė Laisvės Chorą į kon-j BS. nariams, kad, jie 
, kuri įvyko geg. 12 draugijos susirinkimus, i

Tabako fabrikų Kaune
... . . r. I darbininkai įteikė darbo in-

Reikia rinktis j spektorhn :

stikliniais viršais,- bet gaila, I Jaunųjų Komunistų Lyga 
kad tų stiklų 

memorandumą, vietos vienos. | ferenciją
į d. kovai prieš imperialistų ren- 
| giamą karą.
i dą išrinkta
i konferenciją.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

Gruodžio mėn.

kai tuo tarpu

vališkai elgiasi su
Per didelę bė- pageidavimais bei 

du > delegatai į > mais.
Apsiėmė dvi! d- Inkriminuoja 

■........ ...  “Laisvę” ir visą
dvi 10RG.MHCUU NARIAMS PAfflŠKMS, i“ SK. dienraštį 

komunistinį
LIETUVIS GRABORIUS

e. Nachalįškai suklaidino ir 
atitraukė nūo centro LDSA. 
kuopą Cliffšidėje ir dabar 

v. 1 vT- ' 1 * • •' mnabmc ir miaUrovH i naron’!kuomet nenori apsiimti į kou-j bando ją išnaudoti vien tikdidėjimo bedarbes, skurdo ir. masinas .ir nusivežti 1 paien- y . ‘ I — ’ ■ - • •
' 1 ' . Iš bedarbiu neturi būt ferencijas, ypatingai ; tarp- j

turi tautines. Watebuno Vilijos 
i Choro pats mokytojas prik- 

Bedarbius ^auso Pr’e Jaunųjų Komunis- 
reikia įtraukti į komisijas ren-i ^lL Lygos, rodos, ten ii kiti ( 
gimui, išvažiavimų ir kitokių ! JauRu°liai priklauso, ^et IIart-| 
parengimų. Vasarinių parengi
mų, 
gali apsistoti delei šios bedar-;

________ : vo konf. Čia Hartfordo Lais-
NEW BRITAIN, CONN. — mas: labai lengvai; dirbantieji .Y®®, ^hoio jaunuoliai veiti di- 

Draugai ir draugės, delei pa-1 turi bedarbius paimti į savas dell° PaPeikllP°, ka jie me-, 

vargo visuose šalies kampeliuo-l gimus, 
se, darbininkai vis labiau pra- imama įžanga, jeigu jie 
deda bruzdėti prieš valdančią-I Bedarbių Tarybų paliudijimus 
ją klasę ir turčius. Darbinind kad jie yra tokie. ------------
kai drąsiai stato griežtus rei
kalavimus turčių klasei, kad 

Iji be atidėliojimo teiktų be- 
! darbiam socialę apdraudą; 
Įdirbantieji veda kovas prieš 
algų kapojimą; taipo pat dar-' bes. 
bininkai dar niekuomet pir- (turi 
miau nėra vedę tokios aštrios i

veikimo ratas niekaip ne

! sklokos’ rėmimui, o pirmiau to 
■kuopa būdavo nuoširdi rėmėjai 

darbininkų kovose. I
Ant galo, Steponavičius ban

do suklaidinti ir' kitataučių 
d a r bininkiškas organizacijas 
skverbdamasis į patarėjus su

, kad patraukti arčiau

patar> 
ir už 
kainą,

Bedarbių Demonstracija
Lenkijoj

Cirardove bedarbiai su
ruošė’
miesto valdybos. Moterys nių kalinių, kaip dabar. Ko-jganizącijom dęsefkais;šimtinių 
ir vaikai demonstravo prie- va vedama visais frontais užf šiais metais ‘ įžiūrėkime, 
Šakyj. Demonstrantai pra- abelnai visus tuojautinius dar- išvažiavimai ypač būtų 
mušė policijos kardoną ir 
įsiveržė į miesto valdybą;
savo reikalavimų įteikt. Bu- . v 
vo susirėmimai tarp polici- prieĮ vargo, suspaustųjų kelia- 
jos ir bedarbių. Yra su
žeistų iš abiejų pusių.

