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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o I ši ai mesi te 
Pasaulį!

Į ALDLD. stoja naujų dar- No. 78 Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Baland. (April) 1, 1932 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV
bininkų eiles. Drg. P. R. Bal
trušaitis iš St. Louis, Mo., pri
siuntė senų ir dviejų naujų 

t

ALDLD. narių duokles. Jis 
rašo, kad pas juos bus gauta 
daugiau nauju darbininkų į 
ALDLD.

Drg. J. Yurlionis, iš Benld, 
Ill., prisiuntė senų narių duok
les ir kartu keturių naujų. Ten 
buvo silpnoka ALDLD. kuopa, 
dabar ji 
ir iš kitų 
tą naują 
tis gauti 
jų narių,

TAUTŲ SĄJUNGOS KO
MISIJAI VAŽIUOJA Į 

HANKOVĄ

sustiprės. Gauname 
kolonijų po vieną ki- 
narį. Reikia steng- i kinge, O iŠ 
kuo daugiausiai nau-į Hankovą. 
nes dirva gera. | Sovietai.'

NANKING. — Tautų Są
jungos komisija, kuri neva 
paskirta tyrinėti Japonijos- 
Chinijos karo reikalus ir 
kad sulaikyti tą skerdynę, 
kurią Japonija pradėjo, vi
sai nevažiuoja į karo fron
tą. Jinai dabar yra Nan- 

čia važiuos į 
Mat, čia arčiau

SUOKALBIAI DAROMI NUŽUDYTI DRG 
J. STAL1NĄ-RAŠ0 ‘HUMANITE’

Suokalbį Iškėlė Francijos 
Komunistų Partijos Laik

raštis “Humanitc”
PARYŽIUS. — Francijos 

Komunistų Partijos laikraš
tis “L’Humanite” iškėlė 
suokalbius imperialistinių 
valstybių ir baltagvardiečių

tais pasportais, kad nužu
dyti Staliną. {
Pasikėsinimai Ir Ant Kitų 

( Vadų
Bet pasikėsinimai daro

ma ne tik Staliną nužudyti. 
“L’Humanite”

CENTRALINĖJ AMERI-, 
KOJ PLEČIASI KO

MUNIZMAS

MEXICO CITY.— Čia la
bai bijoma komunizmo plėti 
mosi. Tad jau galvojama, 
kad net penkios valstijos 
susidėję pabūdavo tų vieną 
kalėjimą. Tasai kalėjimas 
būtų įsteigtas Fonseca sa
loje.

Kapitalistai mano,

STUDENTU DELEGACIJA PASIEKĖ 
WASHINGTON^; ĮTEIKS PROTESTĄ 

KONGRESUI
WASHINGTON, D. C.— I to žiaurumo, kurį jūs gau- 

Studentų Lygos delegacija, Į 
kuri keliavo į Kentucky ir 
Tennessee valstiją, kad 

kad patirti mainierių darbinin-

nate.”
Delegacija išsireiškė, kad 

ji kovos už mainierių reika-
praneša kad h manu, nau —-— —u lus įr g.

---- .. -------------o--------- 'komunizmą, bus galima į ka- kų padėti, ptibuvo } Wash- Q;mnafHa narhininVo! 
prieš Sovietų Sąjungą. Pir- suokalbiai padaryta nukau-1 Įėjima uždaryti ir apsisau- ingtoną.

Kapi.alistiniame didlapyje, 
“New York American”, perei
tą sekmadienį tilpo bjaurus 
provokacinis straipsnis 
Sovietų Sąjungą. Jį 
militaristas, generolas 
vienas iš bjauriausių 
priešų. Jis įkalbinėja 
būk Sovietų Sąjunga rengiasi 
prie užkariavimo viso pasaulio 
ir tam lavinanti 21,000,000 ka
reivių. Tai yra bjaurus melas 
ir visuomenės opinijos ruošimas 
karui prieš Sovietų šalį.

prieš 
parašė 

Fechet, 
Sovietų 
svietui,

J. Rutkauskas, tai žmogus, 
kuriam visada doleris prie šir
dies. Jis seniau priklausė prie 
darbininkiškų organizacijų, tai 
tik ir sukdavosi, kad atlikti 
tuos darbus, kurie yra apmoka
mi. Bet kur jau reikia dirbti 
veltui, tai Rutkausko ten nėra. 
Vėliaus apspjaudė tą judėjimą, 
pradėjo kovoti prieš komunis
tus. Tais laikais darbininkų 
priešais dar nebuvo virtę Ben- 
daravičiai ir šimanskai, tai pa
starieji kovojo prieš jį. Bet ne 
jie laimėjo, o Rutkauskas lai
mėjo juos. Seniau Pruseiką sa
kydavo: “Vyti tą fašistą iš mū
sų tarpo!” O dabar jis Prusei
kos geriausias veikėjas. Rut
kauskas rašė į “Keleivį”, “Vie
nybę” ir kitą priešų spaudą.

Laivų Darbininkai Ko
vos Prieš Algų

Kapojimą

Laivų kompanijos paskel
bė, kad savo darbininkams 
mažins algas po 10c. į va
landą. Ta algų kapojimo 
užmačia pdlies apie' 15,000 
darbininku.

Darbininkai kelia šį klau
simą savo unijoj ir reika
lauja, kad International 
Longshoremen’s Associa
tion unija nepriimtų tą al
gų kapojimą. Darbininkai, 
kurie dar dirba, tai dirba 
tik nepilną laiką. Pirmiau 
jie dirbdavo po 48 valam 
das į savaitę, o dabar jau 
tedirba tik po 18 vai. į sa
vaitę. Tad darbininkai ne
gali pragyventi dabar, o 
kuomet numuš algas, tai tu
rės visai badauti.

miausia jiems rūpi, kad tą 
darbininkų valstybę sunai
kinti. Kad sunaikinti, tai 
imasi visų priemonių.

Komunistų laikraštis pra
neša, kad po Franci jos im
perializmo apsauga balta
gvardiečiai ruošia suokal
bius ne tik Francijoj, bet ir 
kitose valstybėse. Geres
niam pasisekimui, jie daro 
planus nukauti vyriausią 
Komunistų Partijos ir So
vietų Sąjungos vadą.

Baltagvardiečių teroristų 
organizacijos, diriguojamos 
iš Paryžiaus, yra susisukę 
savo lizdus Pragoj, Varša-

ti ir Litvinovą Genevos kon- goti nuo j0 pavojaus.
ferencijoj. Tų pačių balta -
kad nužudyti Vokietijos am- jSkebia, kad Vienu Dole-b was
basadorių Maskvoj, čia 
norėta, kad Sovietų Sąjun
ga pertrauktų gerus ryšius 
su Vokietija.

Visi šie suokalbiai yra 
dalis ruošiamo karo prieš 
Sovietų Sąjungą. Imperia- 
listinėm valstybėm visur 
pradeda reikalai krikti. Ja
ponija užėmė Mandžuriją, 
bet ten nauji sukilimai. Vie
tomis sukilėliai ima viršų. 
Tų sukilimų imperialistinės 
valstybės mato atsparą So-

Tad ir'

riu Gali Praffvventi pfotest$ kongr I1U UdH 1 IdgyvciiU kaiauti tvrinėiii
Penki per Dieną

šią simpatiją. Darbininkai 
visur prįtarė jų kelionei. 
Tai matėsi kelyje, kuomet 
delegaciją darbininkai svei-

• (kino,
Delegacija išrinko komi-

MADISON, Wis. — Jau 
atsiranda ir i 
j<urios mokina darbininkus, i 
kaip reikalinga badauti.

o__ Studentai buvo
(sulaikyti ir grąžinami atgal 
nuo rubežiaus Kentucky

jos. Todėl jie atvyko 
į Washingtona, kad įteikti 

•esui ir rei
kalauti tyrinėjimo mainie- siją, kuri įteiks reikalavimą 
rių padėties minėtose vals
tijose.

I Studentai, kuomet jie bu
vo sulaikyti, išleido pareiš-• • • V V/ iDLAlcAllK y IkjAvlVAVorganizacijų, kimą j mainierius, kuriame

H nu n l/n n i '

sako:
“Mes pripažįstame kokia-

voj, Buchareste ir Belgra- vietų Sąjungoj. . ----
de. Pragos caristų organi- imasi teroro ir kitų puoli- 
zacija pasiuntė du oficie- mų, kad tik sunaikinus dar
nius į Maskvą su falsifikuo-( bininkų valstybę.

Wisconsino valstijoj “gera- me ter01.izme įfls esate. Mes 
jaučiame, kad jūs gyvenate 
padėtyje, kurią mainų ope
ratoriai bijo parodyti. Ji-, 
nai turi būti tikrai badavi
mo padėtimi. Mes žinome, 
kad mes gavome tik dalelę

Vengrijoj Nauji
Priespaudos Būdai

Worcesterieciy Atydai!

Ispanijoj Darbininkai 
Kovoja Prieš 

Klerikalizmą
Vienas Philadelphijos pašal- 

pinis kliubas jau nuo senai 
“Laisvę” prenumeruoja, o tai 
yra Tautiškas Lietuvių Pagel- 
bini.s Kliubas. Šių metų kliu
bo prenumeratą prisiuntė J. 
Rutkauskas, kuris, įsigavęs į to 
kliubo sekretorius, kartu para
šė ir bjaurų laišką, kurį seka
mai pradeda:

“Gerbiamieji plunksnos ban
ditai.” Po to seka bjauriausios 
kolionės ir J. Rutkauskas pasi
vėlina pareikšti, kad tos kolio
nės, tai viso kliubo nuomonė. 
Mes gi gerai žinom, kad nie-(
kas fašistą Rutkauską neįgalia-i kuri turi anarchistinių ten- 
vo kliubo vardu koliotis, jis tą'Uncijų.

BUDAPESTAS. — Ven
grija politinius kalinius ne
svietiškai kankina. Kalėji
me dar kalėjimą įveda.’* Po
litinis kalinys Stephan Lę- 
hota nuteistas į kankinimo 
kambarėli. Kalėjimo dakta-

MADRIDAS.—New Yor-!ras pranešė, kad šiam ka- 
ko Times praneša, kad dar- jliniui net ranka nušalo nuo 
bininkai sudegino katalikų 
k 1 i oštorių. Kapitalistinė 
spauda skelbia, kad tai ko
munistai “kalti”. Tai me
las. Komunistai neorgani
zuoja deginti bažnyčias. Ga
lėjo klioštorių sudeginti pa
prasta darbininkų minia,

šalčio, kokiame šaltyj kali
niai laikomi.

Daug žinių negalima gau
ti, kaip kankinami politiniai 
kaliniai. Tik pranešta, kad 
komunistas kalinys Goego- 
es mirė be medikalės pagel- 
bos. Daugybė kitų kalinių 
kankinama iki jie miršta.

