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KRISLAI
Tolyn, Aikštėn. ’
Puola “Daily Workerį”.
Karo Liepsna. V
Nauja Knyga.
Kalendorius.
Agitacijos Fondas.

Rašo D. .V. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a^arrrfesite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Provokatorių ir donosčikii or- 
ganas “Naujoji Klampynė“ kuo 
tolyn, tuo aiškiau ritasi prie 
kontr-revoliucijos ir už trumpo 
laiko tiems gaivalams nebus 
r eikalingas apsimaskavimas, 
Jau kiekvienas numeris perpil-; 
domas bjauriausiais melais ir j 
provokacijomis. Paskutiniame' 
numeryje rašo, būk mes kon
fiskavę du “Balso“ numeriu. 
Dar sykį apsimelavo. Ponai 
Butkai nežino, kad dabar “Bal
są”, “Komunistą 
dą iš užsienio siuntinėja dau
giau kaip į 200 vietų ir niekas 
jų nekonfiskavo ir konfiskuo
ti negali. “Balsą“ gauna kiek
viena ALDLD. kuopa ii’ kiek
viena kita revoliucinė organiza
cija.

Seniau, kada Butkai ir Prū
sei kos vadovavo judėjimui, tai 
“Balsas“ ateidavo į jų rankas 
ir ne kartą jie jį pasiuntė į pe
čių. Dabar, prisiminę tą savo 
darbą,. bando suversti ant da- 

, bąrtįpės. lietuvių komunistų va- 
devybčfc, bet skaudžiai nudega 
nšgus.

p — ’'
į’*.. “Nauja Klampynė“ bjauriai 

puola vienatinį anglų kalboje 
dienraštį “Daily Workerį“. Tie 
elementai žino, kokioje sunkioje 
padėtyje yra “Daily Worker”, 
tai ot, šioje sunkioje valandoje 
donosčikai išėjo ir bjauriai ap
šmeižė.

Raudonoji Armija 
Esant Atstumta nuo
Hankowo

Kelias dienas buvo tyla 
apie įvykius ties Hankowu.M . i apie UCO AAdllXYU W U.

i n- kitą spau-ip į d kad chiang Kai- 
sheko valdžia slepia žinias. 
Pasirodo, kad komunistų 
Raudonoji Armija buvo vi
sai arti Hankowo ir bandė jį 
apsupti. dabar Chiang 
Kai-sheko valdžia praneša, 
kad Raudonoji Armija esan
ti atmušta nuo Hankowo. 
Bet priduria, kad “padėtis 
tebėra labai rimta, nes val
džios kariuomenė nepasiten
kinus, kadangi kareivio i ne
gavo algų per kelis mene
sius.”

Pranešimas sako, kad mū
šis ties Hankowu buvo la
bai atkaklus, kad žuvę du 
tūkstančiai raudonarmiečių; 
ir tūkstantis Chiang Kai-1 
sheko valdžios kareivių.

Drg. A. Bimba Važiuoja 
Darbuotis Mainų Apielinkėn; Chinijoje karo liepsna naiki

na tūkstančius gyvasčių ir abel- 
nai šalį. Kada ėjo mūšiai Cha- 
pei strityje, tai į 3 dienas li
kosi sunaikinta 597 fabrikai ir Bimba važiuoja ant savaitės 
kitokias įmones. Yangtsepoo ar daugiau laiko darbuotis 
srityje sunaikino 332 fabrikus Wilkes-Barre ir kitose apie- 
ir kitokias įmones. Jų išbūdavo- Jinkėse. Draugų pareiga 
jimas lėšavo $25,000,000. Su- Į rūpintis sušaukti susirinki- 
prantama, ’Jungtinių Valstijų • mug; kuriUOse būtų galima 
imperialistai džiaugiasi is to, ; 
nes sunaikinus ten dirbtuves, t .. . 
bus reikalinga į Chiniją dau- reikalus.
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m
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Plieno trustas 
sukilimą.

'■'v.;

nes sunaikinus ten dirbtuves,

giau įvežti tavorų—atsidarys 
rinkos.

šiandien, kovo 21 d., d. A.

Draugų pareiga

plačiai apkalbėti mainierių

Už dienos kitos bus padary-i 
tas pirmas mušimas antro tomo I 
knygos “Religija”. Tai bus 
pirmoji knyga ALDLD. na
riams už 1932 metus. Mokėki
te, draugai, duokles ir siųskite 
į centrą. Kuo greičiau sumokė
site, tuo palengvinsite ekspedi
cijos darbą.

Didelis Studentų Būrys
Važiuos j Kentucky

EILINIU MAINIERIŲ KOMITETAS SMAR
KIAI DARBUOJASI DELEI LAIMĖJIMO

Iš Wilkes-Barre “ 
gavo sekamą telegramą: 

a

streiko komitetus iš 25 mai-

Laisvė” ek, Mike Slope ir Grassy 
Island, susirinkimas, kuria- 

Eilinių Narių Komiteto me dalyvavo virš tūkstan- 
kovinga taktika privertė J čio mainierių. Susirinki-^ 
Maloney ir Shuster griebtis mas priėmė Eilinių Narių 
defensyvo, kuomet atsakomy- Komiteto programą ir pra- 
be už pardavimą dviejų pas- dėjo rinkti eilinių narių 
kutinių Glen Alden kompa
nijos mainierių streikų ta-i nierių kiekvieną.
po suversta ant jų draugo “Dickson City susirmki- 
Tomchak, kuris gavo darbą;me dalyvavo iki dviejų tūk- 
už streiko'pardavimą ir ku- stančių mainierių ir Eilini^ 
rio Maloney ir Shuster nie-, Narių Komiteto kalbėtoją 
kados neiškėlė aikštėn, nei- į entuziastiškai pasitiko. Kal- 
gi jį pasmerkė. Maloney bėtojas ragino mainierius 
ir Shuster vartoja radika-į išrinkti streiko komitetus, 
les frazes, idant atgauti : organizuoti streikierių šel- 
įtekmę mainieriuose. pimą ir tt.

Eilinių Narių Komitetui
vyksta išvystyti nepriklau- jos kazokus prieš streikie- 
somą vadovybę tarpe mai- rius. Taip vadinami ‘dina? 
nierių ir mainieriai komiteto mito suokalbiai’ yra pačios 

•programą priima. Olyphante valdžios darbas, idant SU- 
įvyko trijų lokalų—Eddie C re- j demoralizuoti streiką”.

“Pinchot atsiuntė valsti-

=»

JAPONUOS IMPERIALISTAI RENGIASI 
I KARĄ PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGĄ

nukapojo darbininkams algas ir dabar prisirengęs triuškinti vergų

n ,.>K. n.A, REAKCINIAI VADAI JAU PRAKEIKĖi JLJ/YIK JI AKAI 15 U 1 JLJdj-
1 ' i ■ ‘ GĖRIAI - v I STREIKUOJANČIUS MAINIERIUS

PINEVILLE, Ky. — Čia 
gautas pranešimas iš New 
Yorko, jog skaitlingas bū
rys progresyvių studentų iš 

» “Darbininkų Kalendoriaus“ ^v.un^ye.r^e^ ru?"
už 1932 metus dar yra keli’^iasi atvažiuoti ištirti mai- 
šimtai. Kalendorius geras, di-1 nierių padėtį ir valdžios Le
delis, turi viršv 200 puslapių, 
daug pamatinių raštų ir leng
vesnio pasiskaitymo, eilių, sta
tistikų ir kitokių informacijų. 
Draugai, pasistengkite parsi
traukti ir išplatintai iki pasku
tinio numerio. Regufiarė kai
na 25 centai. Dabar pavieniai 
egzemplioriai parsiduoda po 15 
centų. O kas pirks daugiau 3 
egzempliorių, tas gaus tik už 10 
centų egzempliorių.

Kurie jau tuP^’ £ahte. įsi- j rašytojų gru-
gyti ir paaukoti del savo pa-* w \ &
žįstamų bei giminių. Galite P© nuvyko j; Kentucky su 
tiesiai nurodyti, kam pašiųhti tuo pačiu reikalu,, į?ęt gavo 
ir mes tą padarysime. išvyti ir du buvo nuplakti. 

f .... ............ .

Agitacijos Fondas tai viena
tinė įstaiga, iš. kurios mes fi
nansuojame visą komunistinį ju-i 
dėjimą lietuvių tarpe. Prieš . 
muę stovi labai daug darbų: 
ateivių gyninSas, kova už bedar-' v . ...
bių reikalus, kova prieš fašis- magėjo boveminių drapanų 
tus Susivienijime Lietuvių Ame- gamyba. Nukrito net ke
rimoje, darbas del organizavi-, tūriais nuošimčiais. Daug 
mo ir stiprinimo lietuvių komu- j darbininkų neteko darbo, 
nistinių frakcijų ir daugelis ki-1 - ______
tų darbų. Centro Biuras netu-) ■ 1 •l==
ri jokių kitokių įeigų, kaip tik ma del ALDLD. kuopų del pla- 
aukos į Agitacijos Fondą. Kiek- tinimo. Brošiūra pigi ir kiek- 
vienos kolonijos draugai prisi-1 vienam prieinama—10 centų už 
minkite tas kovas ir paaukoki- kopiją. Jos svarba, o ypatin- 
te dolerį, kitą į Agitacijos Fon- gai dabartiniu laiku, neįkainuo- 
dą. Kiekvienas centas bus di- jama. Paskleiskime ją kuopia- rė C 
dėlė parama del komunistinio Čiausiai* tai bus didelis smūgis metų 
judėjimo. renegatams Pruseikoms ir But-!’

--------  ikams. ši brošiūra ne vienam p
Brošiūra “KAIP LENINAS darbininkui suteiks daugiau

rorą. Telegrama siųsta pa
vieto prėkurorui Smith ir 
klausiama, ar studentams 
nėra pavojaus. Smith nie
ko neatsakė į telegramą.

Columbijos universiteto 
studentų kliubas išrinko 20 
delegatų. Būsią atstovauja
ma iki 50 universitetų bei 

i kolegijų. Studentai išva- 
Ižiuos kovo 23 d.

Drapanų Pramonė Smunka

Pereitą savaitę žymiai su-

Pasirodo, kad Japonijos ;po Japonijos komanda ren- 
valdžia tebekoncentruoja i giasi neleisti Rytinio Chi- 
sayo armiją Mandžurijoje inu Qe]žkeli0 traukiniam iš- 
pne Sovietų rubeziaus. Is 
Maskvos pranešama, kad 
antru kartu Sovietu vald-Į 
žios užsienio r< 
kiantis komisaras d. Kara-Iri priversta sudrūtinti pa- 
chan atsilankė pas Japonijos 
ambasadorių Hirotą ir pa
reiškė, kad Japonijos vald
žios pasiteisinimas del jos 
armijos koncentracijos prie 
Sovietų rubežiaus yra nepa
tenkinantis.

Kitas pranešimas sako, 
kad Mandžurijos valdžia

BROOKLYN. — Tik 
vieną kovo 18 d. čionai 
bausta 145 daktarai už 
siimdinėjimą rašymų recep
tų delei munšaino. Kiek-, 
vienas turės užsimokėti po 
$50.

per 
nu- 
už-

važiuoti iš Mandžurijos.
Tai daroma, kad uždavus | 

eikalų vei-jsmūgį Sovietų valdžiai, ku-• KonSeFVatOFiai Včl
rubežio spėkas ir kuri ga
bena maistą į'Vladivostoką. 
Atvirai kalbama, kad Japo
nija ruošiasi karui prieš 
Sovietus ant ateinančio pa
vasario. Tuo tarpu ji mo
bilizuoja slaptai ir traukia 
naujas spėkas į Mandžuriją 
—jos pačią šiaurinę dalį.

Siunta Prieš S. S. S. R

HAZLETON, Pa.— Uni- stato pavojingu patiems 
ted Mine Workers unijos mainieriams. Tai reakcio- 
reakcinės vadovybės maši- nierių dūrimas peiliu iš už- 
na jau tapo užsukta ir pa- kaHo maimeriams. 
leista darban pries streikuo-,1 
jančius mainierius; , Taip i Mes šaukiame lietuvius 
vadinama Trijų Distriktų I mainierius neklausyti reak- 
Pildomoji Taryba išleido ! cinių vadų. Eikite į. strei- 
oficialį pareiškimą, kuria- - ką. Stokite į kovą prieš ari
me prakeikia streiką ir' glies baronus ir priveš re- 
streikierius. Streiką per-1 akcinius vadus.

■
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Darbininkų Galvas 
Iškabinėjo Gatvėse

MUKDEN. — Kruvinoji 
Mandžurijos valdžia, kurią 
įsteigė Japonijos ginklai, 
kovo 18 d. čionai iškabinėjo 
gatvėse galvas devynių 
žmonių, pavadintų ’’bandi
tais”. ' Tai esanti ‘ Valdžios 
pasarga kitiems, kad ir jų 
toks pat likimas laukia,' jei
gu jie pasipriešins'Valdžiai. 
O tie “banditai” greičiausia 
bus darbininkai, kurie ve
da kovą prieš budelišką val
džią.

Dirbtinis Kvėpavimas 
Neišgelbėjo Gyvybės

SYRACUSE, N. Y. —Mi- 
trance Hastings, 14 

„ 7 amžiaus berniukas, 
kuris per 178 dienas išgy- 

| veno pagelbą dirbtino kvė- • -M /r • : oi/ tV AA V A IM Ml X1 * 11UL UUUKiaU 9 Į "M ĮT 9 m ‘ V J

MOKINO KOVOT SfU OPOR- supratimo apie oportunistus^ Pavimo. Mirė SU sypsa ant
TUNISTAIS IR OPORTUNIZ- tuos darbininkų kląąės neprie? Veido, nejusdamas jokių 
MU" jau gatava ir siuntinėja-’telius. * IskaŪŠltių. > ■ , " ' z ■ ; ' '

Kratos Fašistų Ofisų 
Buvo Socialistų Farsas'
BERLYN. — Taip vadi

namos ablavos Prūsijos po
licijos ant Hitlerio fašistų 
ofisų, kurios buvo padarytos 
po socialdemokratų vadovy
be, pasirodo buvo tik apga
vystė. Mat, socialdemokra
tai norėjo pasirodyti darbi
ninkams, kad ir jie kovoja 
prieš fašistus. Fašistai iš- 
anksto žinojo socialdemo
krato Severingo, policijos 
pirmininko, planus ir todėl 
gerai apsirūpino. Pati po
licija pripažįsta, jog ji “ma
žai ką rado* pas fašistus”. 
Tokie “puolimai” tik padės 
fašistams išsipopuliarizuoti.

LONDON. — Konserva
torių partijos vardu kapi
talistas Lampson ketina 
parlamente reikalauti, kad 
MacDonaldas p a s i ūlytų 
Tautų Lygai siųsti į Sovietų 
Sąjungą komisiją ištyrimui 
“verstino” darbo. Tai nau
jas plutokratų užsimojimas 
prieš darbininkų tėvynę. 
Kuomet Anglijoj keli milio- 
nai darbininkų gyvena pus
badžiai, kuomet Londono 
policija bedarbius vaišina 
buožėmis ir revolveriais, tai 
kruvina buržuazija drįsta 
primesti Sovietų Sąjungai 
“verstiną” darbą.

Sukilimai Mandžūrijoj

/

Nepripažins Sov. Sąjungos

WASHINGTON. — Val
stybės Departmentas griež
tai užginčija gandus, būk 
Washingtono valdžia besi
rengianti pripažinti Sovietų

Pasirodo, kad Japonijos 
ginklų sutvertai Mandžuri- 
jos valdžiai prastą! klojasi. 
Eina sukilimai - prieš ją. 
Pranešama, kad vienoj vie
toj sukilėliai paėmė du mies
tu. Kitas pranešimas sako, 
kad 100,000 sukilėlių trau
kia ant Mukdeno. Iš Dai
ren praneša, kad ten 300 
sukilėlių užgrobė uostą 
Chuangho. >

Iš Harbino pranejsa, kad 
ten japonai paskerdė 300 
sukilusių chinų. Korėjoje 
gi apsiginklavo keli šimtai 
valstiečių ir susikirto su ja
ponais kareiviais. Valstie
čiai esą sumušti ir daug jų 
sužeista, vienas užmuštas.

■ 4;.-, . ••
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Mainierių Kova Plečias ir Aštrėja
Nepaprasto kovingumo | ragino reakciniai senosios 

rodo Wilkes-Barre - Scran- 
tono apielinkės eiliniai mai
nieriai. Pikietai skaitlingi. 
Valdžia sumobilizavo visas 
ginkluotas spėkas, į streiko 
sritį sutraukė valstijos poli
ciją bei kazokus. Tai dar
bas “darbininkų draugo 
gubernatoriaus 
už kurį balsuoti mainierius

n

Pinchoto,

Studentų Simpatija
Komunistams Auga

ANN ARBOR, Mich. Mi- 
chigano Universitete tarpe 
studentų buvo padalytas 
šiaudinis balsavimas del 
būsimo prezidento. Už ko
munistų kandidatą d. Tos
terį paduota net 111 balsų. 
Hooveris gavo 700 balsų.

G RŪMO J A AIRIJAI

AnglijosLONDON.
valdžia grūmoja Airijos sei
mui, kad jeigu bus panai
kinta prisiega ištikimybės 
Anglijos karaliui, tai kils 
“nesusipratimas”. Vadinasi, 
Anglijos valdžia ruošiasi 
kanuolių pagelba palaikyti 
Airiją po savo letena.

į

unijos vadai.
North Scrantone tapo pa

šauti du mainieriai streikie- 
riai. Pereitą penkta'dienj 
toj pačioj vietoj buvo labai 
skaitlingas pi kietas prie 
Hudson Coal kompanijos 
Marvine kasyklos. Pribuvo 
valstijos kazokai ir pikietą 
išblaškė. -/

Vargas ir Skurdas Yra 
Priežastis Visokių ligų

BROOKLYN, N. Y. — 
Džiovos ir Sveikatos Susi
vienijimas paskelbė savo 
metinį raportą. Net ir šio 
Susivienijimo ponai pripa
žįsta, kad bedarbė, ekonomi
nis krizis ir jo atneštas ne
girdėtas vargas ir skurdas 
gimdo ir plečia visokias li
gas. Ypatingai džiova ple
čiasi tarpe vargdienių.