Sustojo Kaune Fabrikas 
“šilkolev”

Nuo vasario 15 d. laiki
nai užsidarė mezginių fab
rikas “Šilkolev.” Dalis dar
bininkų už menkesnę algą 
gauna darbo. Darbininkai 
turi kovot, kad visi darbi
ninkai būtų priimti atgal į 
•darbą.

forde net ir darbininkiškas re-;!-?~ - -
voliucines dainas nelabai mėg-į tikslu, ... ----- ■
tų mokytis, kaip kad šiame £u-j Prje sav§s įr išnaudoti jas savo1 ja Komunistų Partiją

i ii L i a inoiini’n yvi Alrirlm O O

Norintieji ge
riausio 
navimo 

žemą
va- 

šauki-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W 'b
'Kaip tik priešingai, jis I virinkime išsitarė mokytojas. 

rno-prėti .1 ' Nutarta, kad Meno Sąjun-f
v. ' ’ . . j gos suvažiavime Laisvės Chorą'turios skirtingos darb. organi-

■ dėmonstraeiia!41)rie. “e“‘, atstovautų choro narės .O. Gi- zacijos ir nutaria surengti pra-
----- i--. yaittens ir O. Vilkaitė, nes tos Į mogą

, įl draugės važiuos kaipo delega- 
crprni tgs nuo LDS> kp' g CI cv 1 

prirengti dvasiniai: geros pra
kalbos, revoliucinės dainos, ir

Išrinkta ALPMS. ;
vimui įnešimų komisija, drau
gai Makoveckas, Kazlauskas, 

jauna-

mą balsą. Bet ji kol kas drįs
ta rodyt savo piktąsias iltis; 
ji žudo bedarbius, reikalaujan
čius duonos; ji taško buožė
mis galvas tiem darbihinkam 
kurie drąsiai kovoja prieš l. 

gų kapojimą; ji ardo demons
tracijas kovai už paliuosavimą 
politinių kalinių; ji persekioja 
ateivius darbininkus ir depor-j 
tuoj a į fašistines šalis nužu
dymui klasiniai susipratusius. 
Bet ji nesustabdys kylančio 
darbininkų judėjimo, nors ir 
čia dar kaip; ji neišnaikins re- 

jvoliucinio judėjimo, kuris ruo- 
Dirbtuvė “Avalit” igia dirvą nušlavimui sugedu

sios kapitalistinės sistemos iri 
Dirbtuvė “Avalit” užsida- I įvedimui darbininkiškos tvar- 

rė sausio 5 dieną. Atleista 1 kos.
20 darbininkų. Samdytojas,] 
uždarydamas fabriką, neiš-!. . 
mokėjo darbininkams algų.’ 
Kai kuriems < 
savininkas skolingas po 400’ninkai į Komunistų Partiją, 
litų. Darbininkai tur griež- Į Įvairios lietuvių darbininkų or
tai reikalaut išmokėt jiems! Ranizacijos irgi žymiai pakei- 

i i tė veikimo metodą, dedasi į
' abėlnas darbininkų kovas ir 

Vis Daugiau Sunkenybių i skatina prie to paties atsiliku- 
Krauja ant Darbo Žmonių sias mases darbininkų, tai yra 

Sprando kovai uz duonos kasių, sito-

bininkų reikalus ir ji turi< 
reikšmes.

Valdančioji klasė dreba įPasbleista įvaiiūš; Muleranka, Kiškiūnas 
J * atsišaukimai ir įvesta visokie 1 ’

1 pamarginimai, skatinanti dar
bininkus prie didesnės kovos.

Kol kas pas mus išvažia-| 
vimuose nėra praktikuojama 
vaidinimas mažų, bet reikš-

t, naudai “D. W.” ir 
skloka. vokuoja tai už gerą su
manymą ir taipgi prisideda 

___ „r— • Gi tuom kar
tu Steponavičius atkalbinėja 
“Daily Workerio” prenumera
torius, kad neskaitytų to laik
raščio; esą, ten daugiau nie
ko nėra, kaip tik klyksmas 
skęstančio, kaip kad jis sakė 
Waleckienei.’