WORCESTER, Mass. — 
Labai svarbios diskusijos 
įvyks balandžio: 3 dieną, 
Lietuvių Svetainėj, 29 En
dicott St, Worcester, Mass, 
šių diskusijų yra labai svar
bi tema, būtent:
’“Ar neša kokią naudą 

skloką darbininkų klasei?”
Tad visi dalyvaukite dis

kusijose. Tie, kurie norite 
apginti skloką, ateikite į 
diskusijas. Taip pat, kurie 
norite sužinoti apie skloką, 
kas ji yra ir ko^ji nori, tai 
dalyvaukite kuoskaitlingiau- 
sia.

Įžanga visiems dykai. Vi
si galėsite kalbėti ir disku- 
suoti. Rengėjai.

bė s&vo sumanymą, kad 
šeimyna iš penkių žmonių 
gali pragyventi su vienu 
doleriu per dieną. Jie duo
da sumanymą, kaip reikia 
taupiai gaminti, valgius. 
Kiaulės kepenys vieną sykį 
į dieną, tai vyriausias val
gis,—pasakoja “išradėjai.”

Darbininkai nedirba, mi
ll on,ai badauja, tai ątsiran- 
•dd tokių “geradarių”, kurie 
mokina badauti. Jei dar
bininkų šeimyna galės pra
gyventi su $1 į dieną, tai 
tada jau ir algos dar gali
ma mažinti.

kongresui ir valdžiai, kad 
būtų ištirta Kentucky ir 
Tennessee valstijų mainie- 
rių padėtis. Taip pat stu
dentai išleidžia atsišaukimą 
į studentus ir profesorius, 
šaukdami kovoti prieš fa
šizmą Amerikoj.

Iš Washingtono delegaci
ja grįžta atgal į New Yor- 
ką. Čia prie Columbia Uni
versiteto ruošiama masinis 
mitingas pasitikimui dele
gacijos.

Draugės Undžienes Prakalbų Maršrutas
Und- 

iš So- 
jinai

Paremkite Daily Worker}
šioj valandoj darbininkų 

klasė be savo organo negali 
veikti. Suokalbiai prieš So
vietų Sąjungą, kovos mai- 
nierių. Suokalbiai prieš 
darbininkus dirbtuvėse ir 
fašistinėse organizacijose 
negalima atmušti be tinka
mo laikraščio. Tuo laikraš
čiu yra Daily Workeris. Pa
remkite jį, pasiųsdami 50c.

daro sauvališkai. Jis mano, 
kad kliubas, tai jo jau privati
ne nuosavybė ir kad jis gali 
daryti, ką tik nori.

Ką ^reiškia turėti kliubui to
kį Rutkauską '■ sekretorium? 
Šiandien jis iškoliojo ir įkrimi- 
navo “Laisvę”, rytoj jis kliubę 
vardu iškoliois kitą kokią nors 
įstaigą, po ryt—jau trečią ir 
taip toliau. Jis daro' kliubui 
gėdą, jis žemina tos organizaci
jos vardą, jis, varinėdamas re
negato Pruseikos intrigas, nori 
diskredituoti pašalpinę organi
zaciją. Jų yra siekis—valdyti 
prieš didžiumos valią, arba 
griauti ir niekinti. Nepavyko 
jiems užgrobti “Laisvę”, tai ir 
atsuko savo “dūdas”. Nepavy
ko užkariauti ALDLD. ir ta or
ganizacija jiems jau negera. 
Nepavyks jiems užkariauti nau
ją pašalpos organizaciją—Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mą—jie puls jį, nes jau ^abar 
skelbia provokacijas. Nepavyks 
valdyti kliubą, puls ir jį, vi
saip niekins Rutkauskai ir jo 
rėmėjai. Tokis tai elementas 
susispietė apie Pruseiką.

Tie degintojai, sakoma,* 
yra dalis esančio streiko, 
kurį vadovauja komunistai. 
Darbininkai streikuoja Ma
laga provincijoj. Viso dar
bininkų streikuoja apie 6,- 
000. Tad jų dališ užpuolu
si klioštoriųz Ne tikri pra
nešimai sako, kad streikie- 
riai yra užėmę vieną dide
lę įstaigą šalę miesto.

Mirė Socialistas Turati
FilipoPARYŽIUS.

Turati, kuris dar kartais 
rodė savo “kairumą” ir tu
rėjo pabėgti iš Italijos, pa^- 
simirė kovo 30 dieną Pary- v • •
Z1UJ.

Turati buvo socialistas. 
Jisai veikė Italijoj ir buvo 
išrinktas į parlamentą. Tū
lą laiką jisai dar rodė “kai
rumą” ir komunistams, bet 
iki jų nedaėjo. Laimėjus 
Mussoliniui, Turati ir jo pa-

Draugo Mizaros 
Prakalbos

Hartford, Conn. — brau- 
gas Mizara, kuris tik dar 
nesenai sugrįžo iš Sovietų 
Sąjungos, kalbės nedėlioję, 
balandžio 3 d., Lyric Hall, 
svetainėj, 593 Park St., 1:30 
vai. po pietų.

Bus ir muzikališka pro
grama. . Draugas Mizara 
kalbės apie Sovietų Sąjun
gos darbininkų reikalus ir 
budavojimą socializmo. Vi
si dalyvaukite šiose prakal
bose ir raginkite kitus dar
bininkus jose dalyvauti.

Kviečia Darb. Org.
ni

Mandžūrijoj Sukilimas Plečiasi; Pavojus 
Japonijai

DAIREN. —, Sukilusių 
jėgos yra apie 3,000,; ,bet 
prie jų. prisidėjo dar apie 
i,500 kareivių; kurie ! sukilo 
prieš šavo valdonus Kirine. 
Sukilėliai laimi mūšius ir 
artinasis prie Nungan mies
to. '

Generolas Shigeru Honjo 
siunčia daugiau armijos, 
kad numalšinti sukilėlius 
darbininkus ir kareivius, 
kurie kovoja prieš Japoni
jos. imperializmą. I
Nerimauja Ir Korėjiečiai

Pranešimai labai aiškūs, 
kad sukilimai ne tik Man- 
džurijoj, bet ir pirmiau Ja
ponijos užimtose vietose 
prasidedą. Kirin provinci
joj, prie Korėjos rubežiaus, 
generolo Wan Teh-lin * ka
reiviai sukilo iir plečiasi ko
munistiniai sukilimai:? Sa
koma, kad miestelis Patun-

sekėjai turėjo apleisti Ita
liją. Jisai apsigyveno Pa
ryžiuj ir čia gyveno iki pa
simirė. ■ ■ : J r gkou jau tapo paimtas ko-

munistinių jėgų. Taip pat 
čia esą gana daug ginklų.

Dar kiti pranešimai sako, 
kad 7,000 sukilėlių jau grę- 
sia paėmimu Nungan. Japo
nijos generolai siunčia dau
giau armijos,1 kad: -išlaikius 
miestelį. ' Sukilimai, mato
mai, nėra tik taip sau, bet 
vystosi į gana rimtą kovą, 
kuri gali nuversti Japonijos 
šeimininkavimą'

Praneša-

Sovietų Gaminti Skustuvai 
Pigiai Parduodama

V ARS A V A: 
ma, kad Sovietų Sąjungoj
gaminami skustuvai par
duodama po vieną centą. 
Tai esą tik vienas penkta
dalis kainos, kuria parduo
da kitos valstybės. Kapi
talistai biznieriai nepaten
kinti su tokią kainą. Bet 
darbininkams ji gera.

galite rengti tarptautinį su
sirinkimą, nes d. Und&aė 
kaipo Čiagimė, labai gerai 
atliks savo užduotį anglų 
kalboje.

Draugė Undžienė labai 
gerai patyrė apie Sovietų 
Sąjungos gyvenimą, o ypa
tingai daug sužinojo apie 
moterų gyvenimo persikei
timą. . Negalima praleisti 
nepaminėjus trumpo, bet 
daug reiškiančio sakinio, 
kurį d. Margaret pasakė:

“Kada imperialistai puls 
Sovietų Sąjungą, tai Sovie
tų Sąjungos moterys kovos 
iki paskutiniai, nes jos turi 
už ką kovoti.”

Jų laimėjimus d. Undžie
nė perstatys gyvu žodžiu ir 
paveikslais, kuriuos ji rodys 
tose prakalbose.
LDSA Centro Sekr . S. S.

d.
d.
d.
d.
d,

Daug Mainierių Grįžta 
Darban Nelaimėję

Draugė Margaret 
žienė ką tik sugrįžo 
vietų Sąjungos, kur
gyveno beveik penkis me
tus. Pirma negu pradės ei
ti organizacijų jai pavestas 
pareigas, d. Undžienė suti
ko pasidarbuoti tarp lietu
vių keletą savaičių. Pasi
naudodamas ta proga L.D. 
S.A. Pild. Komitetas, nuta
rė surengti jai prakalbų 
maršrutą. Gaila, kad del 
stokos laiko negalime tą 
maršrutą padaryti plates
niu. Minimų vietų LDSA. 
kuopos tuojau privalo imtis 
už darbo, o kur nėra LDSA. 
kuopų, ten kitos organiza
cijos galų rengti.
Draugė Undžienė Kalbės 

Sekamose Vietose
Wilkes Barre, Pa., bal. 10 
Scranton, Pa., bal. 11 

’ Binghamton, N. Y., bal. 13 
Rochester, N. Y., bal. 14 
Cleveland, Ohio. bal. 16

taip pat; ir 17 d. po piet.
Akron, Ohio, balandžio 17 d. 

vakare. , , ,
Detroit, Mich,, bal. 18 ir 19 d. 
Grand Rapids, Mich, bal 21 d. 
Chicago, Ill. ii' apielinkėj ba
landžio 22, 23 24, 25, 26 ir 27 
dd. Pittsburgh, Pa. ir apielin
kėj balandžio 30, gegužės 1, 
2 ir 3 d. Baltimore, Md., 6 d. 
gegužėš, Chester, Pa., 7 d. ge
gužės, Philadelphia, Pa. 8 d. 
geg., po piet ir vakare.

Didmiesčių ir apielinkių 
maršrutą tų vietų draugės 
pačios privalo sutvarkyti 
sulig savo nuožiūros. Keis
ti dienų negalime. Jei ku
rios apielinkės draugės ne
galite tą dieną rengti, tad 
tuojau praneškite. Galima 
bus tą dieną paskirti kitai 
kolonijai, esančiai pakelyje. 
Taip pat, kur pasitaikytų 
lietuviams negalima rengti;

WILKES BARRE, Pa.— 
Pereitose keliose dienose 
jau daug mainierių grįžo 
d-rbfn be jokių laimėjimų. 
Mat, Maloney neorganizavo 
mainierių, kad jie eitų į pi- 
kieto linijas ir kovotų, bet 
atsidavė ant gubernatoriaus 
Pinchoto. Bet pastarasis 
prisiuntė kazokus ir pradė
jo terorizuoti . mainierius. 
Kad organizuoti masinius 
pikietavimus jisai nieko ne
daro.