UŽMUŠĖ ŠEŠIS ŽMONES

■.j*
i

NAPLES, Italija. — Ko
vo 18 d. požeminio traukinio 
nelaimėj šeši žmonės už- 
mušti, o 27 sužeisti. r ■ M

- . ■ -aflOrža



yra daug (gą- 
sakyti, daugiausia)
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NAUJŲ TAKSU BIUUS-DIDESNIS
APIPLĖŠIMAS DARBO MASIŲ

Dabar yra patiektas at- 588,800 š. m. biudžete. Ame- 
stovų tbute taip vadinamas piką rengiasi prie karo prieš 
naujas mokesčių bilius, ku- Sovietų Sąjungą, ir ji tam 
riame yra patvarkymas už- tikslui išleidžia vis didesnei 
dėjimui 2] nuo§. taksų ant 
parduodamų (• naudotbjains ir didesnes sumas pinigų.

Nu,o. Amerikos 'biudžeto 
subalansavimo labai daugfabrikinių gaminių:

Išleidžiant naują mokes- priklauso tvirtumas Ameri- 
čių įstatymą^ planuojama kos kapitalizmo ir jo įtaka 
sukelti į valdžios iždą $1-; pasaulinėj finansų srityje. 
09^,000,000 į metus. Gi Kaip tik pradėta bilius 
$595,000,000 tos sumos pla-; svarstyti, tai atstovas Crisp 
nuojama sukelti taip vadi- inareiškė- 
narnomis pardavimo takso- '1 
mis. Tame biliuje yra; “Jeigu kongresas nepra- 
punktas apie uždėjimą 2 J leis šį bilių, tai finansinis 
nuošimčių paradavimo tak- pasaulis baimingai atsineš 
sų (sales tax) ant fabriki- linkui Jungtinių Valstijų
nių gaminių, ir del to punk- kredito tvirtumo. Kuomet 
to dabar neva eina “faitas” mūsų bonu vertė sumažės; 
kongrese. Jeigu tasai bilius tai viso ko vertė 
su tuo punktu bus priimtas, 'proporcionaliai.” 
tai ant darbo masių bus už
dėta dar sunkesnė krizio
našta. Už įvairius produk- dilius yra taip sutaisytas 
tus reiks brangiau mokėti.; sukelti pakankamai, pi- 
Darbininkų gyvenimo nor 
ma dar labiau bus nužemin 
ta. '

Dar pirmu sykiu Jungti- i keiti’$1,246,000,000.* 
nių Valstijų istorijoj reika
laujama, kad kongresas per
leistų mokesčių įstatymą, 
kuriame būtų pat vai-

Ir tasai naujų

sumažės

mokesčiu

i nigų subalansavimui biud
žeto deficito $1,700,000,000 už 
i fiskalinius (iždinius) 1933 
■metus. Viso planuojama su- 

. Iš tos 
sumos, arti $225,000,000 
būsiu sukelta pravedant 
ekonomijų valdžios išlaidose 
(svarbiausia nukapojapt al-

valdžios dar bininkams). 
Taigi, tiesioginiu aptaksavi-

kymas aptaksavimui par- gas žemesnės ka,tegeri jos
duodamų fabrikinių gami- 
niąh Tas parodo, prię. ko 
privedė Ameriką ekonomi- mu planuojama sukelti apie 
nis krizis. , $1,096,000,000. Tos . sumos

Finansinis kapitalas deda1 sukėlimo būdas padalintas 
didžiausias pastano^s kad į vienuolika kategorijų, ir 
pereitų tasai patvarkymas • viena, kuri labiausia palie- 
prie to biliaus. Ir sakoma, 'čia darbininkų mases, yra 
kad jo priėmimas kongrese taip vadinamas taksų uždė- 
užtikrintas “ant 100 nuo- jimas ant parduodamų fab- 
šimčių”, nežiūrint, kad ša- ;rikinių daiktų (sales tax). Sulig 
lyj del jo pasireiškia dideli [“sales tax” patvarkymo, vi- 
protestai. J ’

Negalėjimas Amerikos 
valdžiai subalansuoti savo 
biudžeto be dar didesnio 

‘apsunkinimo darbo masių 
mokesčiais,j tai yra, atviras 
pripažinimas, kad pusėtinai 
yra susirgęs Amerikos ka-

Na, kadangi 80 nuošim
čių visų fabrikinių naudoji-

įsi fabrikiniai daiktai, išė- 
'inus tiktai keletą pažymėtų 
prekių, kaip duona, mėsa, 
žuvis, i farmų produktai, 
druska, cukrus ir keletas ki
tų, bus aptaksuoti ant 2į 

nuošimčių jų • pardavimo 
kainos. Tokiomis taksomis 

’planuojama sukelti $595,-
rikos imperializmas jau da-1 
bar priverstas atvirai pa
reikšti, kad tiktai’ uždedant mp ' gaminių superka tie, 
ant darbo masių dar sun- kurių įplaukos siekia ma-
kespę krizio naštų, nužemi
nai)! masių gyvenimo nor
mų: jis gali išvengti bankru- 
to. j

jį * '' ■ 1'
Kriziui padidėjus smar

kiai sumažėjo ir Amerikos

giau. O j|$Į yr’a 
Įima 
tokiu
nesiekia hei dolerio. Tokiu 
būdu pardavėjai visada pa
ims daugiau. Aišku, kad nei 
fabrikantas, nei daiktų par-1 
davėjas nemokės taksų: pir-i 
kėjai, naudotojai turės jas 
mokėti. , ; ;

Dek pavyzdžio galima pa
imti tokį daiktą, kaip mui
las. Tai yra masiniai nau
dojamas, daiktas, ir sulig 
naujo įstatymo: reikės mo-. 
keti taksas. Sakysime, pa
prastai i vienas šmotelis mui
lo parsiduoda už penkis cen
tus. ; Fabrikantas, parduo-' 
damas krautuvininkui, už 
40 šmotų (dviejų dolerių 
vertės) paima penkis <centus 
taksų. Na, dabar krautu
vininkas turi išvokuoti, už 
kiek jis gali muilo šmotą 
parduoti, kad atsiimti savo 
užmokėtus pinigus už tak
sas. Krautuvininkas irgi 
permokėjo taksų pusę cen
to, pirkdamas dviejų dole
rių vertės muilo (jam prisi
ėjo mokėti ant dolerio po 2} 
cento, kas viso sudaro 4 į 
cento. . iBet kadangi nėra 
pusės cento pinigo, tai jis 
turėjo pusę cento perino kė-

F aFžvalga.j ĮDOMUMAI
Tikrieji ir Netikrieji 
Dievo Agentai

“Garse” korespondencijoj 
|iš Nashua, N. H., rašoma:

Mes esame labai patenkinti, 
kad Dievas atsiuntė mums tik
rą vadą gerb. kun. A. Bružą 
la-salietį.

Tasai katalikų pasakiš
kas dievas turbūt jau ne
beturi geresnio užsiėmimo, 
tai jau pradėjo siuntinėti 
kunigus iš parapijos į pa
rapiją. Tuo būdu jis at
ima darbą nuo > vyskupų. 
Ar tik nepradės pastarieji 
jį atakuoti del paveržimo 

nuo jų “džiabo”. j
Kitas “įdomus dalykas”, 

tai kad minėtas “dievo pri
siųstas” kunigas yi‘a “tik
ras vadas”. Išeina taip, 
kad visi kiti “dvasios” va
dai, kokius tik turėjo reli
giniais burtais užnuodinti 
Nashua lietuviai, buvo ne 
tikri vadai.

Bet jeigu jie dabar apsi
žiūrėtų, tai pamatytų, kad 
ir tas jų “tikras vadas” juos 
taip veda, kad dar labiau 
apmulkinti, apnuodinti re
liginiais burtais, kad palai
kyti juos tamsybėj, o pats 
iš to viso darosi sau poniš- 

ti). Jis* išrokuoja, kad ma- ką gyvenimą ir su.kitais ša
ižiausia turi gauti už mui- vo “frentais” kunigais kre- 
lo šmotą penkis centus ir Čia juokus iš savo “avelių.” 
vieną dešimtą dalį cento. * --------
Bet tokių sumą' negalima i Socialfašistas Apie 
imti, nes nėra tokių pinigų,'-- ~ 
kaip dešimta dalis cento. 
Tokiu būdu muilo pardavė
jas ima kaip “mažiausia” 
galima—šešis' centus. To
kiu būdu darbininkas, jeigu 
jis perka muilą, šmotas po 
šmoto, per tūlą laiką išmo- 
|ka už dviejų dolerių yer- kė: 
tės. pirkinį ne 5 centus tak-1 
sų (kaip krautuvininkas už
mokėjo), bet net 40 centų. 
O negi kiekvienas pirksis 
po 40 šmotų ant sykio. Prie 
to, darbininkų algos nuka
potos ir dar vis labiau kapo
jamos, taip kad ir dirbam; 4- * -i xJ o i i v> o 1 r\ d VA o !
jėgti (neturės pakankamai 
pinigų) nupirkti daug rei
kalingų daiktų ant sykio, 
kad išvengti permokėjimo 
už taksas.

Taigi Amerikos kapitalis
tai per savo kongresą pla
nuoja dar labiau apiplėšti 
darbo mases. Ir juo toliau, 
tuo didesnę krizio naštą jie 
verčia ant darbininkų pečių. 

Išmestiems iš darbo dar
bininkams nesuteikia jokios 
apdraudos. Dar dirban
tiems nukapoja algas, ilgi
na darbo valandas, verčia 
skubiau dirbti.
Vis didesnė ir didesnė bado

nės ir teritorinės ' čielybės. 
Bet dabar Chiang Kai-she-

i kas pareiškė, jog Chinija 
i nemano naudoti ginkluotos 
1 spėkos prieš Japoniją Man-

griebesi už kepures ir smuko džurijoj.
pro duris. Paskui jį ir jo se- Į Aišku, kad Nankingo val- 

kejai^ Bet kiti laukė, tai sye-.j^įaį ne • pačios
šviesas, delei to kilo didelis ne-: G mijos leikalai, kiek jai 
ramumas. j rūpi patarnauti imperialis-

Pruseika ir pruseikiniai tai- J tams rengime karo prieš S.
gi čia nusimaskavo. ! Sąjungą. Už tai Nankingo

Beje, ............ ..
damas.
eina su visu mūsų judėjimu
Kalbėjo, kad “1
raščiu ir dideles
jas
tuo turėtų. Sakė, kad

Lietuvos Bedarbius
“Lietuvos Žinios” kovo 2 ; 

d. paskelbė savo korespon
dento pasikalbėjimą su Lie
tuvos socialfašistų partijos 
vadu St. Kairiu apie ekono
minę padėtį., Kairys pareiš-

Dabartinis ekonominis kri
zis jau yra palietęs visus vi
suomenės sluogsnius. Kaip 
smulkiųjų ūkininkų taip dar
bininkų, t. y. silpnesniųjų būk
lė yra tragingesnė.. . Darbi
ninkų būklė dabar ypač sun

ki. Nėra bedarbių regis- 
-. . i • i- i tracijos, bet bedarbių yra
tieji darbininkai negalės pa- į daug. Tai niekam nepaslaptis. 

Kad blogai darbo žmo
nėms fašistų* Lietuvoj, tai 
padejuoja ir socialfašistai. 
Bet vietoj kovoti už darbi
ninkų būvio pagerinimą, 
vietoj kovoti už panaikini
mą išnaudojimo sistemos, 
kuri yra skurdo ir bado 
priežastis, tai kaip Lietu
vos, taip ir kitų šalių social
fašistai visa savo energija 
d a rbuojasi kapitalistinės 
.sistemos palaikymui ant. to- 
liaus.

Pypkė, Cigaras ir Vėžys
Buffalo, N. Y.—Iš valstijinia- 

me Piktųjų Ligų Institute tyri
nėtų ligonių pasirodė, kad kur 
vėžio liga serga 4 moterys, tai 
nuo vėžio kenčia 169 vyrai. Iš 
tų vyrų 123 rūkė pypkę bei ci
garus, o 13 cagaretus. Lūpų vė
žys gana tankiai atsiranda pas 
vyrus. Manoma, kad prie to 
daug prisideda rūkymas, ypač 
pypkės bei cigarų.

Pirmieji lūpų vėžio ženklai

jis kalbėjo pataikau- j valdininkai gauna gerą at-
Me aV^L<ajudijiiiLT ^yginimą nuo imperialistų, 

tūrim^u^dren-P1, ^el to jie sutinka dirbti 
organizaci-1 imperialistams bjauriausius

, lyg kad jis ką bendro su darbus. Jie sutinka daly-
da- vauti imperialistų krūvi- tai būna sutrukus lūpos oda,

!iar įaU)as, P1)sįd‘®įtusuo,-'> 'Pa‘ nuošė manevruose, kuriuo- i lyg kokie žvynukai iš sukietėju-
— ..... .... se žūsta Chinijos ir Japoni-1sios odos, bei kokis

(llSkUSUOt), , j 1 • • 1 • Iznvio ho vrxrlrįjos darbininkai.
siginčyti, kuri linija geresnė " 
Bet kada reikėjo c_______ ,
tai jis nėrė pro duris kaip vi
jurkas.
' Jis žino, kad' jo pozicija! 
ramstoma melais, apgaule, kad j 
jis komunistas, dėlto bijo 
kusuoti.

Beje, sakoma, kad buvo 
šaukta 6 policistai, kurie 
čiaus stovėjo karidoriuj.

Įvairūs Dalykai

> spuogas, 
[ kurie be jokios, rodos, priežas- 
! ties neužgyja ir laikosi nuo dvie- 
ijų mėnesių iki trijų metų. Jei- 

Japonijos kabinetas pa- lgŲ ligonis laiku jieškotų tinka- 
dis-;tiekė parlamentui reikalą-;mos medikalės pagelbos, tai ga- 

j vimą, kad miįitariniams tik-' Įima būtų visiškai prašalinti 
Pa-1slams dar, būtų paskirta [lūpų vėžį kokiuose SO atsįtĮiki- 
ta‘.j $22,000,000. Japonijos im-|mų iš šimto.

iperialistai rengiasi prie di-! 
! dėsnių mūšių — prie karo 
prieš Sovietų Sąjungą.

Priešindamasis $132,000,- 
000 biliui delei kelių buda- 
vojimo, senatorius Bingham 
iš Connecticut valstijos ko
vo 16 d. senate rodė tele
gramas nuo 39 gubernato
rių, kurie tvirtina, jog jų 
valstijose nėra nei vieno ba
daujančio žmogaus iš prie
žasties bedarbės.

Trisdešimts devyni guber
natoriai išdrįso taip bjau
riai per akis meluoti.

Kad atmušti tą begėdišką 
melą, ant rytojaus “Daily 

I Worker”, Komunistų Parti-i 
įjos organas, patalpino pufo- j organas “Garsas” po. 11) 
tografuotus antgalvius net rašo; “Pinigai ir kitokį tur- 
keturiolikos kapitalistinių ! tai nepadaro žmogaus lai- 
laikraščiu iš įvairiu miestų, i mingu.”
Ir štai ka tie antgalviai sa-1 Bet “Garsas”,, tūrėtų pa
ko: “Nerado darbo, nusižu-, aiškinti, kodėl taip godžiai 
dė,” “uaiuiiiuic uauao & j. i ir—-— — ------ r. ----------z o-----
šia 40,000,” “Vienas iš trijų bia popiežius, vyskupai_ ir

Gali Skaityt per Blek^
—. —-------- | . Elektriniais “pleitinimo” bū-
.... . .. i dais yra padirbama tokie plo-

I ereitoj imperialistų su-; nyčiai lakštai metalo nikelio, 
rengto j skerdyųėj tapo UŽ- j kad per penkis viens ant kito 
mušta 8,538,315, neįskai-1 sudėtus metalinius lakštus (ble- 
tant tų, kurie vėliaus mirė!kVtes) dar galima skaityti kny- 
nuo žaizdų. Viso sužeistų ^ei ^kraštį. 
buvo • 21,219,’452. Darbinin
kai turi žinoti, kad seka-! 
mani imperialistų kare bus Į

. Tie ploniausi 
nikelio* lakštai buvo išstatyti 
nesenai įvykusioj parodoj Lon- 

! done.

Ikefc sykius daugiau išžudy- Mokslinės Akys Išskiria 
l 4 «> dovhinm zh imrrn *ta darbininkų, jeigu darbi
ninkai tinkamai neprisi
rengs paversti imperialistų 
karų į civilį karų sunaikini
mui kapitalizmo.

_____, Klerikalų Susivienijimo ;kįtį hietalm 
įtalpino pufo-’organas^“Garsas”

kapitalistinių ; tai nepadaro

Sulydintus Metalus
“Automobile Engineer” žur

nalas praneša apie išradimą in
strumento, kurio pagelba gali- 

: ma permatyti, ar plienas yra ty- 
į ras, ar prie jo yra primaišyta 

. Tuo instrumentu 
naudojantis, galima pasakyti ir 
kokių būtent 
maišyta -prie 
ar pliene yra 
mo, mangano, 
cinko ir tt. Būtinoji šio instru
mento datįs yra specialiai nute- p 

kurie' 
išskirsto visokių spalvų šviesas.

metalų yra pri- 
plieno, kaip tai, 
nikelio, chromiu- 
titaniumo, vario,

Baltimore badas grę- i pinigus ir kitokį turtų grie- kjntj nušhpuoti stiklai,

laipsniškai badauja turtin-! kunigai? Ar jie tuo būdu O mokslui žinoma, kokią ypa- 
1 - n j tingą sviesą duoda vienas bei

itas metalas. Todėl, sulig įvai- 
Įrių skirtingų spalvų, atskiria ir 
i įvairius elementus, kurie ran- 
I dasi plieno gabale.

Paskutiniais laikais vis dau
giau gaminama plieno su minė
tais ir kitais tinkamais priėmai- 
šais. o reikalauja specialiai 
tikslai, kuriems plienas būna 
naudojamas; ir suprantama, 
kad su tokiais priemaišais jis 
yra brangesnis, negu papras
tas grynas plienas.