Nutarta, padaryta. Komisi
jos pradeda darbuotis. Nu
tarta sušaukti antras komiteto

suvažia- Prie surengimo.
« I 4... cu „ „ . ■

sis ir M ūsaitis.
Mokytojas d. Plikūnas pers

kaitė laišką nuo Waterburio 
I Vilijos Choro mokytojo d. C.
J. Strižausko; kviečia į Vili-

mirigų veikalų, kurių yra lie- jos.TChor,° bankie^- 
ai- . i i ntuvių ir anglų kalbose; kad 

tik mūsiį organizacijų nariai 
apsvarstytų ir surastų tuos 
veikalus organizacijų centruo
se ir juos pateiktų dailės gru
pėm, choram, o užtikrinama, 
kad išeitų labai puikiai. Dai
nos ir vien tik dainos išvažia
vimuose daug įvairumo nepa
daro. Trumpo turinio veika
lai, kurie atvaidinami net de
monstracijose, sukeltų didelį 
ūpą išvažiavimų lankytojuose.

Draugai ir draugės, 
■ T varstykite ta dalyką, nesĮ Jau turime davinių, kad vgju

* •“ ' '''•'’•šiame šalies kampelyje dar- 
- - ' - įbininkai kaskart labi?11’ glau-

^^^’idžias prie revoliucinių organi- 
CiarbininKams zacijų> rašos ir lietuviai darbi-

Nutarta savo svetainę dar-
b i n i n k iškom organizacijom pasitarimas pirmadienio vaka
raudavote už prieinamą kainą, re> Pas Pa^i Steponavičių stu- 
taip kad būtų nauda visiemg j boję. Sekančiame panedėly- 
darbininkams ir darbininkų re-| je ateina komiteto nariai iš ru- 
voliuciniam judėjimui. Nutar- sų TDA. ir iš ALDLD. 77 kp. 
ta surengti svetainės atidary-1 Tada Steponavičius pareiškė, 
mo ir jos palaikymui parengi- jog jis išsiuntinėjęs atvirutes 

visiems ir prašęs, kad susirink
tų ne pirmadienio, bet antra- 

šį vakarą esąs

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisnhiotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bei!—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

kie apsireiškimai dar labiau
Ežerėnų savivaldybė jvę- teikia drąsos pasmarkinti ju- 

dė naują butu mokestį. Nuo-1 dėjimą, padidinti organizaci-
M *- c | inn ciiinlinvinl-i i o o t i ki n n c? i iv i rj i

mininkų padėtis, kurie ir 
taip netur iš ko gyvent, dar i 
labiau pablogės.
Ką Davė Degtukų Sindika-| 
tas Lietuvos Darbininkams |

Iki pardavimo Lietuvos 
degtukų įmonių švedų deg
tukų sindikatui, degtukų 
pramonėj (buvo 6 degtukų 
ir 2 degtukų šiaudelių fab
rikai) dirbo 500-600 darbi
ninkų. Paėmus švedų sindi
katui visą Lietuvos degtu
kų pramonę į savo rankas, kai kurie paklaus:

mą. Apsiėmė tai atlikti sve
tainės tvarkytojai.

Lietuvių darbininkų visuo- dienio vakare.
menė privalo tatai remti ; iš labai užimtas ir negalėsiąs da- 
to bus nauda visam darbiniu- j iyvauti komiteto posėdyje ir 
kų judėjimui. Jau šios orga- būk slavai ir Ukrainai nepribū- 

nutarė laikyti savo i sia į ši susirinkimą.
susirinkimus ir parengimus, yienas rusas ir ALDLD. kp.‘
Lestos .Choro svetainėje: j . . leidžia jo stub a, 0 an.

r L. Lietuvių Darbininkų Susivieni- pasilieka valandė-
mo 79 kuopa, kurios susirin-i, . . .... ■.. , .lci Prlvatinlais reikalais pasi- 

IlltJIlCblU I - — - 1

vakare;
kurios 

ket
virtadienį kiekvieno mėnesio; 
veikiausia ir Vytauto Dr-ja, 
kurios susirinkimai įvyksta 
kas pirmą penktadienį kiek
vieno mėnesio ; Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 68 kp., kurios su-, 
sirinkimai kas ąntrą pirma- 
d i e n į k i ekvieno mėnesio ; : 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo lietuvių kuopa, ku- ■ 
rios susirinkimai kas ketvirtą , 
pirmadienį kiekvieno mėne
sio; Lietuvių Darbininkių Su
sivienijimo Amerikoj kuopa, . 
kuri laiko susirinkimus kas 
pirmą pirmadienį kiekvieno!' 
mėnesio. Laisvės Choras -:- 
kas trečiadienį kiekvieną sa
vaitę. , , •

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

pas-| * dar Į mzacijos

D.S. apskričiai bendrai rengia 1 . . .
šaunų išvažiavima birželio 5 kimai įvyksta kas 
d. Bridgeporte. Tai bus pi.-.iPirm? ketvirtadienĮ 
mas šios vasaros išvažiavimas. I kūną Dukteių Di-ja 

susirinkimai kas antrąOrganizuokimės visuose mies
teliuose jį pasiekti. Nepamirš
kime nei vėliau rengiamus. >

A.L.DfL.D. 111 Apskr. SekrJ

HARTFORD, CONN.
sustiprinti jas finansiniai

l . 
l J°
Į jo Pianą ir

jas, 
ir tt.