Masiniai mainierius orga
nizuoja tik Eilinių Narių 
Komitetai. Luzernėj ir ki
tur šaukiama masiniai mi
tingai, kad diskusupti mai- 
nierių streiko reikalus. Vi
si darbininkai turi dalyvau
ti šiuose mitinguose.
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KONFLIKTAS DEL KLAIPĖDOS
Klerikalų “Draugas” (No. 75) rašo:
“Kai kas ir Lietuvoje kelia balsų, kad, £irdi, reikia 

keisti politinę kryptį santikiuose su Lenkija.
“...Yra žmonių, kurie mano, kad su vokiečiais nebe

bus galima susikalbėti, kad iš jų pusės gręsia Lietuvai 
pavojus, del to Lietuvai kito kelio nesą, kaip tik taikintis 
su Lenkija.” . . 1. . >

Kas tie Lietuvos žmones, “Draugas” nepasako. >Bet 
ir be pasakymo galima žinoti, jog tai yra klerikaliniai 
ir smetoniniai fašistai.

Artinasi imperialistinis karas. Francija, Anglija ir 
kitos imperialistinės šalys stengiasi mažesnes valstybė
les ne tik visais žvilgsniais sudrūtinti, bet taipgi jas su
jungti į anti-soVietinius blokus. Kalbama apie sudary
mą Pabaltijo valstybėlių (Lietuvos, Estonijos, JLatvijos) 
bloko po Lenkijos vadovybe. Planuoja surišti į anti-so- 
vietinį bloką Rumuniją, Austriją ir kitas Padunojaus 
valstybes. Tuo klausimu daro planus Francijos ir Ang
lijos imperialistai.
/ Bet taipgi imperialistinėms valstybėms svarbu mažes- 
\nes ir didesnes valstybes abelnai sudurtinti, kad jos ga
mų tinkamiau prisirengti prie karo prieš Sovietų Są
jungą. <

Ir štai mes matome, kad fašistinė Lietuva bando di
desnę savo diktatūrą uždėti ant Klaipėdos gyventojų. 
Imperialistinės valstybės pavedė‘Lietuvai šeimininkauti 
Klaipėdoj, tačiaus iki šiol fašistinė Lietuva negalėjo pil
niausiai, kaip ji nori, kontroliuoti Klaipėdos krašto. Iki 

.šiol liuosesnė Lietuvos kontrolė ant Klaipėdos buvo to
leruojama. Bet ekonominiui kriziui didėjant ir artinan
tis imperialistiniam karui, reikalinga tvirtesnė kontrolė. 
Ir štai Lietuvos fašistinė valdžia bando Klaipėdoj .suda
ryt) sau prielankią valdžią. Tas, žinoma, nepatinka 
Klaipėdos vokiečių buržuazijai ir dvarininkams, kurie 
linkę daugiau linkui Vokietijos, negu linkui fašistinės 
Lietuvos. Buržuazinė Vokietija nenori didesnės Lietu
vos kontrolės ant Klaipėdos krašto. ’Už tai Vokietija 
savo įtaką plečia Klaipėdoj. Ir štai, pasekmėje to susi
daro tarp Lietuvos ir Vokietijos' aŠtreSrti sahtikiai,, . i

Kadangi Klaipėda jau nuo seniau priskirta Lietuvai, 
S kadangi imperialistai turi numesti, kaulą ir savo tar

nams* Lietuvoj, tai aišku, kad didžiosios imperialistinės 
valstybės nors laikinai bandys sutaikinti fašistinę Lie
tuvą su Vokietija Klaipėdos klausime tokiu pagrindu, 
kad Lietuva turėtų daugiau galios Klaipėdoj. Mat, pats 
reikalas verčia imperialistus sudrūtinti kiekvieną savo 
tarną karui prieš Sovietų Sąjungą. Leidimas fašistinei' 

• Lietuvai pilniau valdyti Klaipėdos kraštą yra jos drūti
nimas karui prieš Sovietų Sąjungą.

Taigi, kuomet klerikalai, fašistai ir socialfašistai ke
lia patriotinį riksmą už Klaipėdą, lietuviai darbininkai ' 
turi žinoti, kad tas daroma sudrūtinimui fašistinės Lie
tuvos, karui prieš darbininkų respubliką.

Imperialistiniam karui ištikus prieš Sovietų Sąjungą, 
fašistinė Lietuva greitai susijungtų su fašistinę Lenkija. 
O tam jau dabar ruošiama dirva. Už tai, anot “Drau
go,” “kai kas Lietuvoje” kelia balsą už keitimą politinės 
krypties linkui Lenkijos. “Kai kas” yra niekas daugiau, 
kaip dabartiniai Lietuvos fašistiniai valdonai.

Dabartinis Lietuvos-Vokietįjos konfliktas Klaipėdos 
klausimu yra išdavas aštrėjančio ekonominio krizio ir 
besiartinančio imperialistinio karo prieš Sovietų Sąjun
gą i

■ j > .. UJ.',.

LDSA. Ir Darbininkių Balso Vajus
Bėgyje savaitės nei viena ,^iaų išleistų knygų ųž pusę 

kuopą vajininkių sąstatan kainos ’Vajaus metų. ;Ėei- 
neprisidėjo, kas liudija, kad kaiaužkit. 
mūsų vajus eina perlėtai įr . ; t r. ♦ < 
kad mažai domės kreipia- ..Vajaus metu 
mą į pranešimus F vajaus 
skyrium Tiesa, teko nugirs
ti/ tai šian, tai ten ir pa
sekmių, bet nugirdimu ne
galim vaduotis, kuomet ra
šom pranešimus. Rašant 
galima vaduotis tik turi
mais* faktais.

Draugėms reikia primin
ti, kad dar labai mažai 
kuopų naudojasi nupigini- 
mu literatūros, o dedant pa- 

. stangų būtų galima pasklei
sti gana plačiai. Beje, ran
dasi draugių LDSA. narių, 
kurios nesenai įstojo mūsų 
organizacijon ir kurios se
niau išleistų knygų neraga
vę. Dabar būtų gera pro
ga įsigyti. LDSA. narės 
gali gauti bile kurią iš se-

i vaįjininkės 
ir platintojos literatūros, 
kurios užsisako hemažiau 5 
kopijų, gauna; už • pusę kai
nos. Darbininkių Balso nų| 
meris ketvirtas * išėjo pa
puoštas ' pavejksiais’ ir duo
damas vajininkėms ir pla
tintojoms taip pat už pusę 
kainos. Gera proga plačiai 
paskleisti. Kuopos turėtų 
apsirūpinti literatūra ren
giamoms prakalboms. Pra
kalbą laikui bėgant žmonės 
užmiršta, o knygelę parsi
nešę bile kada paskaitys. O 
į mūsų- prakalbas; ypač ka
da kalbama apie Sbvietų 
Sąjungą, sueina daug žmo
nių, kurių kitose prakalbo
se retai tesimato.

Draugės M. Undžienės

Amerikos Mokslininkas Apie 
Sovietų Sąjungų

Žymus Amerikos moksli
ninkas ir rašytojas, Dr. 
Calvin Bridge, sugrįžęs iš 
Sovietų Sąjungos, pasikal
bėjime !su laikraščių kores
pondentais pareiškė:

“Mokslas Sovietų Sąjun
goj yra pastatytas ant la
bai augštę J

skaičius turkų, galinčių 
skaityti ir ■ rašyti, pakilo 
nuo 3000 1920 metais iki 
396,000 1931 metais. Tam 
pačiam periode turkų mote
rų, galinčių skaityti ir ra
šyti, skaičius pakilo nuo 
374 iki suvirš 150,000.

Tai štai kokį “barbariz
mą” reiškia bolševizmas. •

Jeigu ne Rušijoš proleta- 
bai augšto * laipsnio ir be ™ė revoliucija, jeigu Azer- 
pertraukoš plečiasi. Raštai baidžane nebūtų sovietinės 
apie mokslinį žinojimą pla- valdžios, tai mokančių ra
čiai skleidžiama tarpe gy-|šyt skaičius vargiai nors 
ventojų. Aš pastebėjau, kiek būtų pakilęs, 
kad 'dideles jėgos mokšlL 
nių idarbininkų I lavinama. 
Ypatingai jaunuomenė yra 
entuziastiška delei moksli
nio žinojimo. Labai skir
tingai nuo vakarinės Euro
pos šalių, Sovietų Sąjunga 
pilna linksmaus optimizmo. 
Sovietų Sąjunga yra tikra 
delei puikios ateities!”

Taip kartais šiek tiek be
šališkesnį, liberališki bur
žuaziniai mokslininkai išsi- 
reiškia apie Sovietų Sąjun- ’ 
gų. , , |

Kuomet kapitalistinėse 
šalyse tarp masių viešpa
tauja beviltė, nuliūdimas, 
tai Sovietų Sąjungoj masės 
pilnos entuziazmo, pilnos 
vilties, kad greitoj ateityj Pruseiką patinka del to, kad • . ' 1 1-1. •• T i T ' ■ • ■ _ ‘_jų gyvenimas dar labiau pa
gerės. Masių entuziazmas 
nugali ir dabartinius trū
kumus, kurių negalima iš
vengti tokiu smarkiu tempu 
būdavo j ant šalį, pramoni
niai. Įvairūs gyvenimo trū
kumai su kiekviena diena 
mažėja'.. ; . į; į; ?. •; : < į Į

Bet imperialistinės šalys 
daro planus, kaip sunaikin
ti Sovietų Sąjungą. Jeigu 
imperialistų surengtas ką^ 
ras j prieš Sovietų ffeąjtmgją 
ir nesunaikintų* daAiriinkų 
respublikos, taęiaus žymiai 
sutrukdytų socialistinės kū
rybos darbą. Už tai darbi
ninkai privalo drūtinti savo 
spėkas gynimui Sovietų Są
jungos. ' ' ...

Kode! Renegatas Prūseika 
Patinka Socialfašistamš

Socialfašistų “Naujienos” 
(No. 74) .aiškina, kodėl so- 
cialfašistai pamylėjo rene
gatą Pruseiką. Kadangi 
“Vilnis” veda griežtą kovą 
prieš įvairius darbininkų 
klasės priešus, tai tas šlam
štas išniekina ją. Sako:

Ar galima pavadinti dar
bininkišku tokį laikraštį, kaip 
“Vilnis”. Joje nieko gero nė
ra, kaip tik šmeižimai Grigai
čio, Pruseikcrs ir visų kitų, 
kurie negarbina.Lenino, neau
kauja dolerių komunistams.
Matote, socialfašistams

jis negarbina Lenino, ir 
“Vilnį” . vadina nedarbinin
kišku laikraščiu del to^ kad 
ji kovoja ■ prieš kapitalistų 
agentus, prieš menševikus 
Grigaitį, Pruseiką ir kitus.

Kaip menševikai, Grigai
tis, Pruseiką ii\ kiti, ne- 
įšiųeižtų Lenino,, Leninas bu
vo darbininkų, draugas, bu
vo didis kovotojas už dar
bininkų klasės' Veikalus, ir f 
darbininkų klasė jį pripa
žįsta savo. vadu ir kovoto
ju už darbo 7 Žmonių reika
lus. • ■; < 1 į

Jeigu “Vilnis” nevestų 
griežtos kovos prieš darbi
ninkų priešu’s, tuomet ne
būtų darbininkišku laikraš
čiu.