“Bedarbe mo-!jieško nelaimės?gose J. V.,” ------- -- . (
kytoja užbaigė be viltingą I 
gyvenimo kovą,” “Bedarbis i 
vyras numirė iš bado sukri- • 
tęs Harlem gatvėj,” “Be
darbė moteris nusižudė,” 
“Be darbo 10 mėnesių, dar
bininkas nusišovė,” “Pa-

J. S.

YOUNGSTOWN, OHIO

Rezoliucija
APLA 24 kuopos laikytame 

viepkvaišęs (del bedarbės) tė-I sllsirinkime> kovo 6 d-> 
(balsiai užgirta vienybės klau- 
| simas APLA su LDS. Mes ne- 
siskaitome su APLA 2 kuopos 
laišku ir išrinkta komisija. 
Mes reikalaujame, kad visi 
kuopų tarimai eitų per abiejų 
mūsų organizacijų Centrus ir 
per organus: “Laisvę” ir “Tie
są”, o netaip, kaip kad 2 kuo
pa padarė.

Mes reikalaujame, kad au

vas nužudė vaikus.”

Tokių antgalvių kasdieną 
galima užtikti ir’ kapitalisti
niuose laikraščiuose., Tas 
parodo, kad šiandien Ame
rikoj ne tik yra daug ba
daujančių darbininkų, bet 
daugelis išbadėjusių įpuola 
desperacijon ir žudosi. 0 39 «»-
gubernatoriai tvirtina, kad tra kuopa per organus įrody- 

vieno tų, kodėl yra bloga susivieny- 
Įti dviem organizacijoms į vie- 
I ną didelę organizaciją.

atgal I Mes šaukiame ir kitų kuopų 
va].| narius įz vienybę už vieną ben- 
•ę-na i organizaciją, šalin visokia 

v A demoralizacija iš mūsų tarpo.

Kaip Per Šaltį Paverčia 
Dujas į Skystimą

Kada cinko vielą (dratą) at
šaldo taip labai, kaip tik gali
ma, tai per tokią atšaldytą vie
lą eina ‘elektros sriove šimtą 
tūkstančių kartų geriau, negu 
paprastai. Tą patyrė Nacio- 
nalis Standardų Biuras Wa
sh ingtoiie, pervesdamas cinki- ‘ 
nes vielas per baisiai šaltą 
skystą heliumo medžiagą. Skys
tis turėjo 450 laipsnių šalčio 
žemiau zero, sulig Fahrenheito

(Tąsa 3-čiam pusi.)

jų valstijose nėra nei 
badaujančio.

žiau, kaip $3,000 į metus, 
tai yra darbininkų klasė, 
darbininkai, biednieji far- 
meriai ir smulkioji buržua-' 
zija, tai iš to išeina, kad be- ir skurdo našta gula ant 
veik 47 nuošimčiai, pinigų, Amerikos darbininkų, bied- 

mėrių ir žemesnės 
strątps smulkiosios buržua
zijos pečių. > . ' \

Amerikos darbo masės tik
I vienatinių būdu gali atmuš
ti; taš‘kApltąlistų atakas1 ant 
gyvenimo f pormoš,“ thį tvir
tai sujungiant savo spėkas 
ir kovojant po Komunistų 
Partijos vadovybe prieš al
kį, badą, skurdą ir imperia
listų rengiamą naują karą.

Kiai sumažėjo n am BKOb įe bus guu suJi nau. ju fap 
valdžios įplaukos. Mihphai jJ aptaksavimo įstZtjfaio, s&tos s 
dolerių' prakišta nupuolus bus paihiti. -iš kišenių dar

■ Ant įvairių biųinkų,, bipdrajų fą 
ienų, parduo-1jr smulkiosios, bųržųt

Šerų vertei.
svejbimų šalių bonų, pardu< 
tų J .Jungtinėse Valstijose,! 
prakišta suvirs devyni mi- bant teoretiniai.; Bet prak- 
lioriai dolerių. Eksportai į i tiko j bus yisai. kitaip. Tikre- 
kitas šalis sumažėjo ant 40jnybėj 24 nuošimčių takso's 
nuošimčių. Abelnai nupuo-'ant parduodamų produktų 
lė kapitalistų įplaukos, nu- 'sieks daugiau,,negu tas nuo- 
pudlė del to ir valdžios jp- išimtis. Bus atsitikimų, kad 
laukos už įvairias taksas h-i^ks 50 nuošimčių. ,Sųkysi-

O tuo pačiu sykiu valdžia ime’ az. dole™ \ei^s daik’ 
nedaro pastangų tikram su- 'u? reikia mokėti taksų du n 
mažinimui išlaidų. Karei™. ^virtadalj cento, 
tikslams išlaidos met nadidė- Juk nera tokl° pinig0> kaip tikslams isia ciosmet pachde-. ketvirtadalis cento, nėra nei 
jo. Vien tik suma, isleid- {pusgs cento pinigo. Taigi, 
ziama karo departmento, perkant kokį*nors dolerio 
laivyno departmento ir ve
teranų reikalams padidėjo 
ruo $1.539,220,551 pereitų 
metų biudžete iki $1,635/

emerių 
smulkiosios. Buržuazijos. 
Bet" tai tik jtaip bus; Kalt

KIAULAITĖ SU ! DVIEM 
SNUKIAIS

Renegatas Prūseika 
Kaip Zuikis Pabėgo

“Vilnyj” kovo 17 d. tilpo 
sekamas pranešimas: ,

ROCKFORD, Ill., kovo 16.- 
Vakar čionai kalbėjo menševi
kas Pruseika. Buvo • atvykę 
iš Chicagos keletas draugų, su 
jais ir Partijos atstovė d. L. 
Beidell. Iki šiol čia Petroniai 
ir kiti pruseikiniai menševikai 
prisiekavo einą su Komunistų i 
Partija iu kada jie turės mi-! 
tingą, tai. ne tik leis Partijos ; 
vardu kalbėti, bet ir aukas i 
rinks Partijai. įSTumaskavimųi j 
jų čia pareikalauta duoti kaL 1 
bėti Partijos atstovei.

Ir Pruseika ir jo 
Petroniai su keliais 
piestu stojo. Kada d. 
reikalaujant daugumai,
stojo kalbėti, tai pirmininkas 

uždarąs susirinkimą.
. Ji 

* kalbėjo ir pruseikiniai nieko 
negalėjo daryti.

Po jos kalbos pasiūlyta to-
_ ------ - j J v. I kalba 

15 minučių IL Abekas ir tiek
Bet Pruseika

Apie porų savaičių 
Nankingo (Chinijos) 
džia pareiškė, kad ji 

0 , *1 • i * | ' XXI V/ X C 4 X X XJ C.V X J CX A0 111 14 0 14 UCVX •savo jėgas panaudosianti.Lai buna vieijyb€. 
atsteigimui Chinijos politi- I Pasirašo Kuopos Vaidyba. '

sekėjai j 
kitais-; 

Beidell i 
vistiek |

vertės daiktų reikės mokėti 
ne du ir viefiU' ketvirtadalį 
cėnto, bet tris centus—tris 
ketvirtadalius cento dau-

< • ' ■ (

J. A. Laurėncienė, Newbury- j Bet publika, nesiskirstė. 
porte, Mass., turi kiaulaitę su ' 1 ” 
dviem snukiais vienoje, galvo
ję; Kaip. vi epų, taip įr kitu . ___
snukiu kiaulaite .gaji ėsti; bet kia propozicija: tegul 
jos dvisnukė galva turi irgi tik 7“ 
dvi akis. j pat Pruseika. Darbo Palocius Maskvoj



J KANADOS LIETUVIUS DARBININKUS
Del Teroro Kanadoj ir Areštavimo Delegacijos j Quehec’a

Brangūs Draugai!
Šių metų kovo mėn. 

“Laisvėje” tilpo žinutė 
areštavimą delegatų suvienyto 
fronto bedarbių konferencijos, 
kurie vyko priduoti bedarbių 
reikalavimus Kvebeko provinci
jos premjerui Mr. Tachareau. 
Joj minima apie areštavimą.

' manęs. Negaliu i 
kaip kurių smulkmenų

8 cL’lapie

i jury”, ar kaip kitaip.
Kapitalistinis teismas tikri

na, koks bus masių spaudimas. 
Jei permažas, tai teisti, o jei 
didelis, tai palikti.

Nežiūrint koks bus teismas 
ir jo sprendimas, aš noriu pažy
mėti keletą žodžių, 1 
duoda drąsos būti kaltinamu ir

moningų darbininkų, kąlinįrpą, 
jų terorizavimą, jų organizaci
jų draskymą, ateivių deportavi
mą ir tt. i

Mano supratimu, darbininkų 
klasė ne tik kad negali taikytis 
ir susigerinti su savo nuolati
niu priešu, bet tik kovoti. Aš 
neturėčiau sakyti mano supra
timu, bet mūsų. Aš, būdamas 
dalimi visos darbininkų klases, 
tą tik pažymiu, kaip vienutė.

Mes, darbininkai, vesdami 
kas man ]{0Vą prieš savo priešą—buržu

aziją—turime neužmiršti kovos
nepažymėti teisiamu už darbininkų klasę,. jL1 nuolatinėmis agentūromis 

i, ir taip ir kokie yra tie keliai, kuriais f įr Su oportunizmu visokios rū-
pat negaliu praleisti kaip ku-1 ėjau 'ki paskutinių dienų. I šics, kuris irgi yra ne kas kita,
rių pastabų. i kaip buržuazijos išdava. Opor-

18 d vasario 9 vai vakare i ALDLD. ir Jos Leidžiamos | tunistai nėra kas nors kitas,
turėjome išvykti į Quebec’a tro- .Knygos i kaip buižuazijos maskuotos
ku viso 18 drauou bet atėiiis i . . . ! agentūros atstovai. Oportuniz-ku \iso 18 cnaugų, bet atėjus , Man asmeniniu ir geriausiu ' ’ • - • — -
paskirtam laikui pne Ledaibių ; mokytoju buvo ir dar dabar te-' 
Tarybos salės ZUJ® ^1.es.a 11 I bėra ALDLD. ir jos leidžiamos i

Darbininkų, i ]<nygOg> kurios aiškina darbi- 
’ stismnko nįnkų klasė kovas. Lietuvių 

darbininkiška spauda “Laisvė,” 
“Vilnis,” “~ . “ ’ ‘Į

: o ypatingai Lietuvos darbiniu- • 
kų spauda “Komunistas,” “Bal-1 
sas,” “Worker,” “Daily Wor- < 
ker,” “Party Organizer” ir ki- 

' ta literatūra, kurią skaitant 
pradėjau pilniau suprasti savo 
klasės reikalus.

Bet už vis labiau mane kovo- 
' | je tvirčiau užgrūdina nuolatinis 

klasių kovos darbas, į kurį la-

Tarybos salės 
slapta policija, 
daugumoj bedarbių 
palydėti draugus ir palinkėti 
vykstantiems geriausios kloties. 
Ne taip maža darbininkų sve-' 

< tainė buvo kimšte prikimšta.
Trokui atvykus mes visi de- 

r legatai, susiėmę maistą, kurį 
parūpino Moterų Darbininkių 
Lyga, leidomės kelionėn, kur 
mus siuntė tūkstančiai Montre- 
alo ir apylinkės darbininkų ir 
darbininkių ir taip pat laukė 
Quebec’o alkanieji.

Vos pradėjome eiti į troką, biau įsitraukiau po to, kaip A. 
kaip policijos jėgos buvo palei- į L.D.L.D. Centro K-tas buvo su- i 
stos darban. Mušė delegatas ar darytas iš darbininkų ir kada 
ne delegatas, taip kad iki galu-' A.K.P. Lietuvių Frake. Centro 
tinai susėdom į troką 4 drau-| Biuras liko mūsų artimiausia 

.gų stokavo. Išvažiavom su i įstaiga, kaip patarimais, taip
jfj pilna energija siekti tikslo to-j ir paraginimais, Kada A. L.

*liau, nežiūrint, kad kaip kurie L. D. L. D. C. K-te sėdėjo prisi- 
b buvom apmušti, bet vos pava

žiavus 8 mylias, buvom sulai
kyti. Policija prisikabino prie 
šoferio už “pergreitą” važiavi
mą ir purviną “pleitą” gale 
troko. Išlaikė mus ant šalčio 
pusantros valandos.

Gal draugai skaitytojai pa
manys, kad mes taip greit va
žiavom. štai tas greitis: į 40 
minučių 8 mylias, arba 12 my
lių į valandą, o miesto ribose 
galima važiuoti 20 mylių.

' spręskite patys. , 
f Tuo pačiu laiku jau jie 
5 pasiruošę daryti

-mums vis kalbėjo, kad jūs ne
areštuoti. Paskui atvarę prie 
provincialės policijos štabo iš
laikė apie 30 minučių ant šal-

yiską,

Tai

buvo 
bet 1

.’ Puslapis. Trečias
- J . f

”"7; /' -r; , .r 'į'rrf't.. .
rinant klasinę ištikimybę ir pa
tikrinant atsidavimą savo kla
sei, tik patikrinant politinį su
brendimą, suderinimą 'praktikos 
su teorija tegalima atsiekti tik
slas ir rasti drąsos. ,

Del to mes, delegatai, vesįme 
kovą toliau, nežiūrėdami, kokią 
akciją buržuazija prieš 
priimtų. Mes šaukiame ir šauk
sime darbininkus į kovą prieš 
buržuazijos užpuolimą ant dar
bininkų klasės. Mes atsišau- nors per kelis sykius ėjome, ir! 
kiame į visus Kanados ir viso vis buvo veltui, 
pasaulio darbininkus kovoti ne
atlaidžiai prieš badą ir prieš 
kalinimą bei terorizavimą dar
bininkų klasės narių bei jų va
dų.

Mes visai ramiai, be jokio 
susijaudinimo, priimsime savo 
priešų sprendimą, koks jis ne

Ledai Tapo Pralaužti

mus

, mo dvasiniais vadais Ameriko- būtų, del Bedarbių Delegacijos, 
je yra p. L. Pruseika, Butkus Mes žinome, kad mus darbinin-
Strazdas ir ko. Be to, jie kar- 
jeristinio aforizmo specai, ku
rie j ieško įvairiais būdais pa
gauti sau “Fish”. Montreale jie

Darbininkių ^Balsas, j pasįgaVo sau lydį ,tai ponjj. Gri- 
į cių. Apie jo darbus ir darbe
lius net gėda rašyti. Jam be
darbiai, tai tinginiai, jiem reikia 
ne kovoft, bet klausytis muzi
kos, jam Komunistų Partija, tai 
diktatūra, o buržuazija, 
“ober gut.” Nenuostabu, 
jam buržuazija meiliau ir kad 
jis pats buržuazijos narys; jo 
tūkstančiai ne vien rankų dar
bo padaras, I 
atžvilgiais labai ir labai skau-

tai 
kad

kai išrinko eiti tas pareigas ir 
jas ištikimai einant mus su
mušė ir įkalino, tąso po teismus 
ir ruošiasi įkalinti ilgiems me
tams.

Todėl mes pasisakom, kad 
kiek nenusiminę eisime ir į 
Įėjimus, matydami, kad 
draugai, už kurių reikalus
vodami mes netektume, laisvės, 
stos dusiai kovon. Meš jaučia
me, kad į Mūs vietą draugai 
stos dar su didesne energija 
kovon prieš badą. Mes nesku
bėsime pas juos eiti, bet jei

nei 
ka- 
tie 
ko-

bet kaip kuriais įbru]<s buržujų įrengtuose kalė
jimuose del darbininkų, tai mes

plakelis ir subiurokratėjęs p. L. 
Pruseika ir apie jį zujo visa 
eilė oportunizmu persigėrusių 
jo pakalikų, mes bijodavom net; 
kreiptis prie darbininkų įstai-' 
gos, o dabar mes jaučiame, kad 

: mūsų darbas kasdien darosi aiš- j 
' kesniu ir kad kasdien laipsniš
kai gerėja.

Be to, mes matom, kad “Lais
vė” ir “Vilnis” bei “Darbininkių 
Balsas” virsta klasių kovos or
ganais. Daugiau randasi raš
tų pamatiniais klausimais ir 
šiaip matosi daugiau korespon
dencijų iš dirbtuvių ir iš bedar
bių kovų.

džiai ištraukti doleriai iš dar-į užtrenksime geležines kalėjimo 
bininkų. duris taip smarkiai, kad turės

Nebuvęs kovotoju, p. Gricius išbudinti iš visų lūšnelių, “flop- 
nudūmė pas savo draugus. Pe- į housių” 
reitais metais nuvažiavo į Lie-1 dalijančias mases, 
tu va ir susiartino su lietuviš- 

' kais žandarais ir amžinais dar
bininkų ir neturtingų valstie
čių priešais.

Pilnai turime sutikti su 
draugo W. Z. pasiūlymu—vyti 
lauk tokius elementus.

Nemanau užimti daug vietos 
l mūsų dienraštyje del susirūpi- 
> nimo buržuazijos sopuliais, ku
rią krato ekonominis krizis. ir 
darbininkai graso organizuoda- 
mies nušluoti nuo žemės ka-j 
muolio ir įsteigti sovietus. Jei 
organizuoti darbininkai taip sa
ko, tai jie ir mano tą patį.

ir nuo “dumpų” ba-

Draugai ir draugės! Drąsiau 
į kovą prieš badą ir išnaudoji
mą; tvirčiau glauskimės apie 
Komunistų Partiją bei jos. va
dovaujamas organizacijas.

šalin teroras nuo darbininkų 
ir jų organizacijų!

Lai gyvuoja Kominternas ir 
jo sekcijų vedamos kovos!

Draugiškai\Jūsų,
Peilius Stukas.

ĮDOMUMAI

(Tąsa iš 2-ro pusi.)