Draugai ir draugės, vasa- 
> ra jau čia pat. Prasideda va
karinis veikimas, piknikai, iš
važiavimai, ekskursijos ir kt.

Turime žiūrėti, kad įvai
rūs mūsų organizacijų paren
gimai būtų dideli, net nepai
sant esamos didelės bedarbės. 
Kuopų ir šiaip organizacijų 
priderystė žiūrėti, kad būtų! 
dedamos visos pastangos su
traukti ne vien dirbančius į 
išvažiavimus, bet ir bedarbius. 
Bet kaip bedarbiai galėtų pa
tekti į mūsų ; išvažiavimus ?

Atsaky-

Laisvės Choras Nurandavo- 
Nuosavai Ssvetainę; |sigi- 

Kitus Svetainei 
Rakandus; Darbininkiškos Or
ganizacijos Persikelia Laikyti 

Savo Susirinkimus ir 
Parengimus

Geg. 11 d. Laisvės Choras 
laikė mėnesinį susirinkimą sa
voje svetainėje 50 Park St. 
Visi choro nariai dalyvavo 
mitinge. Dabartiniu laiku 
choras turi narių virš 50 ir 
“beis bolės tynią.” . ' t

Svetainės nurandavojimo ir 
tvarkymo komisija išdavė Ra
portą; iš raporto pasirodė,

tarti. Tuom tarpu ateina sla
vų ir ukrainų komiteto nariai. 
Steponavičius atidaro susirin
kimą, pareikšdamas, kad rei
kia atmesti tas sumanymas, 
nes negerai rengti pramogą 
tiktai vieno laikraščio naudai. 
Tuom tarpu,'esą, daug daugiau 
yra reikalinga parama kitakal
biams darb. ląikraščiams.

Matote, čia jau nesigėdyda
mas jis bandė prikergti ir sa
vo OchrAnkos lapą “Klampy
nę” prie darbininkiškos spau
dos ir reikalauja lygios para
mos. Bet nabagui neišdegė. 
Dalis komiteto atmetė Stepo- 
havičiaus patarimą; pareiškė, 
jog komitetas esąs nepilnas ir 
beturi teisės bei galios tą pa
daryti, ir esą, ,mus organizaci- 
«"■ 11 ..... o > •

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

Lutvinaš

L u t ▼ in’s Hali yra • 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau- 
Čiams virš 20 metu. 
Taip pat laisniuotaa 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi Įvairių biz
nių. Mūsų patama- , 
rimas prielankus.

69 8. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 1-8799

!■ .. .........................................................

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai
Kiek nugirsta, Lenkų dar- ti svetaine gana smagi, šVie-

A « I-V. M .n. t « -X - ... ' • t ' f’ i Vi ' > • ' tf .bihinkų organizacija čia irgi 
laikys susirinkimusJ.ir paren-

si, jdįmg 'turį langų
V,iši 'įšiibnl^kit

gimus, taip pat ir kilų tautų, adresą: 89 Mfk.lSį.
Svėtaihė \ pačiame miesto 

cehtre, viisiem paranku, ir pa-
ford, ’*CoiM,

Hart

DR, Z;1 110EAST 16th ST. N.Y.
Kasdien — 10 A. ftL iRi 8 P. M. . .. _
Nddeliom - 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 2o Metai

KoTes.
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VIETINES ŽINIOS
Visi Kviečiami Į Balių Prisirengimai prie Kom
ir Bankietą Šeštadienį Konferencijos Geg. 22

Majoro Walkerio Brolis 
Daktaras {veltas Grafte

šeštadienio vakare, gegu
žės 21 d., “Laisvės“ svetai
nėje, išgirskite Rusų Balalaikų 
Orkestrą, smarkias dainas Ai
do Choro Merginų Okteto, re
voliucines jaunuolių deklama
cijas, taipgi prakalbą Kom. 
Partijos dištrikto organizato
riaus drg. I. Amterio. Sykiu 
su tarptautiniais mūsų drau
gais pasišokite ir pavalgykite. 
Nes tai bus didelis bankietas ir 
balius abiejose svetainėse, kad
iškilmingai atžymėt pradžią 
komunistinės rinkimų kampa-1 Pamatinį raportą duos drg. 
nijos šioj miesto dalyj.