Bolševizmas Reiškia 
Kultūrinį Progresą

Azerbaidžane pirma Ru
sijos proletarinės revoliuci
jos 91 nuošimtis gyvento
jų buvo beraščiai.

Bet dabar Sovietiniam' 
Azerbaidžane padaryta mil
žiniškas kultūrinis progre
sas.

Pasak pranešimų iš Mask
vos, tame krašte su pabaiga 
1931 metų 42 nuošimčiai 
gyventojų jau galėjo skai
tyti ir rašyti. Tokį pat pro
gresą padarė ir tautinės 
m a ž urnos. Azerbaidžane 
.  —. ■ V..r. ... ji. .Į..(Į j , .b,įį..rC
prakalbose, dalyvaus daug 
moterų. Kuopos prisireng- 
kite tą progą išnaudoti, su
stiprinimui mūsų orgahiza- 
cijos. Reikią visoms drau
gėms stoti darban, nes > kol 
viena ąr dvi draugi perei
na svetainę pasibaigus pra
kalboms, žmonės išsiskirsto. 
Be Skaitlingo draugių daly
vavimo Vajaus darbe, pra
kalbos neduos pageidauja
mų organizacinių pasek
mių. .
Kuopos Esančios Vajininkių 

Sąraše
48-ta, Wilkes-Barre- Pa., 

13 narių. > ; 7
5-ta, Rockford, Ill., *7 n. 
9-ta, Chicago, Ilk, 5 n.
144-ta, Toronto, ’ Canada, 

5 n.
LDSA. Centro Sek S. S.

SCRANTON, PA.
Tarp Jungtinės Mainierių 

Unijos pirmo dįstrikto mainie
rių, išėjusių į streiką, daug pa
sirodė gana kovingų darbinin
kų, bet labai daug yra dide
lių “sliakerių;” vietoj eiti į 
pikieto liniją, tai ėjo pikietuot 
Kristų, kad nepavogtų kas iš 
grabo. . . Paskutinę gavėnios 
savaitę kai kurie bažnyčioje 
poteriaudavo net po dvyliką 
valandų per dieną.

Pasakyk tokiam, kad šitaip 
nieko neišmaldausite, kaip tik 
dar didesnį, skurdą, depresiją 
ir didesnę vergiją, tai dauge
lis, prisiklausę iš kunigų, šoka 
keikti bolševikus; t girdi, “jūs 
kurstote gerus ; zpiones , prieš 
dievą* tO.del jis ( ir ; baudžia 
-žmoniją visokiomis nelaimė
mis.” (/ n r. J

Tai ko čia stebėtis ,kad dau
gelis taip protaujančių mainie
rių po velykų—tuoj aus į; dar
bą.

O vis dėlto klasių kova di
dokam skaičiui nušvietė dau
giau faktų ir paskleidė suprati 
mą,, kad tik per kovą darbi
ninkai tegali ką laimėti; todėl 
šie darosi sųkalbamesniais; o 
laikui bėgant gal stos į 
vingaš organizacijas.

' r*r-O4— ■
Workers International 

lief vietinis skyrius rengia 
sinį mitingą, j protestui < ; 
imperialistų r e h g i mdsi per 
karą užpulti Sovietų Sąjungą 
ir sudraskyt Chinijos Sovietus.

Tas didelis masinis mitin
gas įvyks balkhdžio 3 d4., ne- 
dėldienį, 2 Vkl. po pietų, In
ternational Hali, 427 Lacka
wanna Ave.’^Bus daug gerų 
kalbėtojų, visokiose kalbose.

ko-

Į Re-
, ma- 
prieš

Balandžio 6 d. sueis pen
kiolika metų nuo Jungtinių 
Valstijų įstojimo į pasauli
nį karą. Tą dieną darbi
ninkai visose Jungtinėse 
Valstijose, miestuose , ir 
miesteliuose, išsilies į de
monstracijas prieš kitą im
perialistinį karą, kurį ren
gia Jungtinės Valstijos ir 
kitos imperialistinės vald
žios. Kartu šu Vyr’ais'dar
bininkais turi’ demonstruo
ti negrės ir baltosios darbi
ninkų klasės moterys prieš 
atsikartojimą kitos baland
žio 6-tos.

Penkiolika metų po pa- 
'saulinio katb mes! dabar esa
me daug arčiau, negu bile 
kada pirmiau, prie kito ka-? 
ro. Prisiminkite pasauli
nio, 1914-1918 m:, karo bai
senybes; 13 milionų žuvu
sių kareivių, 13 milionų žu
vusių civilių, 5 milionus naš
lių, 20 milionų sužeistųjų 
ir 9 milionus našlaičių.

Karas jau tęsiasi ChinL 
joj. Japonijos imperializ
mas dabartiniu laiku veda 
karą prieš Chinijos liaudį. 
Tūkstančiai darbininkų kla
sės moterų ir vaikų išžudo
ma; tą žudymą pilniausiai 
remia Tautų Lyga ir Ant
ras Internacionalas, ir ben
drai daro suokalbius inter
vencijos karui prieš Sovietų 
Sąjungą. Daromi atviri 
provokacijos žingsniai, kaip 
tai užėmimas Mandžurijos 
ir sutraukimas baltagvar
diečių atakai ant Sovietų 
Sąjungos. ?

Imperialistinės valstybės, 
v a dovaujamos Jungtinių 
Valstijų, neapkenčia So
vietų Sąjungos, neš ji paro
dė darbininkams, kaip apsi
dirbti su skurdu ir išnaudo- ninku, o'tuo pačiu sykiu nei 
jimu. Ji įrodė pirmutiny- cento neduoda del Bedar
bę darbininkų valdomos ša- bių Apdraudos. Turtingie- 
lies; tam pavyzdis sekmin- siems karas reiškia naujus

Kovokite Piieš Negrų 
Diskriminavimą!

Negrės ir baltosios darbi
ninkės, darbininkų klasės 
šeimininkės, farmų . mote
rys, motinos, pačios, sese
rys, jūsų vyrai, broliai ir 
sūnūs bus Amerikos kapita
lizmo paversti į kanuolių 
pašarą. Negrės motinos, ar 

i jūs atsimenate, kaip su jū- 
Įsų sūnumis buvo elgiamasi 
pasauliniam kare. Jie bu
vo atskirti nuo baltųjų, dis
kriminuojami, naudojami 
urmininkų brigadoms, kai
po pigiausias kanuolių pa-, 
šayas! ^šiandien teroras ple
čiasi pietinėse valstijose. 
Masiniai linčįavimai kasdie
ninis dalykas. Visa tai yra’ 
bosų mętodos sukriušinimui 
negrų masių revoliucinio 
sentimento ir padarymui jų 
nuolankiais’ aky vaizdo j be
siartinančios naujos sker
dynės. Negrai ir baltieji 

i darbininkai, vienykitės į 
i kovą sukriušinimui negrų 
atskyrimo nuo baltųjų ir 
lynčo teroro.

Būkite sargyboje! Neap-I 
sigaukite ta minčia, kad ka
ras Chinijoj yra toli ir jūs 
nepasieks! Karas Rytuose 
yra karo pradžia Vakaruo
se. Bendrai su vyrais pro
testuokite prieš karą! Su
glauskite savo eiles. Reika
laukite “Atitraukti nagus 
nuo Chinijos!”

gas Penkių Metų Plano 
kini m as. ,

Socialistai Išduoda 
Darbininkus

Tai štai kodėl Jungtinių 
Valstijų kapitalistinė vald
žia, su pagelba socialistų, 
Thomas, Hillquit, Rose 
Schneidermann, ir pacifis
tų, Mrs. Catt ir Dr. Wooley, 
daro viską, kad paslėpti mi- 
1 i t arinius prisirengimus 
prie karo, užgirdami Tautų 
Lygos nusiginklavimo far
są, kurį dabar lošia Gene- 
voj. Darbininkų klasės mo
terys! Socialistai ir pacifis
tai žadėjo jums geresnio 
gyvenimo .prie kapitalizmo. 
Atminkite, kaip 1914 m. 
jie užgyrė plėšikišką karą 
prieš darbininkus, kaip jie 
rhobilizavo darbininkų kla
sės moteris karo .darbui del 
kapitalizmo naudos pp obal- 
siu “Karas panaikinimui vi
sų'. karų” ir “Padaryti pa
saulį saugiu demokratijai?” 
r 
tii • užgyrė plėšikišką, karą 
pHeš Chinijos •’ makes. ’So
cialistai ir pacifistai visados 
išdavė juos ir išduos ateity.

Darbininkės moterys, ne- 
p a s įtikėkite ’ kapitalizmo 
tarnams, nepaisant, kokiais 
vardais jie nevadintų! Ka
pitalistinės valdžios nie
kad nenusiginkluos. Ka
pitalistai apiplėšia darbi
ninkus, ištraukia iš kūdikių 
burnos paskutinį duonos- 
kąsnį, bet išleidžia bilionus 
dolerių tolimesniam gink
lavimuisi. Tik viena Sovie
tų Sąjunga vedą nuolatinę 
ir neatlaidžią kovą už taiką 
ir pilną nusiginklavimą.

J. V. Išleidžia Bilionus 
Karui

Jungtinių Valstijų vald
žia išleidžia 3 bilionus do
lerių į metus, prisirengimui 
prie karo. Visu įsiutimu 
rengiasi prie karo, kuriame 
bus išžudytą mįlionai darbi-

darbinin-
naują

vy- bilionus pelno;
kams karas reiškia 
baisų pasiaukavimą, skur
dą, badą ir mirtį.

Darbininkų klasės mote
rys ! Stovėdamos nuošaliai 
nuo darbininkų klasės ko
vos ir savo neaktyviškumu 
palengvinat kapitalistams 
apvogti ir spausti darbinin
kus. Skleiskite šį atsišau
kimą! Mobilizuokite mote
ris savo dirbtuvėse ir kai
mynystėj į demonstraciją 
prieš imperialistinį karą 
balandžio 6 d. Stokite iį 
darbininkų bendrą frontą! 
Kovokite prieš imperialisti
nį karą, ginkite Sovietų Są
jungą, kovokite už geresnę 
ateitį sau, savo vaikams ir 
visai žmonijai!

Sustabdykime plėšikišką 
karą prie Chinijos liaudį! 
Ginkime Sovietų Sąjungą!

The Needle Trades Workers 
Industrial Union,

. The National Textile Wor- ' * * f •
kefs Union,

Womens Auxilliaries of the 
National Miners Union, -

United Councils of Working 
Class Women,

Finnish Women’s 
Organizations,

Ukrainian United Toilers of 
A m erica (Worn en ’s 
Branches)

Lithuanian Working 
Women’s Alliance,

International Workers Order 
(Women’s Branches).