; su L.D.S. Jisai pastebėjo, kad 
| turtai ir namai nebus ' atimti
iš kuopų. Pasiliks ta pati ir 

CARNEGIE, Pa. — Kovo 13 valdybą.
d. įvyko didelis masinis mitin- • 
gas, surengtas Bedarbių Tary-I 
bos. Šitas mitingas įvyko 
lų Svetainėj, 3rd Avė. ir 
St. Pora metų atgal mes 
rėjome gauti šią svetainę 
cionalei Mainierių Unijai,
. , . i - - i-- i" ‘ pni'-o vfa k. c*o. mivai,

Jisai nori žinoti, kokie 
planai yra vienybei ir kad su 
tais planais būtų supažindinti' 
visi nariai. ; . - ( :

’ * I

'Taip, drauge Rodgers, la

Paskiaus kalbėjo F. Rod
gers, kuris yra priešingas vie
nybei, ri^et savo kalboje jis 
pasisakei kad jisai nėra prie
šingas vi^nyberf Jisai pilnai 

, i sutinkąs suvienyti dvi pašal- 
e. /pines organizacijas. Tiktai,

Ita- 
4th 
no- 
Na-

. ............. . . " ggąr
pavyko. Publika užsilaikė ge
rai ir ramiai. Reikalinga dau
giau tokių diskusijų.

Geo. Urbonas.

DRG. MIZAROS PRAKAL
BOS

Sekamose vietose kalbės 
draugas Mizarą, nesenai su
grįžęs iš Sovietų Sąjungos:

I 22 d. kovo, 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėj, Wor
cester, Mass.

23 d. kovo, 7:30 va], vaka
re, Lawrence, Mass. <

24 d. kovo, 7:30 vai. vaka
re, lietuvių svetainėje 324

Bet kuomet tapo nemažai tik varda. |Rivei St. Haveihill, Mass.
....... . jšreikšte ^dSsis| Liet. ąąrfcn;n:<ai kyiečid-

atsistqjiinu Detroito ir Kentu- m* skaitlingai lankytis į d. 
cky kritusioms kovotojams. Mizaros prakalbas apie So- 
Prakalbos ir diskusijos gerai vietų Sąjungą.

Nors prie šios 
svetainės priklauso veik vieni 
darbininkai, bet ji buvo po pil-Į 
na kontrole įvairių biznierių| 
bei fašistinių elementų, kurie bai gerai; kad pasisakote už 
labai spyrėsi, kad darbininkiš
kai bei komunistiškai nusista-, būtumėte buvę už 
čiusias organizacijas neįsileist. 
Jie bijojo, kad nebūtų supažin
dintos italų darbo masės su' 
kairosiomis darbo unijorpis ir 
Komunistu Partija.

vienybę, bet jei iškarto jūs 
vienybę, 

tai nebūtų buvę ir ta 2 kuopos 
komisija, kuri kenkia vienybei 
A.P.L.A, su L.D.S. Kiti, ku
rie kalbėjo prieš vienybę, tai 
neturėjo jokio pamato, kaip

įtrauktą italų darbininkų į 
Komunistų Partiją, kurie pri
klauso prie tos svetainės,- tai 
šie draugai pralaužė biznierių 
fašistinę sieną. Dabar pirmu 
sykiu įvyko darbininkų pra
kalbos,. kur kalbėjo net penki 
kalbėtojai: Carothes, Lynch, 
Hawkins — anglų kalba. O 
drg. Letanzio ir Vestri— italų 
kalba. Visi draugai gerai kal
bėjo, ypatingai draugas Ves
tri geriausią#prakalbą pasakė 
italams darbininkams, kurių, 
čia buvo daugiau pusantro 
šimto ir jo prakalba visiems 
gerai patiko, tik išskyrus vie
ną anarchistą, kuris norėjo 
kalbėtoją ir visus įtikinti, kad j 
anarchizmas yra geresnis, ne-1 
gu komunizmas. Tam žmo-1 
gui niekas nepritarė. Publi-1 
kos buvo pilna svetainė, gale- j 
jo būti apie 250-300. Į

Draugai kalbėtojai išaiški-( 
no, ka reiškia kairiosios dar-; 
bininkų unijos, Bedarbių Ta
rybos ir Komunistų Partija. 
Pabriežė, kad visas darbinin
kų organizacijas vadovauja 
Komunistų Partija. Tik vie
na Komunistų Partija stoja už 
tuojautinį darbininkų būvio 
pagerinimą ir visišką panaiki-

1 nimą šios bado sistemos. Ki-j 
tos visos partijos, kaip tai: re-'

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

Literatūros, politikos ir visuomenes mokslų darbininkų žurnalas

“PRIEKALAS”
1932 m. pradeda eit kas menuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas

“Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio į mėnesinį, o taipogi pla
tesnis bendradarbių susispietimas. pačio redakcijos aparato su
stiprinimas duoda galimybės 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
nį ir išvengti visos eilės trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

“Priekale” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaizduo
jantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, kovą 
ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 
ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyve
nimą ir kovą, ir rašoma visais aktualiai proletarinės literatūros 
klausimais.

“Priekalas” ’turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, statyba,” 
kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba ir kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjima svarbesnių SSRS, 
socialistines pramonės įmonių, sovchozų ir kolchozų gyvenimas 
ir augimas.

“Priekalas” daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 
pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
skraistėmis, veikimą ir darbus.

. ' ; ..n
“Priekalas” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta

tybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse jis 
, rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 

“Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio
grafija ir kritika” ir kitus. 1

i > ’4 a»
“Priekalo" reguliarus išėjimas ir visų uždavinių išpildymas pir

miausia priklauso nuo aktingos mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėjų paramos. Todėl reikalinga iš anksto 
užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu
siai remti jį.

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

publikonų, demokrątų ir so-;
I termometro (gradusninko). Tai cialistų bei fašistų — stoja už 
yra didžiausias padarytas šaltis . palaiky*mą šios Vergijos bei 
Jungtinėse Valstijose. ‘

Heliumas yra dujos, arba ga- 
zas, kurį paversti į skystį yra 
sunkiau, negu kokį kitą gazą. 
Kiek pirmiau tatai buvo pada- 

| ryta Holandijoj ir, Vokietijoj, 
! o Amerikoj tik 1931 metais pa
sisekė iš heliumo dujų padary
ti skystimą, panašų kaip van- 

, , , . duo. O šioje šalyje yra heliu- bet taip , . i !
kaliniu : mo Jungiau, negu kur kitur, 

i taip, kad Jungtinės Valstijos 
turi veik pasaulinę heliumo mo
nopoliją. Heliumo prileidžia 
baliūninius orlaivius. Už kitas j 
baliūnines dujas jis yra .tuom j 
geresnis, kad neeksploduoja.

Bet dar lieka klausimas, 
kaip gi iš heliumo dujų pada
rė skystį ?

Visų pirma mokslininkai spe
cialiais įtaisais pavertė tam tik
rą daugį hydrogeno (vandeni
lio) dujų į skystimą. O van
denilis yra lengviausia duja ir 
ji labai lengvą? užsidės pks- i aiškiai 
ploduoja. Kada padarė 2,200 > šaulio 
svarų spaudimo ant, kiekvieno i karan, o ypatingai prieš So- 
kėtvirtainiško colio, tai vande- j vietų Sąjungą.' Savo reika- 
nilis iš dujų patapo skystas;1 lams jie neskiria nė rasių, nė 
bespaudžiant vandenilio dujas, 
jos dar buvo, šaldomos skystu 
oru; paskui buvo duota vandeni
liui kiek daugiau vietos, taip 
kad jis prasiskleistų ir juo la
biau atšaltų.

Toliau, heliumo dujos buvo 
Suspaustos tokiu sunkumu, kad 
ant kiekvieno ketvirtainio colio 
atsiėjo po 200 svarų; i prie to 
dar buvo naudojamas jau skys
tas hydrogenas (vandenilis), 

, kad toliau šaldyt heliumą. Čia 
heliumas jau buvo neįsivaizdi
namai šaltas; bet kada jam pa
darė kiek daugiau vietos, taip 
kad jis gavo prasiskleisti, jis 
paliko taip> baisiai šaltas, kad 
pavirto į skystį. I( ;

Mokslininkai pirmiausia bu
vo nutėmiję, kad heliumo yra 
saulėje. Tokis ir vardas jam 
duotas todėl, kad graikų kalboj 
saulė vadinasi “helios;” tad he
lium reiškia “saulinį” elemen
tą.

! Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas

T.D.A. šių dienų kovose vai
dina svarbų vaidmenį, todėl 

darbininko pareiga 
tą organizaciją, 

organizacija yra

Kas Taisytina
Mano, supratimu reik vengti 

čio, o vėliau suvarė į vidų., Pa- tokių šokių bei vakarėlių ap
darė kratą, sukišo į kalėjimą ir garsinimų, kurie tik vietos ūži- kiekvieno 

ma dausr. o naudos mažai. Be : .Vra stoti 
______ ______ j atskirų I Kanadoje ši

vienetų, o kartais ištisais pusią-! žinoma po vardu Canadian Lu
piais daro mažesnę vertę darbi-! bor Defense League. Toji or- 
ninkiško laikraščio. Kartais Į ganizacija ne vien tik gina nuo 
net pasipiktinimą jauti. Be to kapitalistinio teismo, 
skelbimai ir kaip galįma ma- 1 . -
žinti, o ypatingai biznių įstaigų, giminėmis ir pačiais politiniais 
žinoiha, ta mes suprantam, kad kaliniais, o tuo pačiu mobilizuo- 
svarbu palaikymas laikraščio ja darbininkus kovai už paliuo- 
finansiniai. Bet darbininkai savimą visų politinių kalinių, 
esanti toliau ųuo klasių kovos.Toji organizacija pirmoji pri- 
tą prikiša dažnai. i buvo pagelbon paliuosuoti mus

Draugijos, manančios išgar-JŠ kalėjimo iki teismo. Tik tos 
savo parengimus, gali organizacijos pastangom ir są

.,dar patvirtino, kad mes esame lma daug> 0 naudos mažai, 
neareštuoti, o tik sulaikyti per to> dėjimas paveikslų ;
naktį.

Ant rytojaus užkabinę nume
rius nufotografavo iš visų pu- 
3ių, nutraukė visų rankų pirštų 

uotraukas, nežiūrint mūsų 
griežto protesto. Po kiek laiko 

^ iškvotė visus, bet vis dar tvir- 
\tino, kad mes esame neareštuo

ti. Reikalaujant mums susi
siekti su laisve jokios galimy
bės neleido, nors apkaltinimo 
neturėjo ar jo 
mes atsisakėm 
nuotraukom, kur 
kalinio parašas, 
policijos galva 
išbraukė. Bet 
pradėjč mus vesti įvairiais ur
vais ir tuneliais. Mes susiglau
dėm tvirčiaus, pažymėdami, 
kad laikykimės tvirtai.

Bet pakartotinai klausiant, 
. koks kaltinimas, policijos kapi- 

K tonas pareiškė, kad mes kalti
nimą girdėsim prieš distrikto

skelbimai ir kaip galįma ma- pat rūpinasi politinių

buvo pagelbon paliuosuoti mus
nesakė. Kada
pasirašyti po ’ sįntl* savo parengimus, gali organizacijos pastangom ir są- 
biivo pažymėta j spaudos darbą duoti mūsų dien- žiningų darbininkų parama bu
tai provincijos raščiams ir tuo paremti. Gali- vo sukeltos sumos mūs paliuo- 
žodį “kalinio’ ma leisti atskiri atsiša.ukimai,1 savimui. Visi kaip vienas sto-
neilgai trukus

______  . ___ __ vienas
o tas duoda darbo draugijos na- kime į T.D.A. ir prisidėkime 
riams ir pratina prie bendro prie kovos prieš buržuazijos 
darbo atsišaukimų dalinimą, atakas ant darbininkų klasės ir 
Garsinimas chorų ir jų paveiks- ant jos pirmaeilių draugų. Dė- 
lai turėtų būti dedami tik to-; kimės į kovą be atidėliojimų, 
kiuose atsitikimuose, jei vienas: Paliuosuokime darbininkų kla- 
ar kitas choras socialėse le.nkty- sės vadus, įkalintus ilgiems me
nėse laimi arba iššaukia kitą tams į kalėjimą. Paliuosuoki- 
chorą gauti tiek jaunuolių į me ir grąžinkime į mūsų eiles

Paliuosuoki-
į me ir grąžinkime į mūsų eiles

teismą ir tuo pačiu pažymėjo, jaunųjų Kom. Lyga arba į Ko- Tim Buck ir kartu mūsų 7 ki- 
kad . mūsų advokatas taip pat m u n is tų Partija ir šiaip darbi- t-us draugus.
bus. Subrukus i fpisma imirn- ____ i __ --- ’ i vnol'n..................................bus. Subrukus į teismą pasiro
dė ir kaltinimas “unlawful ass
embly. Kas pagal jų įstaty- ras iššaukia i lenktynes kitą j Lava, 
mą reiškia galima teisti iki 7' chOrą rinkti i -

\

i

metų kalėjimo.
Teisme kalti ar ne.—Ne. Pro

kuroras reikalauja augščiausios 
kaucijos po $500 kiekvienam, o 
drg. Robert Wright, sekreto
riui Bedarbių tarybos ir suvie- 
nyto fronto bedarbių konferen
cijos, $1,000, bet mūs advoka
tas, t. y. Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo Lygos, ko
voja už sumažinimą. Rezultatai 
— $200 kiekvienam kaucijos. 
Trumpu laiku negalima sukelti 
suma. Surakinę į geležinius 
pančius veža į kalėjimą ir ten 
laiko, kaip bjauriausius niek
šus, stengdamiesi perstatyti ki
tiems kaliniams kaipo 
siųs niekšus.

Pastangom T.D.A.L. 
iš kalėjimo. O dabar 
atideda, tai sprendimas dar ne- 
gatavas. Nežino kaip nutarti, 
ar turime būti teisiami “grand

didžiau-

išeinam 
bylą tai

ninkiškose lenktynėse klasinių' Montreaho darbininkai, glau- 
kovų. Daleiskime, vienas cho- Į skimės po darbininkų kovos vė- 

, remkime Tarptautinio 
i ’ streikuojantiems i Darbininkų Apsigynimo. Lyga, 

mainieriąms aukas-paramą.. Tai | padėkime iškovoti atgal į mūsų 
skatinimas suprasti tas kovas J eiles tuos draugus, kurie įka- 
ir susilieti kartu su kovojau-, linti vieniems metanas sunkiųjų 
čiais darbininkais mainieriais. darbų kalėjimam Neatiduoki- 
O kad tas ar kitas choras kur me buržuazijai pūdyti kalėjime 
dainuos, tai jis ir yra suorga- delegacijos bedarbių. Jūsų ma- 
nizuotas dainos ir muzikos me- sinis < 
nui skleisti. j tegali mus palikti

dirbti 
jimo.
į savo klasės politinę partiją, 
Komunistų Partiją, komunistų 
Partijai vadovaujant Sovietų 
Sąjungos darbininkai laimėjo 
kovą ir pasiliuosavo iš vergi
jos. Taip ir mes tik vadovau
jami Komunistų Partijos tą te
galėsimi atsiekti.

Aš, būdamas po vadovyste 
Komunistų Partijos, supratau 
tvirtai laikyti darbininkų kla
sės vėliavą ir jos nepaleisti di
džiausiame pavojuje. Tik ko- 

nųjų žudymą, prieš-klasiniai są- munistų Partijai nuolat patik-

Kova su Priešais
Nuolatinis valdančios klasės 

puolimas pavienių ir organizuo
tų darbininkų; masinis badavi
mas, žudymas badaujančių ma
sių duoda tvirtumą kiekvienam 
kovingam darbininkui būti pa
siryžusiam priimti bile ką, ką 
tik gali buržuazija savo nuola
tinių! priešui darbininkų klasei 
uždėti. Bet tuo pačiu uždeda 
pareigą neatlaidžiai kovoti 
prieš buržuazijos masinį alką-

organizuotas spaudimas 
su jumis 

kartu iki galutino IMmė- 
Stokime neatidėliodami

bado sistemos.
Išparduota daug literatūros, 

kaip tai: “Daily Workerio,” 
“Labor Defender”, ir italų dar
bininkų komunistinio laikraš
čio. Taipgi buvo daug blan
kų išdalyta del parašų rinkimo 
reikalauti bedarbiams apdrau- 
dos ir del paliuosavimo visų 
Pennsylvania valstijos politi
nių kalinių. Reikia pasakyti, 
kad šitas mitingas labai gerai 
pavyko.

MCKEES ROCKS, PA
A.P.L.A. I Apskritys suren

gė prakalbas 11 d. kovo, A.P. 
L.A. 2, kuopos svetainėje. Pir
mas kalbėjo d. J. Gasiunas 
apie bėgamus reikalus ir pas
kiausius įvykius pasaulinėj po
litikoj. Jisai labai gerai ir 

nurodė, kaip viso, pa- 
imperialistai ruošiasi

Savo reika

tautų. Jie visi kovoja prieš 
bundančią darbininkų klasę. 
Tik tarpe darbininkų jie kelia 
visokias neapykantas.
z Prakalbose priimta rezoliu
cija prieš Detroito ir Fordo 
policijos terorą ir pasiųsta po
nui Murphy. Kita rezoliucija 
priimta ir pasiųsta Pennsylva
nia gubernatoriui, kad paliuo
suoti visus- politinius kalinius.

Antras kalbėjo d. J. Mi
liauskas apie darbininkų vie
nybę' ir tarptautini solidaru
mą. Jisai hurodė, kaip dar
bininkai vienydamiesi į stip-^ 
r i as 
mėti savo kovas ir reikalavi
mus, 
bar jau ir katalikai turėtų 
pradėti suprasti ir matyti, kad 
kapitalistinis krizis reikalau
ja visų darbiniiikų vienybės. 
Kalbėtojas gerai pašiepė tuos 
A.P.L.A. narius, kurie prieši
nasi tos organizacijos vienybei

organizacijas gali lai-

Jisai nurodė, kad da-

Paskui patirta, kad šiek tiek, stijose heliumas yra gaminamas
nors labai mažai, randasi heliu- 
mp ir ore. O dabar praktiš
kiems reikalams Jungtinėse Val-

iš natūralio gazo, kurio įvairio-i 
se vietose eina iš žemės. i

“PRIEKALO” Kaina:
Amerikoj: metams — 2 doler.’ 

6 men. — 1 doler. 
atsk. egz. — 20 cent.

Argentinoj ir Brazilijoj 
metams — 1 doleris 
6 mėn. — 50 cent, 
atsk. egz. — 10 cent.

Išsirašyti “PRIEKALĄ 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Inostrannich 
Rabočich”

Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj beto dar galima
Išsirašyt per “LAISVĘ”
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NEW MASSES
{Only revoliutionary monthly of Literature & Art).