’Įžanga į visą bankietą su 
programa 50 centų', o vien tik 
į-šokius 25c.

NEW YORK. — Miesto ko
munistų rinkimų kampanijos 
komitetas daro paskutinius 
prisirengimus prie nominacinės 
konferencijos, kuri bus laiko
ma sekmadienį, gegužės 22 d., 
Manhattan Lyceum, 66 East 
4th St., New Yorke. Konfe
rencija prasidės lygiai 11 vai. 
Lietuviai, kaip ir kitų tautų 
delegatai, yra raginami nepa
vėluoti, nes konferencija turės 
atlikti ! daug darbo,- kuniam 
reikės nemažai laiko; , ' •

Mokyklos Perdetinė Stengės 
Suardyt Bedarbių Mitingą

NEW YORK. — Viršininkė 
viešosios mokyklos num. 62 
—Mrs. O’Neil šaukėsi polici-

j I Amter, Komunistų Partijos 
Antro Dištrikto organizatorius. 
Jis pažymės svarbiausius tiks
lus ir darbus šioje rinkimų 
kampanijoje. Rezoliucijų ko
misija, kurią išrinks konferen
cija, patieks veikimo planus, 
kaipo pagrindą visam darbui 
laike komunistų rinkimų la
jaus Didžiajame New Yorke.

Konferencija taipgi išrinks 
delegatus į nacionalį nomina- 

i Chicagoj. 
New Yorko miestinis rinkimų 
komitetas rūpinasi, kad pigiai 
ir parankiai galėtų nukeliaut 
į čikagiškį suvažiavimą ne tik 
delegatai, bet ir svečiai. Delei 
to kreipkitės į Election Camp
aign Committee, 50 E. 
St.., Room 505.

NEW YORK. — Miesto ma
joro brolis, Daktaras Wm. H. 
Walker dalinosi grafto pini
gais su tūlais valdybos “patar
nautojais.” Vienas iš tokių 
parazitų “patarnautojų“ yra 
Wm. J. Scanlan. Jis miestui 
tarpininkavo pirkime gatvių 
valymo vežimų, sniego tre
kų, elektrinių “šluotų“ miesti
niams namams ir t.t. Tuo bū
du, vien tik už patarpininkavi- 
mą “šluotų“ pirkime jis pasi
skaitę sau $10,000 “komiši- 
no.“ Seabury tyrinėjimo ko
misijoj dabar pasirodė, kad 
Scarilanas pusiau pasidalino 
$6,000 vieno “komišino“-graf- 
tp su majoro, Walkerio.broliu; 
■bet Dr. Walkerio advokatas 
sako, kad tuom buvę jam už-f 
mokėta už daktariškus' patar-< 
navimus. Gudru, ar. ne? Juk 
nėra nustatyta kainos, kiek 
daktaras gali paimti. O su 
broliu daktaru lengvai gali su
vesti apyskaitas majoras Wal- 
keris. Panašiai sukasi gimi
niškas grafto ratas ir pas kitus 
augštus miesto valdininkus.

22 d., kuomet choras turės sa
vo metinį pikniką Klaščiaus— 
Clinton Parke, Maspethe. O 
nuo to, kiek jis gaus iš darbi
ninkų paspirties per pikniką, 
daug priklausys choro gerovė 
keliems mėnesiams.

Apart paties Aido Choro, jo 
Vyrų Choro ir Merginų Okte
to, piknike dar pirmą kartą 
pas mūs dainuos Latvių Cho
ras. Pas draugus latvius yra 
skirtingas ūpas chore, skirtin
gas nudavimas dainuojant. 
Įdomu bus padaryt palygini
mas tarp latvių ir lietuvių cho
rų. Nepraleiskite tos pirmie
nos.

■Visi ruoškitės i Aido Choro 
metinį pikniką sekmadieni.