(

ĮDOMUMAI
Cukrus Labai Sudrūtina 

Mūrijamąją Vapną
Meliono Industrinių Tyrimų 

Instituto du inžinieriai, Pitts- 
bųrghe, iškelia aikštėn vieną 
sekretą, kodėl senovės romė
nų statyti mūriniai tiltai, ke
liai ir daugelis namų yra dar 
gana sveiki po dviejų tūkstan
čių, metų,, Tiedu inžąnieriai, 
G. J. Cox ir John Metschl su
rado, kad mūro darbuose ro
mėnai pridėdavo cukraus prie 
kalkių ir smėlio.

Jiedu ir patys darė tokius 
bandymus; atrado, kad jeigu 
pridedi šeštą nuošimti cukraus 
prie kalkių ,tai tokia “vapna” 
būna bent 60 procentų stipres
nė už vapną be cukraus.

Bet romėnai, matyt, turėjo 
dar kitų mūrijimo sekretų. 
Nes jeigu cukrus prideda 60 
procentų daugiau stiprumo, 
tai dar nepadaro tiek stipres
niu, kad mūras išlaikytų du 
tūkstančiu metų, kuomet, sa
kysime, vidutinis amerikoniš
kai statytas mūras be cukraus 
sutyžta per pusantro šimto 
metų arba dar trumpesniu lai
ku.

Sekantis karas nutemps 
jūsų sūnus, vyrus ir bro
lius į tranšėjas, kuomet gi 
kapitalistai jus, moteris," 
siųs į dirbtuves dirbti amu
niciją, bombas, nuodingus 
gazus—ir visa tai bus nau
dojama žudymui jūsų drau
gų darbininkų. Turtingų
jų sūnūs susispies vyriau

kuomet jūsų sūnūs ir-dūk- Kodėl Areliai Negali Ištekt is 
terys tarnaus, kaip kanuo- j Žardžio, Kad ir Be Stogo
lių pašaras.

Kapitalistai fabrikantai 
jums, moterys, duoda dar
bus vietoj atleistų vyrų, nes 
jie jųųis moką mažesnes al
gas. įtiTofnet jūs neturite 
pinigų ^ūžšimokėjnhui ran- 
dos, jus išmeta ant gatvės. 
Daugelis iš ' jūsų priverstos 
susirasti prieglaudą šėtrose 
ir įvairiose lindynėse. Tūk
stančiai dąrbinjnkų klasėssąuii saugiu uenii^raiąjau stanėrąi darbininkų klases 

Šiandien Japohijos sOcialis- • dukterų priverstos parsida-
vihėti, kad gelbėtis nuo ba
do!
Kovokite Prieš Kapitalistų

Kara

Kad aras (arelis) galėtu 
nuo žemės pakilt, jam reikia 
60 pėdų įsibėgėt. Tatai yra 
daugelį sykių išmieruota nuo 
tos vietos, kur arai stovėjo, 
iki tai vietai, nuo kur jie pa
kilo, palikdami žęnklus savo 
nagų. Todėl, jeigu arą patai-. 
pinsi į užtvarą tarp vidutinio 
augščio sąlydžios lentų tvo
ros^ septynių pėdų ilgio ir tiek 
pat pločio sklypelio, tai jis- 
nęgalės iš ten išlėkti, nors tą 
vieta bus Jje jokio stogo ir nę- 
bus jokio tinklo iš viršaus. » '

'Daug Geresni Čiepai nuo ? j 
Škarletinos

Jungtinių Valstijų x Sveika-
Darbininkų klasės mote- tos Tarnybos gydytojai Wash- 

ryš! Priklauso nuo jūsų, ingtone sako patobulinę 
nuo jūsų kovos, 
pasipriešinimo jėgos, ar ka- ’ J- a v o 7 # kinai 1V14HV0 mcaiy 1JCVO,
ras bus ar nebus, ar UZS1- arba perus, priaugintus labo- 
liepsnos kitas pasaulinis ka- rato rijoj e, sumaišo su anti-to- 
ras, dar baisesnis. Kovoki-1 ks.Tu. iš arklio kraujo. Prie to 
te prieš visuotiną skerdynę 
Chinijos masių!

Motinos! Neleiskite, kad 
jūsų sūnūs pataptų pašaru 
del kapitalistų karo ! Lavin
kite juos būti kovotojais 
klasių kovoje!

čie-
nuo iŪSU Ipus nuo škarletinos. Naują X 

J ‘ *- čiepų medžiagą jie pagamina f 
taip. Škarletinos bakterijas,

l mišinio prideda tam tikrą pro
centą formalino. Visą tai lai-* 
ko šiltame kambaryje per du 
mėnesiu. Į dviejų mėnesių pa
baigą bakterijos, esamos tamę, 
skystyje, ’jau būna praradu
sios spėką pagimdyt škarleti

(Tąsa 3-Čiam pusi.)
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KAIP MANE PALIUOSAVO
šių

Kviečia Bendras Komitetas.

3

Keliaukite su Lloydmars-
daug publi- LIETUVA

Tas Reiškia:

paskir-1

iš

4

CLIFFSIDE, N. J

organizacijos. r u-

LOWELL, MASS.

privalo subrust su RENGIA VIETINIS BANGOS CHORAS

Darbi-

LITHUANIAN LIBERTY HALL SALEJE

“neturi 
yra ge-

6
7
8
9

balandžio
balandžio

tos:
Lawrence
Boston

Šaukiamas Labai Svarbus 
Dviejų Organizacijų 
Bendras Susirinkimas

A.L.D.L.D. 44-ta kuopa ben-

didysis
So- 
ru- 

New Yorko
iš Bayonne,

nemoka (lau
kai p tris. Jie, 
mes tik 3 ap- 
tiVenybėj nuo

fe 

fc. - '

r.

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS 
TRUMPIAUSIAS KELIA

VIMAS PER JŪRAS 
PER 7 DIENAS J TĖVYNĘ

Puikus geležinkeliu susisiekimas 
BREMERHAVEN I LIETUVĄ 

Bagažas Persiunčiamas Lietuvon

nes Mainierių Unijos lokalų | 
viršininkai1 eina sykiu su poli-

drau-•
Krau-

| susi-
i Bos-

kam aš streikuosiu ?
darbą. 1
nesupranta, jog tai 
reikalas glaustis į

gaiš finais darbininkais, tai vis 77-ta kuopa savo mėnesiniame riam/. 
svarbūs dalykai mūsų judėji- susirinkime kovo 6 d. padarė I .

. . « > *1., 1 • 1 •ji

Dudley St.
dienos jau

Užsisakykit vietas pas vietinius agen
tus. Reikalaukit LLOYD laivakorčių.

< ’ me- ‘j
„ ! Todel, draugai .nariai

Išlaikytas apie pusantro kad gaut naujų narių orga- darbininkiškų organizacijų, 
mėnesio East Bostono imi-m/zacijon. Sakoma, kad So. į darbininkiškų laikraščių skar- 
gracijos name, galu gale Bostone gyvena daug lietu- jtytojai ir simpatikai, visi esą- 
paskutinėse dienose' gruo- vių. Vienok tur but jų nie-iįLitli'ngiZi'a šiamTsuširinki- 
dzio, 1931 m., buvau pa- kas neatlanko, nepadisku-i rne. Juo didesnis susirinki- 
šauktas klausinėjimui. Po iš-s suoja, nepasišneka, nepa-jmas bus, tuo didesnis ūpas ir 
klausinėjimo imigracijos ad-1 kalbina jų į organizacijas {energija geriems nutarimams 
vokatas p. Parker pareiškė įstot. jjP įvykdymui jų gyvenimam

1 * į Vro vien narduro no tik
man, jog rekomenduosiąs'

I ir įvykdymui jų gyvenimam 
Yra visų parėiga ne tik pa- 

fiesa, kai kurie pasakoja, tiems dalyvauti, bet ir kitus 
numažint man kauciją nuo kad ten organizacijose daug raginti, 
penkių iki .vieno tūkstančio bereikalingų ginčų, barnių, 
dolerių. Tarptautinio Dar-, vienų ant kitų užsipuldinė-1 
bininkų Apsigynimo atsto- jimų, kad nauji atvesti bė- 
vas reikalavo paliuosuot ga lauk, nenori klausyt tų 
mane be jokios kaucijos.

Žinoma, reikalavimai ma-

Elizabethiečiy Bangos 
Choro Koncertasbarniu. Aš manau, kad tie v 7

barniai jokiu būdu nepra- 
no ir kitų draugų paliuosa- ny^s> kuomet žmonės tik
rinio neapsistojo. Tarptau- i tai vien barniais užsiims, o 
tinis Darbininkų Apsigyni- j darbo nedirbs, neįtrauks 
mas visuomet buvo ant ko- naujų narių organizacijon, 
jm Jis tur būt nepraleido kurie prisidėtų prie išgy- 
nei vieno darbininkų masi- vendinimo bere i k a 1 i n g ų 
nio mitingo arba žymesnės • barnių.
konferencijos ar demon- i Kovo 28 So. Bostone at- 
stracijos, kur klausimas j sibuvo Tarpt. Darb. Apsi- 
apie reikalavimą paliuosuot! gynimo lietuvių kuopos su- 
politinius kalinius nebūtų sirinkimas. Dalyvavo apie 
buvęs keliamas. Iš visur 17-8 draugai ir viena drau- 
pradėjo plaukt rezoliucijos gp- Apie gavimą naujų na- 
ir telegramos Darbo sekre- ■' rKi niekas neprisiminė, 
toriui Doakui Washingto-i Taip pat apie skleidimą li- 
nan ir Bostono imigracijos Įteraturos nekalbėta. O rei- 
komisionierei Anna Tilling-. kia žinot, kad P.D.A. lei-_ 
hast. Ir ve, ačiū tokiam! tižia labai puikų, paveiks- 
nenuolaidžiam spaudimui iš luotą žurnalą ir brošiūrėles 
pusės darbininkų masių ir j įvairiais klausimais, 
nenuilstančiam darbavimui-i Sykį, nepamenu kur, T. 
si Tarptautinio Darbininkų! D.A. susirinkime visi nariai 
Apsigynimo, kovo 25 d.,’nusitarė eit po darbininkų 
1932 m., tapau paliuosuotas stubas su literatūra ir kal- 
be jokios kaucijos. jbint naujus narius į orga-

t-i - i i-i ^nizaciją. Po to sužinojau, Likosi d. Edith Bei kman, vakarą parduota Ii-
kun dabartiniu laiku ran- i teratūį.os už $5 ir gauta 
dasi Carney ligoninėj So. j naujų nariu aštuQni; viena 
Bostone, t cnt toms jau-, (jraugč pardavė tada net už 
nonis sąlygoms ir prasčiau-lpusantro do] literatūros. 0 
stos rusies maistui, imigra-1 įai ]gtu d t visog 
cijos name ji susirgo dzio- 'mūsų 
va. Bet ligoninėj jos svei- į 
kata nei kiek neina geryn., 
Atlankiau ją 25 d. kovo, i 
Sakėsi, jaučiasi daug blo- j 
giau, o kosulys neperstoja-1 
mai ją dusina.
Taigi, darbininkai, ypatin

gai Massachusetts valstijoj, 
privalo subrust su protes- - ----------—r”.—
tais ir reikalaut jos (Berk- drai su Darbininkų’ Apšvietos 
man) paliuosavimo. . Tarp-!K,!U^ šau.kia labai svarbų su- 

/ J -rx i • • i * • isinnkimą šį nedeldienį, balan-tautinio Daibininkų Apsi-,^^ (apriHaus) 3 <l, kaip 1 
gynimo organizacijos pn- vai. po pietų. Kliubo kamba- 
valetų išsijudint prie dides-jryj, .338 Central St., Lowell, 
nio veikimo. Mass.