In the April issue just out: “AN OPEN LETTER 
TO EDSEL FORD” by Robert Cruden, an ex-Ford 
worker; “BLOODY MONDAY IN DEARBORN;” 
“CLASS WAR EXHIBITS” by Edmund Wilson; 
“THE.FAR EASTERN FRONT;” “THE MEAN

ING OF THE MOONEY CASE” by Corliss La
mont; “LITERATURE OF THE CROSSROADS” 
by Edwyn Seaver; and other articles. A short sto
ry “SPRING IN THE COAL FIELDS” by Melvin7 
Levy. '

Also Large Book Section & Workers Art

CARTOON by Gellert, Burck, Soglow, Kruckman, 
Gropper, SiegeL

15c PER COPY—$1.50 A YEAR

Special bundle rates to workers’ clubs.
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JUDOŠIŠKI ŠNIPŲ DARBAI redavo ,o jei pastebėsi, kodėl 
neskaito tokios ir tokios lite
ratūros, tai būna visokių prie
žasčių, pasiteisinimui. Prasi- 

- oportunistai nesibijo 
i gerai žino,

CARNEGIE. PA

ruošta, nes tas buvo skelbiama ]avįnę "L
iš kalno minėto pardaviko, bet kritikos, nes jie 
nudegė^ nagus, visos pastan- kad jie tarnauja buržuazijai',
gos nuėjo niekais.

Bet Toronto lietuviai dar
bininkai aiškiai pažino savo 
priešus ir kiekvienam padores-

už tai jie polemizuodavo ir 
su Leninu. Mūsų opozicijos 
“pilvo žinovai” bijosi labiau
sia publikos, kuri juos šimtą 
procentų pasmerkus, kaipo 
tikslius griovikus darbininkiš
ko judėjimo.

reikėtų saugotis, kaipo savo Į tokie “žinovai” ve-
pavojingiausio priešo, nes jisai i ^a kritiką su kumščiais, tai 
bėgioja, kaip padūkęs, laike zinok> kad jie netoli pažengę 
demonstracijų ir kur darbi- nui° tamsiU darbininkų, kurie 
ninkai neleidžiami, jis visur 
yra įleidžiamas, nes 
pažįsta savp berną.
šnipas priguli prie Sūnų —

TORONTO, ONT. — Kapi
talizmui, del pailginimo savo 
supuvusios sistemos gyvavy- 
mo, reikalinga tęsti didžiausią 
reakciją prieš visus tuos, kurie 
rodo josios supuvimą. Del 
apsaugojimo savo sistemos,
kapitalizmui reikalinga save niam darbininkui, kuris numa- 
apsistatyti šnipų govėda, kad to, kad del duobos kąsnio teks 
su jų pagelba galėtų įkrimi- jam susidurti su kapitalu ko- 
nuoti prieškapitalistiniai nusi- voje, tokiam minėto asmenio 
stačiusius darbininkus.

Tam judošiškam — išdavi
kiškam darbui, jie randa iš
davikų iš visų tautų, kurie už 
dolerį kacl ir savo brolį pasi
rengę parduoti.

Lietuvių tarpe tą profesiją 
atlieka kunigai su savo klap
čiukų pagelba.

Pereitų metų pabaigoj kun. darbininkai ir 
Garmus paskelbė savo parapi- <’ j: 
jonams, kad jisai sustabdys damas, 
visą darbininkišką judėjimą, 
uždarys visas svetaines, kur 
tiktai sužinos, kad daroma 
bolševikiškas parengimas.

Tuomet J. K. bėginėjo į 
miesto valdybą (City Hali) 
žiūrinėti, kad būtų sulaikoma | 
bedarbių pašalpa tiems, kurie; 
neateina į jų urvą. Jisai pats] 
krokodiliaus ašaras liejo, girdi, 
pašalpą imančių iš lietuvių, 
yra 350 šeimynų Toronte ir 
visi užsirašę Rymo katalikais, 
bet nei vienas neateina į jų 
tamsybės urvą, tai užklaustas, 
kokį reikalą tamsta turėjai nistų Frakcija buvo surengus 
lakstyti į miesto valdybą ir! diskusijas temoje: “Kaip Le- 
žiūrinėti, kas kokiuo užsira-; ninas žiūrėjo į oportunistus ir 
šęs. Tuomet gyrėsi savo drau-i kaip jis juos pažindavo.” Toj 
gams, kad jisai už tas 

.žinias gauna apmokėti 
laikraščių.

Tą visi gerai žino, kad 
rikoj nei vienas laikraštis ne 
apmoka savo korespondentam 
bet pasirodo, kad jisai tą ap- i 
mokėjimą gauna ne nuo i 
“Draugo?” ar “Dirvos,” bet 
nuo kapitalistų, už pardavi- 
kišką darbą.

Porą mėnesių atgal minėtas! 
šnipas, belakstydamas po vi
sas valdžios įstaigas, manė, i 
kad bolševikams jau peilį po] 
gerkle pakišęs, nes pranešė, i 
kad 80 bolševikų iš Toronto' 
tuojaus bus išdeportuota į fa-' 
šistinę .Lietuvą. 

• • i • v* • • r VAMO JI L WIXO LCl X JI VI VI O MCLLIKpu surinkęs visas zirnas apie tančiil darbininku ir jų kūdi. 
- - - - - -.......................J kių.

Chinijoj atvirai Japonijos 
imperialistai skerdžia ne tik 
ramius gyventojus, bet ir jų

visur neturi supratimo apie klasių 
policija | kovos eigą. Jei tokie elemen- 
Minėtas tai turėtų žinojimą savo re- 

. miančio “principo,” tai jie neA. 
Dukterų pasalpinės draugijos, | i^e

-kuriai priklauso visi pažangūs 
.........................1 šmeižia tos 
draugijos vardą, kiek įmany-

Bet šnipas neturi sąžinės, 
neturi gėdos, nors jis "skaitosi 
draugijos nariu. Jisai pri-, 
klauso tam, kad reikale jisai 
galėtų parduoti visus draugijos 
narius kapitalistinei policijai.

Šalin šnipus iš darbininkų 
tarpo.

Darbininkas.

Philadelphia, Pa
Kovo 13 d. Lietuvių Komu-

visas; temoj referavo “Laisvės” re- 
nup daktorius drg. A. Bimba. Vie

ta buvo paimta Lietuvių Tau
tiško namo žemutinė svetainė, 

1 bet, kadangi žmonių prisirin
ko labai daug ir negalėjo su

tilpti, tai buvo-paimta didžio
ji salė, kuri prisipildė žmonė
mis. Pirmo kalboj d. Bimba 
kalbėjo apie Detroito valdan- 

i čiosios klasės papildytus žmog 
i žudiškus darbus, Chicagos įvy- 

l. i kius ir abelnai prieš reakcijos 
1- šėlimą ant darbininkų klasės.

Drg. Bimba labai ryškiai na- 
i piešė Lindbergų kūdikio in- 
! cidentą, apie kurį buržuazija 
; ir tamsūs darbininkai rauda

Ame-

] ir rengia tokias savo misijas,^ 
kad palaikius darbininkus ver
gijoje.

Darbininkai, jau laikas mes- 
! ti tas pasakas, kurias kunigai . 
] išgalvoja mūšų tamsinimui.
Mes turime ne į parapijas, bet 

i į darbininkų organizacijas ra
šytis ir jose veikti, kad page
rinus savo gyvenimą. Ne ku- 

; nigai, bet Komunistų Partija 
! gali išvesti darbininkus į ge- 
. resnį gyvenimą. Bet tai rei- 
I kalinga vesti kovas su visais 
, darbininkų mulkintojais. Tad, 
1 stokite į darbininkų eiles ir > 
I kartu su susipratusiais darbi-k 
! ninkais kovokite prieš savo 
skriaudėjus^

Rankpelnis.
»

] PRANEŠIMAI IŠ KITUR
I - .....................— .........t.........................................

NEWARK, N. J.

Šitokios' “mokytojos” darbi
ninkų vaikus bei dukteris iš
mokinti? Nieko gero jos ne
gali išmokinti, jei bent fašiz
mo bei socialfašizmo. Jos mo
ka sėti neapykantą tarpe dar
bininkų klasės, tai viskas, ką 
jos gali padaryti. Na, ir jei
gu jaunuoliai pasiduos toms 
“mokytojoms,” tai jos juos 
mokins tai, ką jos pačios ge
riausiai moka.

Well, tas viskas yra daroma 
del “tautos” ir Smetonos labo.

Virbališkis.

darbininkus ir terorizuoja vi
sokiais būdais.

Paimkime kad ir tokią Pitts
burgh Coal Co., kur ne tiktai 
bjauriai savo darbininkus iš
naudoja, bet dar prievarta 
verčia jus pirkti “store”, kuris 
priklauso kompanijai. Tokiuo
se “Storuose” yra daug bran
giau, negu kitur.

Mainieriai dirbdami mažai, 
ką uždirbą, tai ir tą turi pa
likti savo išnaudotojams. Už 
tai šitie darbininkų išnaudoto- 
tojai ir bijo, kad darbininkai 
nesusiorganizuotų į unijas, 
ypatingai į National Miners 
Union, nes šitos unijos kapita
listai ir jų tarnaitė valdžia 
bijosi ir labai bjauriai ją ir 
jos organizatorius terorizuoja.

J. G.

CARNEGIE, PA.
Kovo 9 d. š. m. atsibuvo 

Nacionalės Mainierių Unijos 
vietinio lokalo masinis mitin
gas. Bet šitas mitingas buvo 
nepasekmingas. Priežastis, ne
pribuvo kalbėtojas. Nežinia

I nesibijotų apginti savo ideolo
giją publikos akyse. Visa 
priežastis jų ’ nestojimo, tai 
kad neturėtų ką kalbėti bei 
ginti, nes to visko trūktų, o 
puolimais vien tik ant asmens 
publikos nesužavėsi. Visa bė
da su tokiais d a r b i n i n- 
kais, tai kad jie visada prie
varta i^iori įtikinti, kad jie 
“daugiausia žino” ir “viską 
žino,” kaip kad davatka, ar
gumentuodama už kunigo “ra- 
zumą.”

Philadelphijos publika turi 
eiti į jų prakalbas ir reika
lauti balso, statyt, jiems klau
simus ir reikalauti jų pasiaiš
kinimų, kodėl jie bijosi Komu
nistų Partijos ir jos kritikų. 
Pereitose prakalbose jie, rink
dami aukas, pasisakė, kad jie 
rinks Kentucky mainieriams ir 
Daily Workeriui aukas, bet tų 
pinigų neatidavė nei vieną 
centą. Jie žino, kad kitaip 
publika jiems neduos pinigų. 
Mes jiems siūlome balsą ir 
kviečiame diskusuoti kiek tik 
jie nori, bet jie jau gėdinasi] 
žmonių. Bet kada darbinin- 
kalavo balsi, tai jie rėkė, kad 
mes “griaujame prakalbas.” 
Bijosi duoti darbininkams išsi
reikšti, o sakosi, kad su dar
bininkais ir už. juos. Publika 
išmaršavo lauk, nepakęsdama 
jų nonsensų.

Diskusijos gerai pavyko. 
Aukojo $2 Urbonienė; po $1: 
Mačėnas, Gąlęckąs, Šimkūnas, 

; po 50 cen
tų : Rutkus, Rainys, Kurzins- 
kas, Ambrazas, Daugirdas, 
Rašinskas, Raubis. Atleiski
te, jei kurių nepaspėta užra
šyti

WORCESTER, MASS.

Tr e-irdi tu" llyg Pakvaiš^ nekreipdami aty- I p • '’ Valiulis • įlendi, tu dos . tūkstančius badu mirs-!f P ' i
juos, tai kaip greitai pastarie-! 
ji bus deportuoti, taip greitai, 
pasiųsiu tas visas žinias savo 
draugams žvalgybininkams į vardai.
* • . • v —• _ •. _ -1 tv 1111 Lt o i-, \ V C 11 vUJ llO• kz C v 11. I LALietuvą n- už poros menesių kQdikius drasko į šmotelius su 
trial hnc antifi nrt vi i Tasist.11 Kil - . .... 1 . . ...’ visi bus sušaudyti fašistų kul
komis Lietuvoje.

Tiems plepalams susipratę 
darbininkai netiki, kad tą vi
są' jisai padarys, nes čionai 
kapitalistinis teismas nebaus 
darbininką už komunisto var
dą, jeigu jisai nedalyvaus dar
bininkiškame judėjime. Bet i 
jeigu darbininkas, kad ir ne 
prigulės jokiai Trečio Interna 
cionalo organizacijai, bet pa-j 
sirodys laike streikų kaipo 
darbininkų veikėjas, t-------
bus suimtas ir išdeportuotas. 
Toje kovoj e,žinoma, tiktai vie-

■ ni, komunistai vadovauja, tai 
kuomet jie tampa sugauti, ži
noma, kapitalistai stengiasi 
kuoaštriausiai juos nubaust. 
Bet kas kovoja vardan žmoni
jos gerovės, tą neišgąsdins joki 
bauginimai, nė kapitalistinis 
teismas. Jisai kovą tęs tol, 

. kol bus laimėta.
Bet niekas negali užginčyti 

to fakto, kad minėti šnipai, 
būk tai nedaro žygių prieš dar 
bininkus. Bet jeigu jie, neda
rytų žygių, tai iš ko tas fašis
tinis dramblys žinotų, kad to
kie ir tokie bus deportuoti. | 
Tai pasirodo, kad jisai tą vis
ką ruošia ir turi padaręs sąra
šą ir neša į valdžios įstaigas. 
Tą faktą patvirtino A.L.D.L.D. 
162 kuopos susirinkime įvykis, 
kuris atsibuvo 13 d. kovo.

v Tiktai prasidėjus susirinki- 
mui, staiga įsiveržė pora po- 

1 licistų ir detektyvų į d-jos su
sirinkimą ir keletas pasiliko 
lauke, nęs buvo atvažiavę su 
policijos vežimąis. Policistai 
pradėjo klausinėti, koks d-jos 
vardas ir kokis tikslas. Paaiš
kinus visą draugijos tikslą, 
vienas iš policistų paklausė, 
ar neturi kas ant jūs piktumo. 
Atsakymas, kad daug priešin
gi) mūsų draugijai pyksta. 
Tuomet policija liepė tęsti to
liau savo susirinkimą ir išėjo 
pro duris.

įvykiai parodo, keno buvo

kanuolėmis ir bombomis iš or
laivių. Gi pasaulio imperia
listai tik pasidžiaugia ir lai
mina'kraugerių darbą. Poli
cija ir visokį požeminiai kri- 

I minalistai, su kuriais valdžia 
f i palaiko artimus 
'"Igrafto ir pelno, 

beibės.

ryšius 
jieško

del 
tos 

Taip išrodo, kad 
] jie kur nors turi paslėpę, kad 
; nukreipti dabartinio krizio

Rapolas.

HUDSON, MASS

kp.
Kalbėjo

Kovo 13 d. L.D.S.A. 103 
surengė prakalbas.
d. R. Mizara, kuris nesenai 
sugrįžo iš Sovietų. Sąjungos, 
žmonių į prakalbas susirinko

, . . . . gana daug, nes, matomai, tai
i aukas bei žmonių mintis nuo darbininkai žingeidauja apie

tuomet rengimosi pulti Sovietų sovietų Sąjungos darbininkų 
Sąjungą. Neišmanėliai rauda, gyVenimą ir ką jie ten veikia, 
° darbininkai per- kaįp budavoja socializmą sa

vo šalyje. 
I

Draugas Mizara labai gerai 
ir vaizdžiai nupiešė paveikslą 
apie darbininkų šalį. Visi dar
bininkai rimtai klausėsi 
kalbos > apie darbininkų

gyvenimą ir ką jie ten veikia
mato buržuazijos mulkinimo 
planus.

Pertraukoje buvo surinkta 
aukų darbininkų judėjimo rei
kalams virš $25.

Antru, atveju d. Bimba refe
ravo, kaYp Leninas žiūrėjo į 
oportunistus, prieš kuriuos ve
dė kovą ir nugalėjo juos. Jis 
nurodė, kaip Leninas pasek
mingai sukritikavo oportunis
tus žodžiu ir raštu, būnant 
vienoj bolševikų partijoj. 
Oportunistų dalis tiksliai dary- 

j davo demoralizaciją tarp na- 
1 rių, kad pasitarnavus buržua
zijai prieš proletarinės revo
liucijos laimėjimą.* Drg. Bim
ba skaitė visas citatas iš Le
nino raštų, kurios smerkė 
oportunistų kbntr-revoliucinius 
darbus. Jis nurodė kietą bol
ševikų partijos discipliną, ku
rią jokis pastovus bolševikas 
negali drįsti sulaužyti.

Prisiminta apie Pruseikos, 
Strazdo, Bacevičiaus nepaisy- L.D.S.A. 103 kuopos tariame 
mą disciplinos, delei kurios jie 
tapo išmesti, vadinasi, kaip 
atviri oportunistai.

Vietos, oportunistų auk^s ne
atėjo,'kaip visada, nes jie\ar- 
matinasi, kad nieko negali pa
sakyti, kad apgynus savo at
silikus! protavimą. Nekurie 
tos misteriškos opozicijos va
dukai visiškai neskaitydavo 
bolševistinės literatūros, ne
sekdavo dienos problemų. Ųž giau tokių prakalbų būtų, 
tai jie taip į viską siaurai žiū- ‘ ' M. P.

pra
šali

O dabar jau gatavi vie- 
praryti. Pirmiaus 

ponas Mons- 
gerbiama” ponia Sadu- 

“gerbia- 
Bet riety-

Dabar, kada rietynės eina 
tarpe fašistų ir socialfašistų 
S.L.A. organizacijoj, tai jos 
eina visoj Amerikoj. Paim
kime, kad ir Carnegie. Nors 
čia lietuvių yra labai mažai, 
bet to sugedusio elemento, t. 
y., fašistinio bei socialfašisti- 
nio brudo ir čia netrūksta. Ši
tie gaivalai čia , dabar tarpe 
savęs ne juokais ėdasi. Tar
pe ponios P. Sadulienės ir po
no Jono Monskio eina “tikras 
karas,” kurie į vienas kitą ne
nori nei pasižiūrėti. Ne tiktai, 
kad jie “ėdasi” S.L.A. 323 
kuopoj, bet tas jų “karas” 
persimetė ir į A.P.L.A. 3-čią 
kuopą. Na, o kaip čia se
nai tie žmonės bėgo pas vie
nas kitą po dešimtį sykių per 
dieną ir smalą virė ir skundus 
darė prieš sąmoningus darbi
ninkus, daugiausia - prieš d. 
Gatavecką A.P.L.A. 3-Čioj kuo 
po j.
n as kitą 
tik “gerbiamas 
kis, 
lienė, šiandien jau 
mais” nesivadina.
nės pas juos nebus ilgos. Pra
eis S.L.A. rinkimai. ir seimas, 
tie žmonės ir vėla susilies į 
daiktą ir vėla provokacijas ir 
skundus darys prieš bolševi
kus ir kitus progresyvius dar
bininkus.