REIKALAVIMAI
REIKALAUJU moteriškes už part- 

nerką j saldainių krautuvę, be vai
kų nuo 30 iki 40 metų amžiaus. 
Aš esu našlys, gerai stovintis. At
sišaukite greitai per laišką arba ypa- 
tiškai del platesnių informacijų. 
John N., 77 Meseiole St., Brooklyn,

(118-119)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių storas. Biz

nis įdirbtas gerai. Parsiduoda už 
pigią kainą.
87 Johnson Avenue, Brooklyn, N. Y. 

(117-120)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium 

SYKĮ ATSILANKĘ PERSltlKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

jos, kad išardytų bedarbių blo-lvimų suvažiavimą 
ko komiteto mitingą prieš mo
kyklą. Kalbėtojai reikalavo, 
kad visi bedarbių vaikai būtų 
maitinami miesto kaštais. Vir
šininkei ir porai mokytojų ypač 
nepatiko, kad, girdėdami pra
kalbas, vaikai pradėjo šnekė
tis: “That’s right, mes turi
me gaut mokykloj valgyt.“)

Hobokeno Komunistų Pra
moga su Vaizdelių 
Vaidinimais

HOBOKEN, N. J. — Gegu
žės 22 d., sekmadienį, komu
nistai turės bankietą su trum
pais vaidinimais, perstatan- 
čiais bedarbių žudymą prie 
Fordo fabriko Dearborne, 
Scottsboro demonstraciją ir 
Darbininkiško Sporto Sąjungos 
Lenktynės. Šios programos 
vieta—Workers Center, 84 Je
fferson St.; pradžia lygiai 6 
vai. vakare. Parengimo pel
nas bus panaudotas pasiunti
mui Hudson pavieto delegatų 
į Komunistų Partijos kandida
tų nominacijų suvažiavimą, ku
ris įvyks Chicago j gegužės 28 
ir 29 d. Hobokeno ir apielin- 
kės lietuviai darbininkai, daly
vaukite šioj pramogoj.

Gabena Karo Medžiagas 
Laivais j Japoniją

BROOKLYN. — Laivakro- 
viai praneša, kad Prince lini
jos lavai per mėnesį iš čia iš
veža po 4,000 tonų senos gele
žies, o Isthmian linijos laivai 
po 2,000 senų gelžkelio relių. 
Ta geležis gabenama į Japoni
ją, kur ji bus perdirbta ir nau
dojama ginklų dirbimui. Iš 
Brooklyno prieplaukų išėję, 
tie laivai keliauja i pietinių 
valstijų uostus; ten į juos pri
krauna bovelnos ir kitų me
džiagų, reikalingų amunicijos 
gaminimui. Tai karo pabūk
lai Japonijai prieš Chinijos 
liaudį ir prieš Sovietų Sąjun
gą-

Šiauriai Tęsia Kovų
če-

13th

Bandė $5,000 Papirkt 
Valytojų Streiko Vadą

į p Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami į 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevičius ir K. Galinas

PARSIDUODA kriaučių šapa, įreng
ta vyriškų drabužių siuvimui. Vi

sos moderniškos mašinos, finishers 
ir kitos. Galima siųti sekotus, over- 
kotus ir top-kotus. Kreipkitės tele
fonu: Stagg 2-8685. (

•(117-119)

Vadai Miliūnais Dolerių 
Vagia Pinigus iš Unijų

NEW YORK. — Penkiolika 
narių Elektrininkų Brolijos 3- 
čio lokalo, priklausančio prie 
Amerikos Darbo Federacijos, 
užvedė bylą reikalaudami, 
kad lokalo vadai parodytų, kur 
jie padėjo milionus dolerių pi
nigų, surinktų iš narių.

Lokalo valdybos' sekretbriuš, 
Jacob S. Solomon, laike tar
dymo prieš valdišką referą, 
trečiadienį, pareiškė, kad nei 
jis nei kas kitas iš valdybos 
“nežiną kur dingo“ knygos, čę 
kių galai ir visi kiti dokumen
tai, iš kurių “galima būtų ma
tyt,“ kaip lokalo valdyba iš
leido $1,500,000. Viršininkai 
neturi nei mažiausio įrodymo, 
kur ir kaip jie praleido pus
antro miliono. Bet nariai rei
kalauja dar parodyti, ką jie 
padarė su kitais šešiais milio
nais dolerių, kurie buyo surin
kti iš darbininkų. . . ; J ?