Bus gvildenami labai svar- ręs suruošti 
Visoj eilėj miestų T.D.A. būs klausimai iš klasių kovos i balandžio 9 d 

lietuvių kuopos ne perstip- bėgančių reikalų. ~

Puslapis Trečias

Bet streikuojantieji | ĮDOMUMAI
L*. MWV.WXV. ............................ ■ ’ ' ' J

Be kitko, gana spėkos, o Jungti- Į ---------daug gerų tarimų: 
buvo skaitytas laiškas r nuo 
“Vilnies”, ir jos panamai pa- .. ->
aukota .$2.50; i nutaria r’engjti čl.la jir su (bosais. , 
prakalbas drg. R. Mizarai ;* 
taipgi nutarta susirinkimus lai
kyt kas mėnesį nedėlioję po 
pirmos mėnesio dienos, 3 vai. 
po pietų; padaryta patvarky
mas, kad visi nariai atsineštą 
į susirinkimus konstituciją su 
mokesčių knygele pakvitavi
mui ; kurie neturite, privalote 
įsigyti. Negali būti taip, kaip 
būdavo pereitais laikais — sy
kį pasirodė, pav., 1922 metais, 
taip ir dingo, ir buvo viskas 
valdoma vieno žmogaus, Ste
ponavičiaus. Tai tuo būdu ir

I nuėjo velniop mūsų visas dar- 
. I bas. čiaAteinantį sekmadienį 

balandžio (Apr.), bus Bangos 
Choro koncertas Elizabethe, 
N. J., Lithuanian Liberty Hali, 
269-273—2nd St. Bus , puiki 
programa, kurią išpildys ketu
ri apieliijikės chorai. Apart 
chorų, dainuos geri solistai. 
Manoma, kad gilų įspūdį pa
darys dainuodamas
Rusų Choras Collective, 
listų bus Luiza Zaicevą, 
sė dainininkė, iš 
ir A. Višniauskas 
N. J.

Tikimasi turėti
kos iš visos apielinkės, kaip 
tai, iš Brooklyn©, Bayonnės, iš 
Lindeno ir Ne\čarko.

Bangos Choras, parengda
mas šį koncertą, suteikia kiek
vienam darbininkui progą iš
girsti gražiausių dainos, mu
zikos gabalų už labai prieina
mą kainą, kuri yra tik 50c.

Bangos Choras kviečia kiek
vieną darbininką atsilankyti į 
šį parengimą ir tuomi pat kar
tu paremti šį chorą, kuris vi
suomet stengiasi patarnauti 
darbininkams.

Pradžia 4-tą vai. po pietų.
Bangos Choro 
Komisijos Narys

J. Savich.

Pas mus pradėjo atbusti
; beveik kas mė- 

įnuo jie parengia šiokią ar to- 
1 kią pramogą. Tik gailą, kad 
mūsų lietuviai darbininkai “nu 
| sipolitikavę” (iš atvirkščios 
pusės) ir nieko neveikia.

Rusai ir - Ukrainai buvo su
rengę paskaitas kovo 20 d. 
Ką manote, ar daug lietuvių 
ten buvo? Vos tik trys sve
tainėje; o yra žinoma, kad 
daugelis lietuvių supranta ru
sų kalbą, bet neina, 
laiko,” mat, daugeliui 
riaus kortomis lošti.

Dabar Tarptautinis 
ninku Komitetas CHffsidės ir 
Guttenbergo, N< J., yra nuta- 

balių subatoj, 
, 6 vai. vakare, 

Be to, šia-j N. Correlo svetainėje, Wąlker 
rLc Pnatnnn kunnn ! susirinkime diskusuosime, i St., arti Palisades gatvekariųuos, net &o. Bostono Kuopa,ka.p išlaikyti Kliubo kambarį ]inijos> Cliffside, N. J. Pel- 
labai Slip a. Mano sup at!- į įobau Taip\ pat draugo Inas eis Daily Workeriui.
mu, ten draugai ir drauges j Kraucevičiaus maršrutas ir j, Amerikos Lietuvių Darbi- 
neužtektinai darbuojasi,'susijungimas veikime su drau- ninku Literatūros Draugijos

J. •-V Vz A J KJ • * • ■ •

J. Kraucevičius. isa1’ V.krainai;

Kalbės Drg. M. UNDŽIENE
Iš Penkių Metų Savo Gyvenimo ir Mokslo Sovietų Sąjungoje
Ji kalbės apie šeimynų santikius, vaikų auklėjimą, moterų darbo sąlygas, jų sociales 
teises; kaip,veltui darbininkai gauna gydytojus ir visą medikalę pkgelbą; kaip mo
terys paliuosuotos iš namų vergijos, ir kitus svarbius dalykus. Tai vienatinės bus 
jos prakalbos Brooklyne, nes ji greit išvažiuoja.

Kodėl Žmonės be Laiko Pasensta ir Miršta?
Tokioje temoje duos prelekci ją Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS
Jis duos patarimų, kaip ant ilgiau palaikyti jaunystę, kaip užsilaikyti, kad išven
gus be laiko nusenimą ir ankstyvą mirtį.

3 d Balandžio-April, 1932
Tai bus sekmadienis, kada visi turėsite gražaus laiko

LAISVES SVETAINĖJE
46 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.

PRADŽIA 4 VAL. DIENĄ . ĮŽANGA VELTUI '
šias prakalbas rengia Lietuviu Darbininkių Susiviąpijimo Amerikoje 1-mas. Rajo
nas, naudai Brooklyno Lietuvi * -♦ - ------ -------------- 1
susirinkti ir prašome jsitėmyti,

i Darbininkių *
ų Darbininkiškos visuomenės. Kviečiame skaitlingai 
kad įžangą/ veltui.
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Pas siaurai protaujančius 
kai kuriuos mainieriifs išsidir
bęs kokis tai tarpsavinis kerš
tas; sako, kam aš streikuosiu, 
kad kasykla dirba; kitas gi at
sako, o 
Ir eina į

Jie to 
yra visų
krūvą, nes tik per vienybę te
galima būtų streiką laimėti. 
Ir aš esu užtikrintas, kad mes 
nieko gero neturėsime, kol 
įsteigsime visur tinkamus eili
nių narių komitetus ir išbuda- 
vosime spėkas naujosios Na- 
cionalės Mainierių Unijos su 
gerais vadais.

Bedarbis.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
nos ligą; tačiaus pats šitaip 
pagamintas anti-toksinas, va
dinamas “toxoid,” įleistas į 
žmogaus kraują, veikliai kovo
ja prieš užsikrečiamas škarle- 
tinos bakterijas.

šiuos naujus čiepus gydy
tojai išbandė ant savo vaikų, 
ir sako, kad jie geresni už se
nuosius. Nuo naujų čiepų kū
dikis veik visiškai neserga, o 
nuo senųjų pusėtinai tenka pa
sirgti, nors ii’ apribotą laiką.

miestelis buvęs indi joniškas 
“pramonės" ir prekybos cen
tras kokie 10 tūkstančių metų 
atgal.

Pečiuje Išlaikytas 332 
Dienas

10,000 Mėty Senumo 
Miestas Amerikoj

Sk loki įlinkai 
giau suskaityt, 
mat, sako, kad 
leidom juos; o 
jų išėjome šeši; dabartiniu lai
ku jau turime pilnai užsimo
kėjusių narių dvyliką, ir daug, 
dar žada pas mus pargrįžti. .

L.D.S.A. 68-ta • kuopa vėl 
susilaukė didelių nuostolių. 
Kiek laiko atgal Cliffsidę ap
leido drg. M. Maželienė ,o da
bar mūs koloniją apleido drg. 
E. Bakūnienė, kuri buvo labai 
mums, diffsidiečiams, reikalin 
ga ir naudinga. Ji nesigailėjo 
savo spėkų mūsų judėjimui; 
mūsų pramogose jinai padai
nuodavo; paskaitas mums pa
skaitydavo ir panašiai pasidar
buodavo. Dabar jos jau nebe
turime. Apleido šią koloniją 
del šeimyniško nesutarimo.

M.

DRG. J. KRAUCEVIČAUS 
PRAKALBŲ' MARŠRU

TAS

Tarptautinis Darbi ninku 
Apsigynimas rengia drg. J. 
Kraucevičiui prakalbų 
rūtą Mass, valstijoj.

Jeigu Conn, valstijos 
gai norėtų surengti drg. 
cevičiui maršrutą, turėtų 
siekti su l.L.D. distriktu 
tone,

Sekamos

Ties Phoenix, Arizonos vals
tijoj, mokslininkas 
minings atkasė iš 
miestelį. Jis buvo 
iš akmenų ; namai 
trijų lubų augščio, 
d e' u pę

MEMPHIS, Tenn.—Vietinia
me ligonbutyje tūlas Jack Do
ty buvo išlaikytas elektrinia
me pečiuje 332 dienas; iš to 
pečiaus buvo tik jo galva lau
kan iškišta. Bet viduj karš
tis buvo neperdidelis, tik 103 
laipsnių. Taip Jack Doty bu
vo gydomas po to, kai auto
mobilio nelaimėje jani nusvilo 
nugara beveik iki kaulo ir 
šiaip nudegė oda nuo įvairių 
kūno dalių. Tuo būdu jam 
daugumoje vietų ataugo apa
tinė odos plėvė, ir su pageiba 
gydymo abelnai išsivalė ne
švarumai nuo apdegusių kū
no dalių. Dabar nuo tų vietų, 
kur oda ne taip reikalinga, 
daktarai lupsią sklypus odos 
ir prigydysią prie kitų vietų,

Byron Cu- 
po žemių 
pastatytas 
daugiausia 
palei Ver- kur ji būtiniausiai reikalinga.

Byron sako, kad tas P. K

L.D.S.A. 2-ro Rajono 
Pareiškimas Klausime

Drg. K. Barčienės
Suspendavimo

Lietuvių Darbininkių. Susi
vienijimo 13-tos kuopos visuo
tinas narių susirinkimas ben
drai su Antro Rajono Valdy-1 
ba, įvykęs kovo' 20 d., 1932 . 
m., So. Bostone,i del išrišimo 
nesusipratimų, su. drg. Barčie
nės sušp e p d a vi m u,—su randą, 
kad;

1. Draugė Barčienė netak
tiškai pasielgė kuopos susirin
kime reikale savo mokesčių 
užsimokėjimo ir kaltinimo fi
nansų sekretorės.