A.P.L.A. 3-čios kuopos susi
rinkime, kovo 6 d. š. m., buvo 
pakeltas klausimas kaslink 
“Raudonojo Artojaus,” nes 
jau yra senas laikas, kaip kuo
pa šitą darbininkų laikraštį 
nutarė užsirašyti, bet iki šiol 
jo kuopos komitetas neužra
šė. Čirvinskienė paaiškino, 
kad tas darbas buvo pavesta 
kuopos finansų sekr» Sadulie- 
nei, bet Sadulienė “R. A.” ne
užrašė. Ne tiktai, kad neuž
rašė, bet dar pasakius, “kam 
to šlamšto čia reikia.” Iškilo 
karštos diskusijos dėlto ir Sa
dulienė gavo “vėjo” už tokį 
darbą, .bet Čirvinskas įnešė, 
kad “Raudonojo Artojo” ’už
rašymą atidėti ant toliau ir 
paliko ant toliau. |

Tai ką reiškia, kuomet dar
bininkiškų organizacijų virši
ninkais yra fašistai bei social- 
fašistai. -šitie gaivalai visuo
met trukdo darbininkišką susi
pratimą ant kiekvieno žings
nio ir niekada . nesiskaito su 
didžiumos nutarimais. Šitie 
gaivalai,visada didžiumos nu
tarimus ignoruoja, jeigu ma
to, kad tas nutarimas eina 
darbininkų klasei ant naudos. 
Tame pačiame susirinkime A. 
Korizna padavė skundą ant 
ponios P. Sadulienės už tai, 
kad ji vasario mėn. susirinki
me parodė Koriznai špygą ir 
pavadinusi “butlegeriu.” Sa
dulienė prisipažino, kad ji Ko- j 
riznai parodė špygą, bet “but
legeriu” jo nevadinusi.

Ponia Sadulienė yra žymi 
fašistų bei socialfašistų veikė
ja. Ji yra S.L.A. 3-čio aps
kričio sekretorė., Pirmiaus ji 
ėjo su gegužiniais bei tarai- 
liniais fašistais,, dabar ji eina 
su grigaitiniais socialfašistais. 
Taipgi yra “didelė” organiza
torė ir “mokytoja” čia nese

kai sulipdyto dailės' ratelio, j 
Jeigu jos mokiniai seks savo

delko nącionaliame ofise yra 
tokia tvarka? Kuomet iš ofi
so yra duotas įsakymas paim
ti svetainę, išplatinti plakatus 
ir kuomet tą viską lokalas pa
daro, tai kalbėtojas nepribū- 
na. Laukia publika iki vė
lam laikui ir jo nėra, tai labai 
prasta. Dirbanti ofise, drau
gai, turėtų ką nors daryti, kad 
taip- nepasikartotų, nes tas la
bai puldo ūpą tarpe vietinio 
lokalo narių.

Taipgi ir publikos buvo ne
daug. Gal dėlto, kad tą dieną 
labai buvo šalta, gal šalčio pa
bijojo ir mažai į mitingą atėjo. 
Bet šaltis neturėtų darbininkus 
sulaikyti nuo šitokių mitingų! 
Taip pat čia bus ir kita prie
žastis, delko mainieriai neina 
į mitingus, nes bijosi, kad bo
sai nesužinotų ir nepavarytų 
iš darbo.

Mat, yra daug šnipų, kurie 
tuoj praneša, kad tas ir tas 
buvo nuėjęs į bolševikų mi
tingą, to ir užtenka, kad iš 
darbo pavaryti.

Kapitalistai labai bijo dar
bininkų vienybės. Todėl jie 
bijo, kad jų darbininkai nenu
eitų į darbininkų mitingus ir 
nesusiorganizuotų. Tai jie

Čia dar atsibaladojo misio
nierius, kuris kalba į savo pa- 
rapijonus, kad juos dar labiau 
apmulkinti ir palaikyti tam
sybėje. Jisai sako pamokslus 
ir graudina darbininkus pekla, 
o kitiems “dangų” siūlo, kurio 
jisai pats nežino.

Tas kunigas bara tuos kata
likus, kurie jau pradeda pra
siblaivinti po tų troškių reli
ginių dūmų? Girdi, “negerai 
daro,” kad jie nesineša jau 
į bažnyčią maldaknygės ir ro
žančiaus. Mat, kunigui ir čia 
mažiau biznio. \

Darbininkai visai turėtų 
mest tas kunigų pasakas ir 
liautis davus save išnaudoti 
Romos agentams. Darbininkai 
jiems geri tik tol, kol jie duo
da pinigų. Kuomet darbinin
kai nedirba, tai jau negeri ir 
kunigams. Taip pat tas ku
nigas nekalba apie darbininkų 
reikalus, kaip jie gali išsiko
voti geresnes gyvenimo sąly
gas. Jisai kalba apie tuos da
lykus, kurių jisai pats nežino.

Mat, nedarbas, darbininkai 
badauja, tai ir ’kunigai mato, 
kad jie gali pradėti daugiau 
priešintis kapitalistams. Todėl

Visi matykite 5 metų planą. Nuo 
kovo 19-tos, čia prasidės rodymas 
Sovietų paveikslo 5-kių metų planas, 
Little Theatre, 562 Broad St., New
ark, N. J. Angliškai kalbantysis pa
veikslas. Parodo, kaip Sovietų Są
jungos darbininkai budavoja šalį. 
Patartina kiekvienam darbininkui 
pamatyti. Tai yra dalykas, apie ku- 'f 
rį kalba viso pasaulio buržuazinė 
spauda. Dabar pasaulio imperialis
tai karo būdu nori sunaikinti pavy
kusį penkių metu planą.

(68-69)

ELIZABETH. N. J.
L.D. Susiv. A. 4-tos kuopos nepap
rastas susirinkimas įvyks 22 d. ko- ' 
vo, 1932 m., 8-tą vai. vakare. Visos 
narės, būkite susirinkime, turim 
svarbių reikalų. (68-69)

Valdyba.

WILKES BARRE, PA.
Aido Choro veikalas “Pirmi Žings

niai” bus suvaidinta 28 d. kovp. . 
(March), 1932 m., Coughlin High 
School Auditorium, 72 N. Washing- -ji 
ton St.; pradžia lygiai 7:30 vai. vi.'1 1 
kare.. Vietos ir apielinkės suaugu
sius ir jaunimą kviečia skaitlngai 
atsilankyti.

Rengėjai.
(67-68)

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

PAIN-EXPELLER
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Po prakalbai buvo leista klau- mokytoją, tai galima.sųsilauk-
simai. Klausimų buvo kele
tas. Matomai, kad visi įdo
mauja apie naują pasaulį. 
Kalbėtojas labai tinkamai ir 
rimtai atsakė į visus klausi
mus.

Paskiaus kalbėtojas papra
šė aukų lėšų padengimui, o 
kas liks, tai bus pasiųsta į 
Agitacijos Fondą. Nepaisant, 
kad didelė bedarbė, bet dar
bininkai sumetė net 10 dol.

Po dol. aukojo: J. Butėnas, 
K. Grekauskas, M. Aleksan
dravičius. Po 50c.:—M. Bu
tėnienė, J. Sadauskas, M. Pa
plauskienė, E. Kaulakienė. Ki- 

į ti aukavo po mažiau. Varde

širdingai ačiū aukavusiems. 
Draugai darbininkai savo au
komis paremia ių darbininkų 
judėjimą.

Po prakalbai net daugelis 
mūsų buvufeių priešų gyrė d. 
Mizaros prakalbą, kad jisai 
teisingai dalykus nušvietė. Tai 
reiškia, kad bedarbė daugeliui 
darbininkų atidarys akis. Dar
bininkai pageidauja, kad dau-

ti susirinkimuose daug špygų 
ir įvairių “komplimentų.” Prie 
šio “dailės ratelio” organiza
vimo ir mokymo, apart Sadu
lienės, dar yra dvi “labai žy
mios” veikėjos: E. K. šiurmai- 
tienė ir E. Koriznienė.

Šios vigos trys dailės rate
lio orghnizatorkos ir mokyto
jos, yra labai “žymios” -ir 
“garsios lietuvaitės,” sykiu 
yra atsižymėję šiais dar
bais : ’ . .

Ponia Sadulienė moka susi
rinkimuose gerai špygas rody
ti, ponia Koriznienė moka la
bai gerai bylinėtis, o ponia 
šiurmaitienė moka provokato- 
riškus skundus' duoti (ant są
moningų darbininkų, darbinin
kiškas organizacijas palaido
ti ir su jomis nesiskaityti, kaip 
su Tarptautiniu Darbininkų 
Apsigynimu ir Lietuvių Dar
bininkių Susivienijimu Ameri
koje 57 kuopa ir dar' magary
čiom moka labai gerai “blai
vybę” vykinti.

Taigi šios visos trys organi- 
zatorkos ir “mokytojos” čia 
mėginą, organizuoti ir mokyti 
jaunuolius. Ar gali ką gero
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Paraše Dr. J. J. KAšKIAUčIUS

1

o

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

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

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

mas.’ >
Kokia pagalba užnuodintam duoti? 
Kaip reikia nešti sužeistus?
Svarba gimnastikos, mankštinimasi. 
Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų ir akių tinkama priežiūra.
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitalky- 

mas.

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. 
Aichoholizmas, nutukimas, liesumąs. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Šlapioj! dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

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.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai yra aprašyta apię tas visas augščiaus su- ‘ 
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kąikuriuose atsitikimuose.

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

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVĖ,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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Pirmadienis, ‘ Kovo 21, 1932
• <. ■ L A I Puslapis PenHas

SO. BOSTON, j yra kokių nors meklerysčių ar- 
; ba netikslumų, ir jeigu taip, 
; tada galima bus daleist, kad 
i Barčienė sako teisybę. Komi- j 
Į sija raportuoja, kad surado! 
I knygas pilniausioj tvarkoj ir

ELIZABETH, N. J.
Atsakymas ant Barčienės 

Šmeižtų
“Laisvės” No? 56 pasirodė |apkalbejus ta, nutarta už ks. 

korespondencija is So. Bosto-I];L„ __ _  :
no, kurioje Barčienė, garsin-1 
dama paminėjimą 8 d. kovo, 
niekina L.D.S.A. 13-tą kuopą, 
kaipo “sklokininkių. suvedžio
tą” už nesirūpinimą surengti! 
paminėjimą Tarptautinės Dar- 
bininkių’ Dienos. Todėl virš 
minėtos kuopos susirinkime, 
kovo 9 d., apkalbėta ir tryli
ka balsų prieš tris nutarta pa
rašyti į “Laisvę” atsakymą, 
kas link “sklokos” ir nurodyti 
Barčienės veikimą 
“naudai.”

kuopos

i

t>raugyst$s susirinkimai 
kas antrą ketvergį kiekvit 
šio, Labor Lyceum svetfi

atsibūna 
mčne- 

svetainėje, 29
Grand Rapids, Mich

VA’LDYBA 1931 METAM:
Moline, Ill. ,
J. Julius, 48th St. & 5th

Avė., E.
Prot. sekr. J. «

Ąyė.ii/Moline, 
Iždininkas M.

Ave„ E. Moline,
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.

& 5th Avė.j Moline, III.
Maršalka J. Kairis1, 2435^—33rd St..

Moline, III

O. Box 668, Castle

102 E. 4th

514 Autumn

1388 Andrus

p.
St., West

Ave., Col-

St., Akron, 
400, Benld,

. ( 1323 Muskegon
Vice-Pirminlnkas—A. Knreckan.

730 Nn»on
Nutarimų RAtininkasL- K. Ratukas,

R. R. 9. Box 
Turto RaStininkas—A. Garbiinnuskas.

1 lt>« Elizabeth 
Iždininkas)—A. Daukšas,

1131 Walker

Avė.215—17thJonaitisKovo 16 d. čia atsibuvo pro-j 
testo mitingas prieš Detroito 
policijos ir valdžios terorą. 
Darbininkų susirinko apie 700. 
Buvo geri kalbėtojai, kurie iš
dėstė darbininkų padėtį ir ka- i 
pitalistinės sistemos supuvimą, i 
kuri dabar jau griebiasi te-1 
roro, kad dar ilgiau save pa-! 
silaikius.

Policija ir čia nesnaudė, bet, 
dar nepuolė darbininkus. Dar-1

St.

117

Ave

Ave.

Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare.

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

i D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTES 
BAYONNE, N. J., VALDYBA

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th
Pirm.

24th

burg, III.
37— L. Aimanas, 

Shannon, Pą.
38— M. Tamulienė, 

Frankfort, Ill.
39— Tony Zedolck, 

Hnsville. Ill.
40J--Anna Kirtiklis, 
' Ohio.
41— J. Cuziavičicnč, P. O. Box 

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

IH.
43— M. JLingeviČicnė, 424 Fordncy Avė., 

Saginaw, Mich.
44— M. AžukienS, P. O. Box 426, Zeigler, IJ1.
45— M. Savukaitieifė, P< O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
16—J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

Ind. . !
47— J. K. Alvinas, 2322 Scotten Ave., De

troit, Mich.
48— Ant. Malinauskas, P. O. Box 246, Krn- 

ersville. Pa.
49— A. Matulevičius, 279 

, Brooklyn, N. Y.
bininkai turėtų pasirodyti dar . 50~aitk3* 420 , .j,. . , , . , ! Pittsburgh, Pa.

Maslaveckas, 69 
Wilkes-Barre. Pa. 

Mikužicnė, 
n. 

j 53—J. Gudišauskas, 
Pa.

54—Geo. ■ Braknis, ’

970

j Įima trukšmo ir užsipuldinėji- 
1 mą, suspenduoti K. Barčienę 
ant 6 mėn. Bet Barčienė ne
sutinka. Vasario mėn. susi-' 
rinkime ji su keliom savo pa
sekėjom reikalauja, kad pro-į 
tokolo tas punktas, kur kalba į 
apie jos suspendavimą, būtų' 
atmestas. Protokolas didžiu-j 
ma balsų priimtas, tad Bar- j 
čienė, užsigavus, pradeda' 
“komplimentais” vaišinti kuo-1 
pa ir nares. Pagaliaus, ga-, 
vo progą išniekinti spaudoj.

Ar turi pamato Barčienė pri- 
sklokizmą ir 

i “komplimen- 
Ne ! Mums smagu kon-' 

tą faktą, kad pėr, 
tuos 4 metus, kuomet Barčie- 7 I

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

Pirmiausia reikia nurodyti, i mesti kuopai 1 
13-ta kuopa nerengė teikt viršminėtus 

paminėjimo Tarptautinės Dar- 
bininkių Dienos. Jau keli me- statuoti

kodėl

tai, kaip mūsų kuopa apvaikš-

skaitlingiau tokiose prakalbo-i 
se. Kuomet darbininkai pra-' 
dės geriau kovoti už savo rei
kalus, tai ir policija negalės 
juos užpuldinėti taip, kaip ji 
dabar daro. Darbininkai gali 
laimėti tik savo organizuota j 
jėga.-

51— P:

52— Antanina 
Chicago.

i So. 5th Street

Pressly St., N.

S. Empire St.,

2545 W. 43rd St.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

■ Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1.366 Broad St.
Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha

milton St.
‘Prot. rašt. J.• Kazlauskas, 481 Hud

son St.

pagelb.
st.
Rašt.
St.

M. Panelis,

P. Janiūnas,

Pa.
437

222

R. N. p.

Pontiac. Mich. 
55—V. Bionskis, 

ington. Pa.
I 56—V. Glaubičius, 316 

Wilkes-Barre. Pa.
! 57—John Norkus, 851 

ton, Pa.
i 58—J. N. Valanchausky, 

Brighton. Mass-

Elm St., Tamaqua, '

Crystal Lake Dr.,

Alson Ave., Wash- '
George Ave., N. Ent). į

Ferdinand St., Scran-

11 Bigelow St.,

St.
175 W.

128 W,

čiodavo bendrai su visų tautų nej piešto nepajudino L.D. r 
darbininkėmis kovo 8, nes taip g kp. veikime, rėmėm ’ 

visas Komunistų Partijos kam-i 
panijas, rengėm parengimus,! 
rinkom aukas, aukojom iš iž-i 
do tik darbininkiškoms įstai
goms, bet nei cento jų prie
šams! Nei viena narė lig šiol 
nėra pastebėta, kaipo priešas 
Komunistų Partijos, ir rėmė
ja bei platintoja Prūseikos 
kontr-revolipcinės “ K 1 ampy- 
nės.” Tegul Barčienė /drabs
to mus ir mūsų organizaciją 
purvais, bet mes pasižadam

pageidavo Komunistų Partija. 
Todėl mes nerengdavom vie-! 

t nos, bet kartu. Gi šiemet, va-! 
sarto mėn. susirinkime na
rėms pakėlus tą. klausimą, 
drg. Krasauskienė (partijos 
narė) paaiškino, kad rengia- į 
ma apvaikščiot tarptautiniai,'

•' 113 Dudley St., Bostone.
Mūsų kuopa nutarė daly-1 

vaut. Vėliau, matomai, Par
tijos nutarta, kad rengt atski
rai, ir jie kreipėsi prie So. Bo-1 
stono Komunistų I artijos kuo-įdirbį (]ar su didesne energija 
pelės, kad pastaroji lengtų.; darbininku klasės naudai ir ei- 
Tad, kuopos narės, kurios ren-1 ti tu0 kelįu> kurį rodt) darbi_ 

ninku klasės vadaš, Komunis-gėsi dalyvauti vlršminėtoj vie- 
toj/sužinojo apie permainymą į“"parHi 
vietos tik kovo 6 d. (Dr. Rep
šio paskaitose) ir kovo 7 d.