Solomonas tik kalbėjo apie 
dideles, išlaidas advokatams. 
Jie išmokėję $300,000 vien 
advokatam J. E. Smithui 1928 
ir 1929 metais už advokatiš- 
kus patarnavimus unijai. Bet 
tais metais unija neturėjo ne 
tik stambių, o nei vidutinių by
lų su bosais už darbininkų rei
kalus. Todėl suprantama, 
kad unijos vadai buvo padarę 
suokalbį su advokatais plėšt 
unijos iždą.

Kaip matome, Amerikos 
Darbo Federacijos vadai ne 
tik tūkstančiais ima pinigus iš 
kapitalistų už streikų pardavi
mus, bet ir milionus vagia iš' 
unijų iždų.

Milionieriai Radio Apsaugoja 
Savo Kūdikius ■ • •

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

NEW YORK. — Berger w 
drabužių valymo ir dažymo 
kompanija siūlė 5 tūkstančius 
dolerių, norėdama papirkti 
streiko vadą J. Steubeną, kad 
jis suardytų streiką tos kompa
nijos darbininkų. ( Apie tai jis 
pranešė streikierių mitinge. 
Už ištikimybę darbininkų rei
kalams streikieriai Steubeną 
entuziastiškai sveikino ir iškė
lę augštyn ant rankų po sve
tainę nešiojo. Streikieriai, ku-; 
rių yra 1,400, turi išsirinkę ei
linių narių streiko komitetą; - 
jis buvo sudarytas vadovybėj "j -
Steubeno ir kitų kariųjų. Ko
mitetas sukurtas prieš norą 
Darbo Federacijos unijos pre
zidento Berkowiczo ir kitų gel
tonųjų viršininkų, kurie šnai
ruoją pries' . raudonuosius ir, 
suprantama', darbuojas' išvien 
su bosais, kad streiką sulau
žyk > : .

’ 1 ■ ■ L‘

Bedarbių Mėtymas iš Namų
Kada, su-BROOKLYN. — 

lig namų savininko reikalavi
mo, teismas duoda 
mą išmest laukan šeimyną už 
negalėjimą užsimokėti, tai su 
policiniais šerifais , paprastai! 
atvyksta tam pasamdyti darbi
ninkai—iškraustytojai. Daž
nai darbininkai atsisako nuo 
tokio darbo. Bet ir tuos dar
bininkus samdant bosai naudo
ja savotišką politiką, kad su-1 
kelt baltuosius darbininkus! 
prieš negrus, amerikonus prieš! 
ateivius ir t.t. Kur reikia iš 
hamų išmesti negrus, tai at
siunčia baltus iškraustytojus, 
o kur laukan metami baltieji, 
ten naudoja negrus mėtytojus. 
Tai gudrybe, vartojama delei 
sukiršinimo vienos tautos bei 
spalvos darbininkų prieš “skir
tingus.“ Tokiais sumetimais 
buvo atsiųsta su dviem šerifais 
30 negrų darbininkų, kad iš
mestų vieną baltųjų šeimyną, 
prisidėjusią prie įnamių strei-j 
ko, per kurį reikalaujama nu-1 
piginti rendas ir nemėtyti be
darbių iš namų. Tas streikas 
tęsiasi po num. 3215 Holland 
Ave., Brooklyne. Savininkas 
grasina išmest 15 šeimynų. < , 

! Žiūrovas.!

patvarky-

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nędėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

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

; • ■ x ■ f j , > ■ ■ ■’•

KAINOS PRIEINAMOS.

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

. nr’ i . ■ •

*
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NOTARY 
PUBLIC

nokite, kad 
sipirksite.

MEYER
208 West 54th St.

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

Valandos:
Subatpmis
Apart Nedčldienių

daiktų ži- 
pigiau nu-

Kojp Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų liftas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimu kraujo ir šlapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., !'*. Room M! 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i

Ryte nuo 10 iki L Po’ pietų nuo I 
iki 9 vai. vakare 

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

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, daimantus 
ar bi ką iš auksinių 

pas mane

Telefonas: Stagg 2-®10l

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

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

x Amerikoje-r-3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.
Ką Komunistą Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 

Sovietą Valdžia
Parašė Z. ANGARIETIS

Kaina: Liet.—ĮOcnt. Amerikoj—3cnt., S 
šias knygutes galima gauti

“BALSO REDAKCIJOJ,

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

■n

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5>1090 IR. NAKTĮ .