2. Draugė Barčienė netak
tiškai pasielgė, ..per “Laisvę” 
paskelbdama visą 13-tą kuo
pą sklokininkių kuopa.

3. Iš antros pusės, L.D.S.A. 
13-tos kuopos susirinkimas ne-' 
tiksliai pasielgė, suspenduoda
mas draugę Barčienę šešiem 
mėnesiam!, net nepašaukęs kal
tinamąją į susirinkimą, kuria
me ji buvo suspenduota.

4. šis bendras L.D.S.A. 13 
kuopos narių ir Antro Rajono 
Valdybos susirinkimas pareiš
kia, kad 13-ta kuopa visuomet 
stovėjo ir stovės su Lietuvių 
Komunistų Frakcijos Centro 
Biuru, su pačia Komunistų 
Partija ir Komunistų Interna
cionalu. Mes remiame ir rem
sime visas revoliucinių darbi
ninkų vedamas kampanijas. 
Mūsų kuopa yra pasirengus 
kovoti prieš kiekvieną, kuri 
bandys eiti su ardytojais re
voliucinių darbininkų judėji
mo, su naujais rhenševikais, 
kuriems vadovauja Prūseika, 
Butkus ir kompanija.

5. Susirinkimas, todėl, nuta
ria, kad draugė Barčienė turi 
per spaudą atšaukti savo ne
teisingus kaltinimus, padary
tus prieš 13-tą kuopą. -Su 
tuom pasinaikina jos suspen
davimas.

L.D.S.A. 2-ro Apskričio
Valdyba:

Org. M. K. Sukackienė,
Už Sekr. E. Beniuliene, 
Fin. Sekr. O. Čereškienė.

13-tos Kuopos Valdyba:
A. Daukantaitė,
K. Žinskiene, 
T. Niukienė, 
M. Švedienė.' ,

WILKES-BARRE, PA
an-Šioj apielinkėj kietųjų 

gliakasių streikas nekaip eina; 
daugelis nesusipratėlių mai- 
nierių dirba. Eilinių narių ko
mitetai atsiunčia pikietus iš ki
tur į talką vietiniams streikie

Chelsea
Malden
Norwood 
Montello 
Lowell 
Haverhill 
Worcester

1 ir
3 ir 

balandžio 
balandžio 
balandžio 
balandžio 
balandžio

balandžio 10 
balandžio 12

2
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TRECIAS METINIS
J I * ,

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Ned., 3 Balandžio-April,19 2

269-273 SECOND ST. ELIZABETH, N. J,
PRADŽIA 4 VALANDĄ PO PIETŲ 

Įžanga 50 centų suaugusiems ir 10c. vaikams

r
w'

ImMbB lt-* 1

Sietyno Choras iš Newark, N. J.

Bus turtinga programa, kurią išpildys sekami chorai ir solistai: 1. Rusų Darbininkų Cho
ras “Kolektyvas," vedamas M. E. Sharco. 2. Louise Zaicova, soprano, dainuos rusų liaudies 
dainas; 3. A. Višniauskas, baritonas; 4. Bangos Choro Merginų Sekstetas UFA; 5. Aido 
Choras iš Brooklyn, N. Y., vedamas Elenos Retikevičiutės; 6. Konstacija Savičienė, drama
tiška soprano;. 7. Bangos Choras, Elizabeth, N. J., vadovystėje d. Žuko; 8. Aido Choro Mer
ginų Oktetas iš Brooklyn, N. Y. 9. Sietyno Choras iš Newark, N. J. vedamas d. B. Šaknaitės; 
10. F. Pakalniškis, tenoras solo.—aKip matote, bus labai turtinga programa. Bus taipgi ge
ra orkestrą, kuri grieš visokius šokius iki 3-čios valandos ryto.—širdingai kviečia

j s . Bangos Choro Komisija.
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Penktadienis, Bal. 1, 1932Puslapis Ketvirtas .NUO DNEPRO IKI VISUOS
yra patiektas

Tame daugiausiai pasidarbavo Angli-

(77-78) J darbininkus.

Autorius.
Vi ai

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
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PATERSON, N.
Linksmas Vakarėlis

P
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BRESLAU, PA.
darbininkų organizacijos iš

mažai žinių
ir

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinį 
gyvenimą ir daug kitų įdomių 

dalykų.

2 d. balandžio (Ap: 
naujoje svetainėje, Sum-

visi

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

iiBniaiitatiigiiiaiiianiainįiiigiiiBiiiBiiiEiiiotiiEiiiBiiisinamamsiiiGiiiBiiiBHiEiiiauisiiisi

236 dubI. rašto, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

J. BARIUS,. ■’’■’VnTr.l P.OX *2’- 
NEW YORK. N. Y.

Tuoj aus gaukite 
šią knygą: 

PATARIMAI VYRAMS 
APIE

LYTIES DALYKUS 
D-ro W.’ Jf. ROBINSONO.
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Svarbias diskusijas ir prelekcijas 
rengia Kompartijos Lietfrakcija ba
landžio (April) 3 d., sekmadienį, 2-rą 
vai.- po pietų, Lietuvių svetainėje, 
928 E. Moyamensing Avė. Drg. M. 
Žaldoka^ referuos temoje: Amerikos 
Mainienai ir jų Kovos, Lietuvių Sve
tainėje, 9281 E. Moyamensing Avė. 
Skaitlingai dalyvaukite šiose disku
sijose. j (78-79)

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 3 d. balandžio, 1932, 
2-rą vai po pietų, 59 Holsman St., 
Paterson, N. J. — Gerbiami drau
gai, malonėkite visi atsilankyt į su-

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Naudai Daily Workerio 
AMBASSADOR HALL 

1710 NORTH BkOAD ST. 
Philadelphia, Pa. 

šeštadienį, April, 9, 1932 
Pragrama prasidės 8 vai., 

šokiai 9:30 vai. vakare

Visų L.D.S.A 5 Rajono Kuopų ir Narių Atydai— 
Pasmarkinkime Savo Vajaus Darbuotę

(Lenkijos ir Sovietų Sąjungos Karas 1920 m.) |

Į SKAITYTOJUS
Draugai, imperialistai su visu įnirtimu Į 

ruošia naują karą prieš darbininkų tėvynę , 
—Sovietų Sąjungą. Jie nuo pirmų dienų i 
gyvavimo Sovietų valdžios veda prieš ją 
puolimą, nuo 1917 metų rudens iki pabai-

pulti ant Vokietijoj ir buk tam tikslui jie 
išsodino savo jėgas įvairiose vietose ant 
Rusijos teritorijos. Bet tikrenybėje, tai 
buvo ruošimasis puitį proletarinę Sovie
tų valstybę.

Po to, kaip Austrija, Bulgarija, Turki
ja ir Vokietija buvo sumuštos, kada jų

gos 1920 m. vedė ginkluotą karą. Po jų ge- spėkas pakirto vidujinės revoliucijos, po 
neraho puolimo su Lenkija priešakyje ir į0 imperialistai dar labiau pradėjo tvirtin-

o pralaimėjimo tos kontr-revoliucinės 
ampanijos užviešpatavo “taika.” Bet to ti savo spėkas; jų atstovai ant Sovietų te

ritorijos organizavo kontr-revoliucionie-
ji_ taika buvo Jr yra tokia, kad bile dieną rjus įr teikė pastariesiems pinigų. Imperia- 
vėl gali pradėti baubti kanuolės ir veikti, listai pradėjo daryti planus del pasidalini- 
kiti karo ginklai. ' rno buvusios Rusijos teritorijos ir del už-kiti karo ginklai. ' ‘ ~

1920 metų imperialistinės Lenkijos puo- > grobimo jos turtingų gamtinių šaltinių, 
limas ant Sovietų Respublikų nebuvo jos • r~
pačios užmanymas, bet buvo viso pasaulio, jos atstovas Biukenen, Francijos—Nulan- 
imperialistų politika. sas ir Jungt. Valstijų—Francis. Jie: rėmė

Šis istorinis braižinys yra tik iš 1920 me- slaptus caristų oficierių suokalbius prieš 
tų poniškos Lenkijos karo prieš darbinin- Sovietų valdžią, jie finansavo sukilimus 
kų šalį. Sutaisiau jį pasiremiant Raudo- Nižni-Novgorode, Joroslavlyje ir jų imti
nosios Armijos vadu: Budenno, Tukačevs- atyva buvo sudarytas, padedant menševi- 
kio, S. S. Kamenievo, Jagarovo, Gajo ir'kams ir eserams, Volgos kontr-revoliuci- 
’ .... ,. . i.. .. nįs frontas. Jie teikė padrąsinimus ir me-kitų raštais ir ypatingai medžiaga iš 
“Graždanka j a Voina” (Piliečių Karas) 
tomo pirmojo ir trečiojo. Manau, kad tas 
suteiks “Laisvės” skaitytojams nors pavir
šutinį supratimą apie 1920 metų karą ir; 
dabartinę imperialistų politiką linkui So
vietų Sąjungos. !

džiuginę paramą pirmiems kontr-revoliuci- 
onierių generolų Kaledino/ Kornilovo ir 
Aleksiejevo išstojimams .prieš Soviet. Res
publiką. Jų buvo žinioje koncentravimas 
ir vadovavimas sukilimo čeko-slovakų 
ginkluotų jėgų prieš Sovietus.

Čeko-slovakai buvo Austro-Vengrijos be
laisviai, paimti laike karo. Jų buvo Rusi
joje apie 100,000, ir po nuvertimo caro val
džios, buržuazija, su Kerenskiu priešakyje, 
matydama, kad rusai kareiviai vis daugiau 
atsisako klausyti ir daugiau pereina į bol- 

, pradėjo čeko-slovakus ap-

Draugės! ir jeigu visos dirbsime sutar-
Su pradžia balandžio mene-L. . _ _ o . T, . ,.1 j tinai, L.D.S.A. 5 Rajonas gali

■
atsistoti pirmoj eilėj mūsų va
jaus darbuotės.

Kaip žinote, draugės, Cen
tro Komiteto 
naujas planas, kaip padarius 
mūsų organizaciją daugiau 
masinę,* kad įtraukus ją į vi
sas darbininkų kovas ir t.t.; 
taip pat nupiginimas ir page
rinimas mūsų organo “Darb. 
Balso.1” i Tas planas nėra dar 
pilnai tobulai apdirbtas ir tuo 
reikalu Centro; Komitetas šau
kia praplėstą posėdį sekma
dienį, 3 balandžio, Brooklyne, 
“Laisvės” svetainėje. Pradžia 
10 vai. ryte.

Būt labai naudinga dalyvaut 
dd. nuo L.D.S.A. 5 Rajono, 
ypatingai iš Philadelphijos 11 
kp., jeigu tik galima. Bendrai 
svarstant, būtų galima nuo
dugniai viską apibudinti. O 
draugė, paskui sugrįžus, galė
tų plačiau visus naujus suma
nymus perduoti kp. narėms, 
ir gal tas paakstintų drauges 
prie didesnio' veikimo.