' pamatėm “Laisvėj” ir, žinoma, 
dalyvavome So. Bostone su
rengtose Komunistų Partijos 
prakalbose.

Dabar reikia pakalbėti, ko
dėl Barčienė taip šmeižia L.D. 
S.A. 13 kp. ir jos atskiras na
res susirinkimuose, pasikalbė
jimuose ir jau pradėjo net 
spaudoj? Kad aiškiau skaity
tojams būtų, reikalinga nuro
dyt to visko pradžia. Keturi 

, metai atgal, kuomet fašiste 
Pikčilingienė lankėsi Ameri
koj, rinkdama pinigus neva

''Vilniaus našlaičiams, tad prieš

DETROIT, MICH D.L.K.K. DRAUGIJA
DETROIT. 
VALDYBA

J. Liubartas,

MIC U.
1931 m.:

VALDYBA 1951 METAM:
Pirm. V. Geluseyičius, 51 Glendale St.
Pirm, pagelb M. Mičkinia, 9 Burton St.
Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 Faxon St.

s- Į Finansų rašt. J. Stripinis, 49 Sawteil Ave. Į pįn> ra§t. J. Pilkauskas, 7 Seymour Mokesč. globėjai: j. Laurinaitis, 848 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St. 
iždo Globėjai: F. Aluse^ičia, 18 Intervale 

St.; S. Mačiuląitis, 57 . Arthur St.; S. 
Petravičia, 702 N. Montello Št.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawteil Ave. 
Visi Montello, Mass. 
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmų seredą, 7-tų vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.

i Prot.
į 49th
i Fin. Rašt.* A. Lukaitis, 591
i Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C

Ave. A

Ave., West Hartford, Conn. | Avė., M. Višniauskienė, 9 W. 15th 
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St. St. Iždo glob.: F. Milvidas, 944
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. i Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21st 
Organo prižiūrėtojas M. Seliokas,' St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th

288 Maple Ave. St.

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. J.
VALDYBA 1932 METAMS

Pirm. R. Tratulis,

Prot. Rašt. K. Striupaitis,

Fin. Rašt., M. Andrunaitė,

Iždininkas J. Užkurėnas, 
1501

VIENINTėLe AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITY 

Trumpu laiku išmokinamo 
viską, kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

325 E. 14th STREET, Near 1st

ICth

19th

ICth

Wood

st., 
st. 

St. 

Ave.

201

19

35

W.

E.

W.

Kovo 13 d. Lietuvių Piliečių į 
Kliubas laikė savo ; 
mą. Susirinkimas ėjo 
tvarkiai ir gerai, tik negerai,11- 
kad progresyviai darbininkai 
nelanko susirinkimus, 
šiame 
karna 
įvyks 
į šitą 
išrinkta žmonės iš Mikų “so- 
saidės,” kurie dar nesenai “pa; 
gimdė,” ar atgaivino iš numi-! 
rusių Ateities Chorą. Sako, tas 1 
choras jau. dainuosiąs baliuje. 
Tai. žinoma, bus prieš didžiu
mos norą.

Surinkime taip pat buvo pa- Vice-pirmininkas M. Dulkienė J •* 1 I AIVA II
kelta klausimas, kad reikia 
pagerbti draugai, kurie krito 
kovoje prie Fordo dirbtuvių. 
Susirinkę pagerbė kovotojus 
atsistojimu. Bet ir čia radosi 
pora musolininkų,. kurie sėdė
jo ir rodė fašistini “pasišiau- 
šimą. Tai pažeminimas, kuo
met randasi darbininkų tarpe 
tokių niekadėjų, kurie nieki- 

■ na darbininkų net kovoje kri- 
į tusius draugus. Jiems nevie- 
I ta darbininkų tarpe.

A.L.D.L.D. 90 kuopa laikė! p0 susirinkimui Mikas kal- 
savo mėnesinį susirinkimą 28! binėjo, kad nariai eitų į kokį 
dieną vasario. Susirinkime da- įaj -------- 4...
lyvavo geras skaičius draugų. saįdes, 
Tai labai gerai daro drąugai

L.D.S.A. 13-tos kuopos Val
dyba :

Org. Anna Daukantaitė, 
Prot. Sekr.

Konstancija Zinskiene, 
Fin. Sek. Teklė Niukienė. 
Ižd. Mary Švedienė.

YOUNGSTOWN, OHIG

J * * Ji a 1 1 CV CJ CV1 X VV1 VlCvl VZ VII

ją; rodos, L.D.S.A. Centras Į kad laukos} į- savo organiza- 
leido lapelius, nurodant jos; cijos susirinkimus.
misijos tikslą ir raginant ne- j 
duot pinigų. Mūsų kuopos su
sirinkime išrenkama komisija.

Gi komisija siuntinėjo lape
lius laiškais, nešiojo po katali
kų apgyventas stubas, taipgi

, Pikčilingienės prakalbų die-i 
noj dalino prie bažnyčios pa
čios ir pora vaikų. Susirinki-

• me tas viskas buvo raportuota, 
vienok Barčienė vos tik už-

> ėmus protokolų sekr. vietą ir 
rašydama pirmutinį protokolą, 
vos pajėgė įrašyt, kad komi
sija “pasamdė vaikus” kurie 
dalino (prie bažnyčios), o ji 
(Barčienė) su vyrais, tai dir
bus, nešiojus po stubas. Ant 
tokio komisijos raporto iškrai
pymo, viena komisijos narė 
(M. Jonuškienė), pastebėjo, 
kad “po stubas gali išnešioti 
ir bile kas, bet eik ir padalink 
prie bažnyčios.” Barčienė 
tuomi įsižeidžia, na ir sekan
čiam susirinkimui mūs vieno 
mėnesio sekretorė atsiunčia

y tik protokolų knygą per kitą 
® narę ir rezignaciją. Ir nuo to 

laiko neima nei mažiausio da
lyvavimo kuopos veikime, ne
lanko susirinkimų 
atnešdavo jos vyras), tiksliai

. nelanko kuopos parengimų ir 
šneka, kad kuopa neveikia. 
Vienok kuopa veikia, kiek ga
linti, nekreipiant į jos kalbą 
atydos. z

Bet Barčienė vėl išeina antį 
scenos ir pereitą lapkričio' 
mėn.. prieš susirinkimą užsi-; 
puola ant finansų sek. M. Jo- 

/’ nuškienėš, kad pastaroji nusu
ko jos 50c narinių duoklių ir' 
užtat ji (Barčienė) negiįj^an-!

L'' ti keli mėnesiai “Darbininkių!
Bals,©.” Todei nelaukia susi- 

|L rinkimo, bet šaukdama “turė- 
||7 kit mano kvoterius,” išeina iš i 

susirinkimo. Sekančiame susi
rinkime priėjus prie fin. sekr., 
reikaluja “rasytės” ir primeta 
vėl tą pačią “suktybę.

Kad ir ■ 
susirinkime buvo ren- 
komisija baliui, kuris 
balandžio 9 d. Na, ir 
baliaus gaspadoriavimą i 

Mikų 
kurie dar nesenai

susirinki- į Pirm-
> gana Pirm. 

Nutarimų rašt. P.

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

K 
O.

O.

ĄSOS GLOBĖJAI: 
Ganta rienė,

Zigmuntienč,

4177 Ashland 
M. Biršenas,

6388 Sparta
Jyvis,

7148 Mac Kcnzie

4689 Branddn
7715 Dayton

1242 Solvay

Avė.
i 

Avė. 1

Avė. ’

Avė.

Avė.

Ave

9534 Russell St. ■ 
kas ketvirtą nedel- ■ 
. 2 vai. po pietų.J 

Lietuvių svetainėje. 25 ir «Vernor Highway. , 
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUCV«tėS NAUJOS VALDY- ;

BOS. 1T»31 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

rinkimai atsibus 
kiekvieno mėnesio, 

svetainėje. 25 i

Kasos Globėjai
L. Barkienė,

s.

19

13

E. ;9th St.

E. 17th’ St.
ir W. Biliutė,

Maršalka K. Meškauskas,
1802 S. Wood Ave. | 

Visi iš Linden, N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvienų pir- į 

mų seredą mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin- ; 
den, N. J.

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra- j
I Siti:
Pirniinin. M. Birsenas, 6388 Sparta , 

■ Avenue, Detroit, Mich.
; Vice-pirm. Vincas Palkauckas,

Ogden Ave.
‘ . rašt. Ona Gyviutė, 

Mackenzie Ave.

'4925
. Pirm. A. h'aluolnskas

Belle Grove, T>ox 108^ Dracut, Mass, i Nutarim.
J.l, Ul.lll-uvaj A.A. AS - T- ---- ’
180 Concord St., Lowell, Mass. Turtų rašt. A. Jekstis, 

Prot. rašt. V. Mikalopas, ’ tion Ave. _
973 Centra) St. Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Fin. rašt. A. Rutkauskas ! Dayton Ave., Eva Vegeliene, 7715
1 Vine Street

Iždininkas, S. Paulenka
12 Chase St.

Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
! Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha- :
pel St. j

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedeldienj, i 
2-rą vai. pietų, Italų svetainėj, i 
19 Union St. Lowell, Mass. ’

7148

lion Ave.
Kasos Globėjai: 

; Dayton Ave.,
Dayton Ave,

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
; Ave

Ūkėsų Neprigulmingas 
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.%

IR i

elektrikų ir magnetizmų, ir važiavimų 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
........... ....... , B. J. VAITKUNAS ir kiti

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, supiast 
ir planą automobilio; mokinama dienomis 
Mokytojais yra žynius ekspertai—L. TICIINIAVICIUS, __  .. ___
Leidimą (License) ir Diplomą gvniūniuojame už/mažą užmokestį... Mes padedame 
kiekvienam prie pirkinio 1 
iki 9-tai valandai vakaro.

karo. I žsirašymas j mokykit} kiekvienų dieną nuo 9 ryto 
Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Telephone, AJgonquin 4-4049 ’

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

tai “parengimą” renegatų “so- 
,” bet aš pareiškiau, kad 

aš’.neįdomauju apie-tokias “so- 
saides,” kųrioš drasko darbi
ninkų judėjimą.* Pasakiau, 
kad tiesus kelias «yra III In
ternacionalo, tai Mikas pasa
kė, kad Internacionalas “ne- 
viską žinąs.” L 
jau ir naują 
“gimdys,” kuris t
O paskiaus jam reikės jau iš! 
numirusių iškasti ir mirusią Į 
socialistų 116 kuopą, ji jau j 
10 metų kaip palaidota.

Paukščio Balsas.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
• Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., 
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matūsevičia, 1003— 
25t.h St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th

Mo

Pirmininkas — Herman Anson, R. 
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin
kas—A. Jasiukevičius, No. 3, Free
hold, N. J.; protokolų xraštininkas— 
John Urbei is, 40 Bowne Ave., Free
hold, N. J.; finansų raštininkas 4- 
Antony Glovicius, Box 288 B. Jer
seyville Rd.
LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK.

TERU DRAUGIJA

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant. trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu, Lapuotos vantos išsinėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTAĮLINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dclqi išsipėrimo! Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- =c«į 
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.
Šiame susirinkime rimtai 

svarstyta reikalai mūsų orga
nizacijos. Kalbėta "apie tvė
rimą apskričio ir kiti reikalai. 
Draugai apkalbėjo apie be- 

■ darbę, kad randasi draugų, 
kurie jau negali užsimokėti 
duokles į draugiją ir atsinau
jinti dienraštį “Laisvę.” Tam 
reikalui išrinkta komisija.

Nariai už šiuos metus jau! 
moka duokles. Veik visi už-i 
simokėjo, kurie buvo susirinki
me. Kiti pasižadėjo užsimo
kėti sekančiame susirinkime. 
Šiame susirinkime prisirašė; 
viena nauja narė prie kuopos, j APLA CENTRO KOMITETO 
tai yra d. Medisonienė. Taip' ANTRAŠAI'
pat priimta dvi rezoliucijos:', 
viena Kentucky valstijos gu-(Pi^minVnkas' 
• ■ ' • ’ : Corliss Sta.’,

Vice pirm. K.
Kensington, Pa. 

Sekretorius J. Gasiunas, 626 
McKees Rocks. Pa 

Iždininką* J. "iesadavičius. 
New Kensington. Pa. 

Iždo Globėjai *■ - 
G. Urbonas, 434 Library St., 
j. TTvkonas, 1925 Harcums 

Pittsburgh. Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Kp. Sekretorius ir antrašas.
P. Franckevich. 3409 W. Carson St. Corliss 
Sta., Pitsburgh. Pa.

3—P. Sadulienė, 108 Cress St., Carnegie, 
Pa.

4—St. Kuzmickas, 197 Ohio' Ave. Shenan- ■ 
doah. Pa-

6— M. Paulaviėienė, 123 E. Monroe St.,; 
McAdoo, Pa.

; 6—S. , Telksnis, 7709 Aberdcn Ave. I
Cleveland,' Ohio.

7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent. ! 
wood. Pa.

8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., S. F, ■ 
Pittsburgh. Pa. , , ;

i 9—J., Yasadaviėo, 538—3rd Ave.. . New
• Kensington. Pa.

10—J. Albauskis, 1100 Union Ave., 
Heights. II).

• 11—Anna Adomaitis, 
gahela. Pa.

I 12—John Kinder’s, 
J Ambridge, Pn. 
I 13—S. Orban, R. F. 

Pn. .
I 14—Geo. 
U ' 

Pa.
16 
17 — 

C_.
19— J. 

W.
20— L. 
22—P.N. 
24—P. 

Choras ir solistė B. Ramošiu-Į
Taip pat grajys smuiką j . . . r. .1 1 n j 26—J. Seris, 224 E. Mahanoy Avė., Girard-

! ville. Pa.
. “ m i " 27—Motiejus Bntutla, Box 24, Wilsonville, III.• fad parengimas Į 29'—Antanas Kubllskls, Box 236, Coal Cen- 

bus labai geras ir įdomus. Vi
si jame dalyvaukite. Draugas 
Mizara pasakys,;ką jisai savo 
akimis matė darbininktj val
domoj šalyj.

bernatoriui, o kita Washing- 
tono valdžiai. Rezoliucijos rei
kalauja paliuosuot politinius 
kalinius ir protestuoja prieš 
nužudymą nekaltų darbinin
kų, kurie kovoja prieš kapi
talistinę klasę.

Pakelta klausimas apie mū- 
j sų kuopo’s kasieriaus nesilan- 

fri kl i kymą į susirinkimus. Jisai 
G 10 s jau nedalyvavo dviejuose suę 

Jei dar į vie
tai

sirinkimuose. 
ną (trečią) neatsilankys, 
bus renkamas naujas.

Mūsų kuopoje yra daug 
rų . draugų, kurie veikia, 
dar galima daugiau veikti

Kp. Raštininkė. •

ge- 
bet

HARTFORD CONN
✓

Gal šie žmonės į 
internacionalą Į 

viską žinos.” į

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

Draugo Mizaros prakalbos1 
apie Sovietų Sąjungą čia įvyks' 
3 d. balandžio, 1:30 vai. po 
pietų, Lyric Hall, kampas 
Park ir Broad gatvių, šiame 
parengime bus ir koncertinė 
programa. Dainuos Laisvės

Sek- rrvDiva amili 1*u !
retorė perskaito Centro sekr. n. Fomick, .pianu akompanuos! 
laišką, kad Barčienei siuntinė- e Fomick. 
jama “Darbininkių Balsąs” • * • • • 
senu antrašu, nors ji jau virš 
metai laiko giyvena naujoj vie
toj. Taipgi išrenkama komi
sija, kad peržiūrėtų visas fi
nansų knygas ir blankas, ar Reporteris.

Darbininkių Balso Knygos
Knygos KNYGOS VARDAS Kaina
Numeris Pirmiau

Kaina
Vajaus

Laiku

ANTRAŠAI 
Rodgers, 
Pittsbugh, 
Stašinskas,

1932 M.
212 Florien

Pa.
Box 655,

Woodwarad

, 538

St.,'
New I

Ave,

3rd Ave.,

Braddock, Pa
Way, S. S.,

Avė.,

Maplewood Ave., , 

42, Rices Landing, , 

Library St., Brad- ■ 

Todd St., Aliquippa. I 
St., Nanticoc, Pa. ! 

Tenn Ave.

O. Box

Chicago ■ 

1089—4th St., Monon- 

439 

D.

Urbonas, 434 
dock 
■P. Kavaliauskas, 300 

J. Cileika, 142 Pino __  __
•K. Levine, 242 Tenn Ave. Extension, ; 
Turtle Creek, Pa.

Preikšą, P. O. Box 201, Minden. ; 
Va.
Mansis. P. O. Box 65, Slovan, Pa. 
Cibulskis, 
Y. 

Sodeikis, 
Youngstown.

25—J. Diolir.inkaitis, 41 
lo, N. Y,

70-42

1324 
Ohio.

Link Ct., Maspeth, 1

Powcrsdale Ave., j 0
Eckert St., Buffa- Į

ville. Pa.

ter, Pa.
30—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 

ton. Ill,
32— L. TUvIk. 38 N. 7th St., Easton,
33— At B. < Sh atkus, , J j ___

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, P. O. Bov 113 Royal

ton, Ill.
86—K. Bagdonas. 114 N. Vine St., Shamo- 

kin? Pa.
36—Alex Keršis, 711 W, Poplar St. Harris-

1266 Scribner

Ben-

Pa.
Ave.,

10c
10c

25c
10c
10c

10c

1— Moteris ir Jos Ekonominis
Padėjimas .......................... 20c

2— Darbininkė Motina ............. 20c
3— Ką Kiekviena Motina Pri

valo Žinoti ....................
4— Kūraikių Priežiūra.............

5— Šyimyna Socialistinėj Dar
bininku Valstybėj .......

6— Rusijos Revol. Istorija ....$100
7— Amerikos Darbininkė ....
8— Jaunuoliams Skaitymai . .
9— Jaunuolių Švyturėlis.........