NAUJAUSIOS MADOS

TEL. STAGG 
2*5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K A S) 
G R A B O R 1 U S 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS * DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI .į.. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGER1AUS1AI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ. IR NAKT(. MUStį 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

I Taipgi taisau visokius laikrod- 
I žius ir kitus papuošalų daiktus.
■ Taigi kreipkitės pas manė, ’ o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
T Williamsburgiečiams, kuriems
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise.
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu į “LaKsvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė 

Tarne 127 ir . 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.

JONAS STOKES
Fotografas

Siuoird pranešu savo kostume- 
riams. ,kad perkėliau savo studiją

LAIK-
NAU-

MADOS

ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSTOS

1 UŽ PRIEINAMA
į KAINĄ

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

naujon vieton, 
po numeriu 
812 Marion St., 
kamp. B road
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) w 

BROOKLYN, N. Y.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

’ BROOKLYN, N. Y.

402

Rusiška PIRTIS TurkiškaNEW YORK. — Miller 
verykų kompanija išsiuntinė
jo laiškus streikuojantiems sa
vo darbininkams, kad grįžtų 
dirbt. Nei vienas nesutiko. 
Streikieriai turėjo masinio pi- 
kieto demonstraciją prieš dir
btuvę trečiadienį per pietus.
' Šiaučiams laimėjus streiką 

Elco Co., visi skebai buvo iš 
ten išvyti. Iš Andrew Geller 
šapos vis daugiau darbininkų 
dedasi streikan.

Dienai bei dviem nuteisti ka- 
lėjiman keli pikietininkai Pa
ris čeverykų darbininkų strei
ko, sugrįžę tuoj aus vėl stojo į 
pikieto liniją.

Paaukokite, kiek kas galite, 
streikierių maitinimui. Aukos 
reikia adresuoti: Shoe and 
Leather Workers Industrial 
Union, 5 East 19th St 
York City.

Kai kurie New Yorko 
nieriai įtaisė' mažyčius 
aparatus prie savo kūdikių ve
žimėlių. Savo kambariuose 
jie turi atatinkamus radio pri
imtuvus, per kuriuos gali gir
dėt viską, kas dedasi vežimė
lyje arba arti vežimėlio. Ta
tai yra delei kūdikių apsaugo
jimo nuo “kidnaperių.“

milio- 
radio Aido Choro Pikniką 

Visi Privalo Paremt
I • ‘ ■ 'f ‘

SKAITYKIT, PLATINKIT 
'■ “LAISVĘ.”

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

Sukatos vakare 75 centai

HaiiigiiioiiiatiiBiiiaiiifliiiaHiauiaiiiaiii3iiionisii>3iH3iiisinaiiioiit3iiiūiiioiiisiii3»ioin 3

DEKAVOJU PACIENTAMSAido Choras yra svarbi dar
bininkiško meno organizacija, 
ir choro gyvavimas privalo rū- 
pėt ne vien choriečiams, bet 
visiems. vietiniams lietuviams 
darbininkams. Aidas vis glu
dniau rišasi su darbininkų ju
dėjimu; savo dainomis, vaidi
nimais ir dalyvavimais tarptau^ 
tiniuose parengimuose jis da
rosi vis aiškiau revoliucinis. 
Tai yra stambi mūs spėka kla
sinio meno fronte, kurią visi 
privalom remt medžiaginiai ir 
dvasiniai. Tos paramos Aidui 
(suteikti ^geriausia .bus ,< proga 
ateinantį šekmadiėnį', gegužes f f J » A » I ' i i I i i f

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c— 

. Naujai perdirbta Rusiškai-Tnrkiška *Pirtis dabar ati
darė 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.

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

Degtinė Marmure
NEW YORK. — Laivu 

Italijos buvo atvežta du dideli 
blokai marmuro ir padėti prie
plaukoje, kol nupirks kokis 
stovylų dirbėjas. Blaivybės in
spektoriai .pastebėjo, kad mar
muras atrodo lyg ne čialas, 
bet sulipdintas. Po ištyrimui, 
pasirodė, jog tuose marmuro 
gabaluose buvo sudėta degti
nė kokių $1,500 Vertės, ‘,
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DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

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

I
KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;

! B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 
jBroadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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