10— Kas Tie Sušaudyti Keturi
Komunistai ? ............... ..

11— Krikščionybė ir Darbininkės
12— Lietuvos Darbininkės ir Po-

niulės ........... ...................
13— Darbininkė ir Bedarbė ....
14.—Moterų Balso ir Darb. Bal

so Kompletai ............   . . $2.50

75c
50c
50c

35c
10c

25c

.2c
50c
40c
25c
35c

20c
.5c

15c
.5c

50c

Reikalaujant kompletu, reikia pažymėt 
kurių m-etų pageidaujama. Galima 
gauti bile kurį nuo 1916 iki 1932 metų.

Kiekvienas, kuris užsirašys Darbininkių 
Baisa metams arba nauja narė įstodama 
į L.D.S.A. vajaus metu ir užsimokėjus už 
pusę metu, gali pasirinkti bile vieną iš tų 
knygų Veltui. Vajininkės atsiųsdamos 
prenumeratas ir naujas nares, būtinai pa
žymėki! kurią knygą prenumeratorius ar
ba nare pa&iyinko. Užtenka pažymėti 
knygos numerį.

Platintojai šių knygų vajaus laiku gaus 
50 nuošimti, tai yra pusę knygos kainos 
Vajininkės tai įsitėmykit. Parduodamos 
knygas pasidengsi! dalį išlaidų. 
Reikalaudami knygų rašykit:

DARBININKIŲ BALSAS
į 46 Teri Eyck Street Brooklyn, N. Y. Į

i
• i

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar*mechaniku. IŠ 
mokite šio amato seniausioj ir ge- 

S riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati*
m ne Lietuviška-Amerikoniška Automo-

k bilių Mokykla, kuri turi garadžiu ir
i&p. taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci-

joms ant visokiu rūšių taisymo. Mo- 
jr kiname generaliai visiško perstaty-
L mo, carburetor ir visas sistemas

elektros pri taisymo prie automobi- 
liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta leųgvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, 125.00. Spe- 
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantnojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie
niais 10 vai. ryto iki 2 va), po pietų.

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGA ELIZABETH®

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkama ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
8 ta e n Island F*r-

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT
TeL Trinity

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

, ELIZABETH. N. J.
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VIETINES ŽINIOS UŽ

St., Brooklyn, N. Y

7

Lietuviai b r o o k 1 y niečiai, | 
rbantieji ir bedarbiai yra V1,

nu-j

X

Bell Phone, Poplar 7545

Pr.

v® KURIUO PATARNAUJ 
P PARVEŽTI. TURIM M

NOTARY 
PUBLIC

pianas 
biznio

LAIK-
NAU-

X X

rengia Lietuvių 
Susivienijimo 1- 
Dabar eina šios 
vajus, kad gaut

& 
& 
& 
& 
& 
&

ant 
J111’ nno

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

kalbančius judamuosius pa
veikslus ir radio. Tai, sako, 
sutaupytų mokytojams daug 
laiko ir padarytų ne tokius mažus iškaščius. Del

Norintieji ge
riausio 
navimo

& South 
South 3rd
& Catharine
South 3ro

1215 South 2nd 
Franklin & Vine

y
Į Iš / ten ' aš pasiimsiu ir pataisęs Į 

“Jūs užsimo-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA VALGYKLA

Galite pirkti arba parandavoti 
platesnių 
145 Thames

Graborius-Undertaker
IšbalsamuOja ir laidoja numirusius 
visokių' kapinių. Norintieji goresnio 
tarnavimo ir už žemų kainų nųlgci 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant. visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainų.

V xj< W W V V V v sz v v v v v v v v v w V V V V W tOt A km rfV A rfSc A joc AAA AAA joc jOi jOc AA A A ZV

X ----------

Dovanom ar patys sau norėda- J 
‘ ” ,v- daimantus |

daiktų ži- « 
pigiau i

_ _ (68-73)
PARSIDUODA restaurantas, pilnai 
gerai įtaisytas, penktukini 
ir visi- parankumai, geroj 
vietoje. ' Pardavimui svarbi priežas
tis, todėl atiduodu pusiau už dyką— 
$300. Antrašas: 205 Franklin St., 
Brooklyn, N. Y. į

PARSIDUODA stubos rakandai, ga- i
Urna pirkti viską arba kavalkais'. ! 

■ Naujas Dining Room Suite vėliausios I 
I mados. Nauja Radio Philco.su 11 
tubes, 1931 m. modelis. Pianola'ii’ 
šėpa drapanoms. Elektrikine mašina 
karpetom klynyt. Visi mažąi vartoti 
ir daugiau. Galima matyt visada. 
Pardavimo priežastis—važiuojam į 
Lietuvą. Mr. A. Sakalauskas, 415 
Suydam St;, Brooklyn, N. Y.

(67-69)į

į Drg. Senkevičienės 
ir H. Jeskevičiūtės 
Prakalbas Šiandie

Sukniasiuviy Streikas 
Prieš Daugelį Šapu 
Dar Tęsiasi

nuobodžius mokslo dalykus, formacijų , kreipkite 
Kalbančius judžius galima pa
daryt tokius, kad žodžiais aiš
kintų ir rodytų visokius pai
numus matematikoj, fizikoj ir 
kitose mokslo šakose.

PARSIDUODA Grosernė ir Delica
tessen. Senai įdirbta vieta. Na

mas ir biznis.’ 8 kambariai ir Sto
ras. 2 karų garadžius. Gera pro
ga, kas nori gerą bizni. Priežastis 
pardavimo,—turiu du bizniu. Kreįp- 
kitčs pas savininką: John P. Bub- 
nis, Depot Rd. and Argyle PL, Hun
tington Sta., L. I., N. Y.

(66-68)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Šiandie, pirmadienį, 
vai. vakare, visi ir visos trau
kite į masines prakalbas “Lais
vės” svetainėj, kampas Lorim
er ir Ten Eyck Sts., Brookly
ne.

Kalbės drg. Senkevičienė, 
jauna darbininkų veikėja iš 
Eastono, Pennsylvanijos, ir 
drg. E. N. Jeskevičiūtė, kuri 
ką tik sugrįžo iš Washingtono. 
Ten ji su kitais darbininkų at
stovais važiavo protestuot ša
lies kongresui prieš ateivių 
persekiojimus ir pasipriešint 
naujiems sumanymams įstaty
mų, daromų prieš ateiviškus 
darbininkus. Drg. Jeskevičiū
tė savo prakalboj išdėstys, ką 
girdėjo iš^Vashingtono ponų, 
ir su kuom dabar darbininkai 
susiduria.

Prakalbas 
Darbininkių 
ma kuopa, 
organizacijos
kuo daugiausia naujų narių ir 
“Darbininkių Balso” skaityto- 
JŲ-

Kaip moterys darbininkės, 
taip vyrai turėtų pasistengt, 
kad šis prakalbų mitingas pil
nai pavyktų ir padėtų Darbi-Į atstovus į konferenciją, 
ninkių Susivienijimui pasiekti | 
savo tikslą.

Nors masinis sukniasiuvių 
streikas, vedamas Bendro 
Fronto Komiteto ir kairiosios 
unijos, tapo atšauktas po lai
mėjimui dviejuose šimtuose 
šapų, tačiaus sukniasiuvių ko
va dar tęsiasi prieš daugelį at
skirų sukniasiuvyklų. Prieš 
tas siuvyklas eina nuolatiniai 
pikietai, o jiems reikalinga ir 
kitų darbininkų talka.

dirbantieji 
kviečiami rytais tap 7 :30 ir 8 
vai. ateiti į čionaitinj suknia- 
siuvių kovos centrą, 795 
Flushing Ave., o iš ten su ki
tais vykti į pikietus. Tatai rei
kia daryt ypač šį pirmadienį iš 
ryto, nes tai yra masinio pikie- 
tavimo rytas.

Ateiantį šeštadienį, kovo 26 
d., bus sukniasiuvių šapų dele
gatų konferencija, 1 vai., 
Webster Hall, New Yorke. 
Bendro Fronto Eilinių Narių 
Komitetas čia išduos platų ra
portą iš masinio streiko. Kom- 
paničnos International Ladies 
Garment Workers Unijos dar
bininkės ir darbininkai yra 
taipgi raginami atsiust savo

Vėl Rakandų Darbininkų 
Streikas Brooklyne

BROOKLYN. — Rakandų 
darbininkai sustreikavo prieš 
Hyman Forino kompaniją, 
kuomet savininkai sulaužė su
tartį. Po pirmesniam streikui 
bosai buvę pripažinę darbinin
kų šapos komitetą ir pagerinę 
tūlas sąlygas; dabar gi jie su
manė “atsigriebti” prieš dar
bininkus. Streikui vadovauja 
šapos komitetas; darbininkai 
.dar neturi unijos.

Žada Visai Uždaryt 
Šelpimą—Kaip į Tai 
Atsilieps Bedarbiai?

Kontraktoriaus Planas, 
Sulig Kurio Nusižudė 
Jo Suviliota Moteris

NEW YORK.—Miesto dar
bų kontraktorius L. H. Wil
lard kaltina Seabury tyrinėja- 

l mai komisijai, kad viešųjų 
į komisionierius Wm. 

Flynn privedęs jį prie bankro
to, ir del tos priežasties nusi- 

. žudžius Willardiene. Toliau 
paaiškėjo, kad del paties Wil
lard o nusižudė jo moteries se
suo M. Harderienė. Dar jo 
moteris buvo gyva, o Willar-I 
das “gudtaimavo” su Harde- 
riene. Kada pati nusižudė, 
Willardas po kiek laiko, tur
būt, kuomet jam ir Harderie
nė nusibodo, Įkalbėjo jai, kad 
“gyvent neapsimoka ir mudu 
abu nusižudysime.” Paskirtą 
diena ir valanda Harderienė a f *
prirengė du stiklus nuodų; 
savo stiklą jinai išgėrė ir mi
rė, o Willardas “apsimąstė” ir 
liko gyvent. Kaip pavadint 
tokį politikieriaus - biznieriaus 
planą ir pasielgimą?

“Laisvę” Philadelphia,
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill
6th
3rd
5th
7th
7th
7 th
3179 Richmond
259 South 6th
3rd & Lombard
N. E. Front & South
2nd
726
3rd
923

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
ęas, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus be operaci
jos taipgi ir kitas ligas. 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 'West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 yal. P° pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKĄI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

rytą 
išga-

Sulaužė Vyrams Kojas, 
Prakirto Galvas ir 
Suspardė Automobilyj

Anksti penktadienio 
Brooklyne trys kokie tai
mos, važiuodami4 automobiliu, 
įsivadino “pavėžint” kelis vy
rus, vieną po kitam. Dviem 
sulaužė kojų kaulus ir suskal
dė galvas taip, kad jie vei
kiausia mirs. Kitus tris su
spardė, sukruvino. Kada su 
vienu taip 'apsidirba, išmeta 
laukan, ir jieško daugiau, ku
rie sutiktų “pasivėžint”. . . 
Būna, mat, tokių atsitikimų, 
kad išsigimėliai kriminalistai 
panašiai žaloja ir kankina 
žmones vien tiktai delei paten
kinimo savo žvėriškų jausmų.

Ištuštėjo Skurlupio 
Savininko Namai

NEW YORK. — Savininkas 
penkių namų ant Longfellow 
Ave., tarp 174 ir 175th Sts., 
Bronxe, turi juose 150 apart- 
mentų; bet 133 apartmentai 
stovi tušti, tik septyniolikoje 
yra gyventojų, bet astuonioms 
šeimynoms ir iš šių paskutinių 
jau atėjo teismiški patvarky
mai—išsikraustykite arba bū
site per policiją išmesti lau
kan.

Minimuose namuose, kaip 
žinoma, sustreikavo beveik vi
si rancĮauninkai, reikalaudami 
nupigint kambarių kainas. Sa
vininkas užsikirto nenuleisti. 
Streikieriai kietai laikėsi ir lai
kosi už savo reikalavimus. 
Tad savininkas su teismais ir 
policija masiniai mėto į gatvę 
savo įnamius. Mėtė juos ke
liais atvejais; viename gi atsi
tikime gavo teismo leidimą iš
mest 80 šeimynų vienu pradė
jimu. Taip ir ištuštėjo namai 
to neprieteliaus. Streikuojan
tieji darbininkai ir bedarbiai 
įnamiai, kad ir išmesti, tęsia 
masinius pikietavimus prieš 
tuos namus. Jie pasiryžę, 
kad taip ir stovėtų namai tuš
ti, jeigu savininkas nepadarys 
nusileidimo.

1 NEW YORK. — Miestiniai 
bedarbių šelpimo biurai žada 
vėl užsidaryt balandžio (Ap
ril) 1 d. Demokratų politi
kieriai nori bedarbius “pamo
kint,” per šimtaprocentinį ba-l 
dą priverst juos prie vergiško I 
nuolankumo. Miestinių lab
darių tikslas yra taip sū- 

j trempt ir prispaust bedarbius, 
; kad jie į ranką bučiuotų, už 
■ mažiausią duonos trupinį, gau
namą iš šelpimo įstaigų. Tam
many Hall mašina nori prispir
ti bedarbius sutikti su tuom, 

’ kiek ir kada trupinių nuberia 
grafteriai politikieriai, o ilgais 
protarpiais sausai badaut, taip 
kad bedarbiai nedrįstų nei pa
manyt apie kokius reikalavi
mus per demonstracijas, dele
gacijas ir t. t.

Atsakydama į tokius ponų 
planus, New Yorko Bedarbių 
Taryba juo smarkiau mobili
zuoja bedarbius ir dirbančiuo
sius į kovą už tinkamą visų 
bedarbių šelpimą, šaukia vi
sus atvykti vakarais apie 6 :30 
vai. į bedarbių centrą, 418 
West 53rd St., ateinantį tre
čiadienį, ketvirtacĮienį ir penk
tadienį. Atvykusieji sykiu su 
vietiniais bedarbiais leisis pa
rašų rinkt ir registruot bedar
bius ir šiam judėjimui prita
riančius. Paskui bus trokais 
važinėjama ir prakalbos sako
ma gatvėse tarp 42 ir 49-tos 
gatvių; o penktadienio vaka
re įvyks eilė masinių mitingų I 
ant gatvių kampų.

SMULKMENOS
NEW YORK. — šoferiui 

Harry Bertkowskiui bemie
gant Times Square viešbutyj, 
nežinia kas per duris šovė iš 
revolverio ir peršovė jam ran
ką. Apie šoviką nieks nieko 
nežinąs, 
“tvarka

Tai bent viešbutyj 
ir saugumas.”

YORK. — Holland 
tapo užmuštas J. G.

NEW 
tunelyj 
Sacco, kuris, važiuodamas au
tomobiliu, stengėsi užbėgt už 
akių ir pralenkt kitus automo
bilistus. To sėkmėje susikūlė 
jo ir kito automobilis.

TEL. STAGG 
2^5043

.j..

1 Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai Į 
i :

Imi pirkti laikrodžius, 
I ar b.i ką iš auksinių 
|nof<ite, kad pas mane 
| sipirksite.

| ĮVAIRŪS 
I RODŽIAI
į JAUSTOS MADOS 
1UŽ PRIEINAMĄ 
! KAINA
■
I Taipgi taisau visokius laikrod-« 
i žiu s ir kitus papuošalų daiktus. | 
I Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. • 
j1 Williamsburgieciams, kuriems į 
I peiitoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mu laikrodžius ar kitus auksinius ? 
į daiktus, palikite “Laisvės” ofise. J 
e Iš ' ten ' aš pasii 
I atvešiu į “Laisvę.” 
| kesite “Laisvėje.” 
į VIKTORAS JANUŠKA

127-17 Liberty Avė
Tarne 127 ir 128 gatvių 

Richmond Hill, N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS R

►L— .A
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patar-
v* ir uz

kainą,žemą 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

o

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties
O

o

Telefonas: Evergreen 2-9015
452 Woodward Avėk, Ridgewood, L. L, N.

Kampas Himrod Street

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Savininkai Petras Lingvinas ir Karolis Meškerevičius j
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. Mes padėsime susipa

žinti su miesto transportacija ir su vietos lietuviais. Pas.irodavoji- 
mams ir draugiškiems pašnekesiams čia taipgi patogu. Dirbantie
ji ir bedarbiai yra maloniai kviečiami užeiti.

KALBANTI JUDŽIAI
KAIP MOKSLO ĮRANKIS

NEW YORKO Universiteto 
mokytojų kolegijoj suvažiavo į 
konvenciją 4,000 mokytojų. į 
Harry Wessels, W.L. Cox iri 
kiti mokinimo profesijos spe-| 
cialistai kalbėjo, kad mokyk-^8^0 Stagg Street, 
lose reikėtų daugiau naudot]

MATHEW P. BALLAS 
S K A S ) 
R I U S

( B I E L A U
GRABO

UNDERTAKERS Af 
660 GRAND ST.

MŪSU (STAIGA ATLIEK
mirusius' PARVEŽAM IŠ v\sų ŠALIŲ,
PASIUNČ1AM I„ KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 

\ PIRMĄJA! PAGALBAI AįdBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
rM NUVEŽTI ( LIGONINI IR 
'TERI% MIRUSIOMS MOTERIMS 

PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM. *

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MEDICIN. DAKTARAS

S. * CERNOV ££
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Teh: Tnmpkins Square 6-7697

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

VOKIETYS SPECIALISTAS 
kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų 
DR. M. 

215 E. 
Tarp 2nd 

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškas rynj ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimu kraujo ir ilapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos PriSmimoi 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

ęSL'-S-L
GiDinsiiiaiiigtiiBiiiBiiiai>isniBiiieiiiaiiiBiiisiiiBiiisiiiaiiiaiiiEiiiaHii IBIliaillBIIIBIIIBII

o

o'

o

"o’

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po
10c ir ISe

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTRS
CIGARAI

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir katietas veselijoms, 
krikštynoms ir pab?ražinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
T

Telephortč, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GR1BORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
> (Arti Marcy. Avenue)

i > BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS

MODERNIšKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
_oo Brooklyn; N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu Įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir Į tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve „ ' :
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

Aš dekavoju 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.

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261
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