Už darbų, draugės! Ne 
snausti mums reikia, bet rim
tai imtis veikimo ir auginti, 
budavoti mūs L.D.S.A.

Draugiškai
B. E. Senkevičiene.

BALTIMORE, MD.
A.L.D.L.D. 25-tos kuopos šokiai 

įvyks 3 d. balandžio, 1932, 1206 E. 
Baltimore St. Pradžia 8-tą vai. va
kare. Bus gera muzika. Visus 
kviečia atsilankyti.

Komitetas.
(77-78)

ĮŽANGA
Proletarinė revoliucija Rusijoje neišven

giamai perkeitė Rusijos ir kitų šalių san-i 
tikius. Pirmiausiai Sovietinė Rusija nutrau- i 
kė imperialistinį karą ir išstojo iš jo, pas- v 
kelbiant pasauliui imperialistu suokalbius. se.vlkU Pu^. .
Vokietija pripažino naują Rusijos valdžią 1 . buk karui
ir, suprantama, padarė plėšikišką taiką, j A
apiplešdama Rusijos teritorijas, okupuoda- inin 
ma Ukrainą ir Finlandiją savo karo jėgo
mis. Kaizerinė Vokietija nors ir pripažino 
Sovietų valdžią, bet tuo pačiu kartu rė
mė kontr-revoliucines spėkas Gruzijoje, 
Pietų Rusijoje ir kitur. Gi silpnutė Sovie
tų valdžia neišvengiamai buvo priversta 
priimti tą plėšikišką taiką ir negalėjo at
remti vokiečių okupaciją Ukrainoj ir Fin- 
landijoj, bet tęsė prępągandą ir agitaciją 
demoralizavimui vokiėčiiį armijos. Ir kaip 
tik 1918 metais, 9 d. lapkričio, užsilieps
nojo revdiucija Austrijoje, Vengrijoje, 
Vokietijoje ir buvo nuversta imperato
riškos valdžios, taip greitai Sovietų Rusi-

. Po pasibaigifho imperia
listinio karo Anglija, Francija, Amerika 
ir kitos imperialistinės šalys pirmiausiai 
sumanė panaudoti šias spėkas prieš Sovie
tus.

Liepos 6 d., 1918 metais, sukilo čeko-slo- 
vakai Vladivostoke. Po trumpo mūšio nu
galėjo sovietines jėgas ir paėmė miestą. 
Jiems mūšiuose gelbėjo japonų, anglų ir 
kitų imperialistų "Vladivostoke buvusios 
jėgos.' T' 
sukilimai per visą Sibirą, 
jungė į armija ir narsavo ant Maskvos, 
bet ties Volga buvo atmesti atgal linkui 
Uralo kalnų.

Prasidėjo atviras imperialistų puolimas

Po šio sukijmo ėjo čęko7šlovakų 
Paskui jie susi-

ja atsisakė pildyti plėšikiškos Brest Li-1 —intervencija į Sovietų šalį... Siuntėjgink- 
tovsko sutarties reikalavimus.

Anglijos, Francijos, Japonijos, Jungti
nių Valstijų ir Italijos imperialistai dar 
pirm įvyksiant revoliucijai Austro-Veng
rijoje ir Vokietijoje skelbė, kad jie turi 
atsteigti rytinį frontą, tai yra, sudaryti 
karines spėkas ir vėl per Rusijos žemę už-

lus, amuniciją, pinigus, armijas ir į Sovie
tų pakraščius karo laivynus, blokadayo šalį, 
smaugė ir visaip gelbėjo kontr-rėVoliucijai. 
Vien Francija tik per pirmuosius 6 mėne
sius 1919 metais rėmimui Sibiro kontr-re- 
voliucijos išleido 300,000,000 frankų.

(Bus daugiau)20° 0

NUPIGINTA
LAIVAKORČIŲ 

KAINOS

NORTH
GERMAN

t

LLOYD
PASKELBIA

tebėtiną nupiginimą laivakorčių kainų

iš NEW YORKO j

TURISTŲ KLESA
KLESit
KLESA

IKI 1C% NUOLAIDA TREČIOJ KLESOJ
Specialia Traukinys šalę laivo Bremerhaven 
užtikrina parankiausi keliavimą į Lietuvą

Del informacijų ir užtikrinimo vietų 
kreipkitės į mūsų lokalinius 

agentus arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY, NEW YORK

“GREIČIAUSIA GARLAIVIŲ LINIJA PASAULYJE”

L. Kavaliauskaite

žydų Choras Freiheit Ge- 
sangs. Loš John Reed Kliubas. 
Solo J. L. Kavaliauskaitė iš 
Brooklyn, N. Y. 
lian Mandolin Orkestrą.
lo P. Bryndzey. 
M. Szalabofka. 
Youth Orchestra.
lin and Piano; W. Kockanska. 
Daugiau bus dalyvių progra- 
me.

Iš kalno tikietai parsiduoda 
po 35c., prie durų bus 45c.

Kuo daugiausiai įsigykite ti- 
Komitetas.

Greek ir Ita- 
So-

Solo Violin, 
Ukrainian 
Duet Vio-

kietus.

sio baigiasi pirmas o praside
da antras mėnuo mūsų darbuo
tės L.D.S.A. vajui. Iš Centro 
sekretorės d. S. Sasnos prane
šimų, kurie laikas nuo laiko 
telpa “Laisvęj,” galima spręs
ti, kad liekuriose kolonijose 
draugės dirba energingai, su 
giliu atsidavimu, kad tik būtų 
gerų pasekmių. Ir atrodo, kad 
tas nenuilstantis darbas duo
da puikių vaisių. Gaunama 
naujų narių ir šiek tiek “Dar
bininkių Balso” skaitytojų.

Tuomi negali pasigirti 5- 
tas Rajonas; Jo ribosei vis dar 
egzistubja, savo rūšies apsnū
dimas. Draugės delei kokių 
tai priežasčių-, lyg ko tai lau
kia, lyg nedrįsta pasinerti dar
be.

Ypatingai Philadelphijos ap- 
ielinkėje tas apsnūdimas jau
čiamas, kas labai keista, nes 
čia randasi viena didžiausių 
mūsų organizacijos kuopų, bū
tent, 11 kuopa, čia randasi 
draugių, patyrusių organizaci
niame darbe, pagalios, čia dir
va plati: lietuvių darbininkų 
pilni kampai ir šimtai darbi
ninkių moterų, kurios dar nė
ra susipažinusios su mūsų or
ganizacija ir jos dėsniais. Tai 
kodėl nepasiekti tas darbinin
kes ir netraukti jas mūsų ei- 
lėsna? Tą patį galima pasa
kyti apie 28 kp. .Baltimore, 
M d., nors iš ten
gauname vajaus klausimu, 
galimas daiktas, kad ten jau 
draugės išsijudino darban ir! 
turi gerų pasekmių.

Mažesnėms kolonijoms, kaip 
Chester, Pa., ir Easton, Pa., 
yra sunkiau veikti, nes mažiau 
medžiagos randasi, kad subu- 
davojus didesnį judėjimą, ne
gu jis dabar yra. Tačiaus, pri
dėjus idaugiau pastangų, ir čia 
galima daug daugiau nuveikti, 
negu šiuo tarpu yra veikiama., 
I Dabar; kada ekonomifriio krį-} 
zio našta > kankina kiekviepotj 
darbininko šeimyną; kada bę-i1 
darbe . kasdieną. didėja, kada 
bado šmėkla žiūri darbinin-. 
kams į akjs, yra patogiausias, 
laikas pasįektį darbininkų ma- . 
sės; patogiausias ląikas išaiš
kint clarb. motinai priežastis to 
skurdo ir vargo ,tos 
padėties jos alkanų 
ir tuo pačiu kartu ____
jai, kur išeitis iš to užburto! 
rato, nurodyti organizacijos 
svarbą ir L.D.S.A. rolę šiuo 
momentu.

Jeigu tik kieviena L.D.S.A. 
5 Rajono kuopa, kiekviena tos 
kuopos narė rimtai susidomės 
mūsų vajum, jeigu su energi
ja pridės savo petį prie mū
sų organizacijos budavojimo, 
tai galima laukti puikių rezul
tatų.

Nelaukime, draugės, kad 
viena ar dvi’ draugės atliktų 
visus darbus, bet dirbkime vi
sos, jeigu mes tikrai įvertina
me ir branginame mūsų orga
nizaciją. Kiekviena L.D.S.A. 
5 Rajono kuopa, jeigu dar to 
iki šiol nepadarė, nors dabar, 
vajui pusiau įsisiūbavus, turė
tų sušaukt susirinkimus ir pla
čiai apsistoti ant vajaus klau
simo ir išdirbti planus, kaip 
geriausiai' pasiekt darbininkes, 
kaip įtraukti jas į. mūsų eiles.

Taipgi mes turim rimtai su
sirūpinti, kad’ mūsų literatūra, 
L.D.S.A. leidiniai būtų plačiai 
paskleistu Dar nėra pervėlu,

MONTELLO, MASS.
Tarptautinio Apsigynimo mėnesi

nis susirinkimas įvyks septintadie- 
nio ryte, kaip 10:00 vai., balandžio 
3, 1932, Lietuvių Tautiškame Name. 
Visi nariai, dalyvaukite, nes turėsi
me išdirbti planą priėmimui bedar
bių, kurie atmaršuos Brocktonan 28 
d. balandžio, taipgi yra daugelis 
svarbių reikalų apkalbėjimui.
Balandžio 4-tą, pirmadienio vaka

re, kaip 7:00 vai., įvyks A.L.D.L.D. 
mėnesinis susirinkimas toj pačioj 
Taipgi yra svarbių klausimų apkal
bėjimui. Visi nariai būkite susirin
kime. , W. Ambrose.

(77-78)

WEST HANOVER, MASS.
. SMAGŪS ŠOKIAI

Rengia Hanover Lietuvių Rliubas, 
subatoje, 2 d. balandžio (April), 
1932, savo _* 
mer St., W. Hanover, Mass.

Jauni, seni, j dideli maži 
dalyvaukite šiame mūsų parengime. 
Tokio linksmo parengimo dar nėra 
buvę mūsų • miestelyje. Dargi bus 
duodama dovanos tiem, kurie gra
žiausia bus nusimaliavoję veidus, be 
skirtumo: merginos, vyrai ar vaikai.

Bus puikiausia Orkestrą iš Mon
tello; grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Bus skanių užkan
džių ir saldžių gėrimų. Meldžiame 
visus atsilankyti ir smagiai laiką 
praleisti.

Užkviečia
H. L. Rengimo Komisija.

sirinkimą, nes yra daug svarbių rdk' 
kalų aptart. Taipgi atsiveskite ir 
naujų narių.

A.L.D.L.D. 84 kp Sekretorius.
(77-78)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpinė Vyrų ir 

Moterų Draugystė rengia puikų ba
lių ant 2 d. balandžio, tai yra suba
toje. Balius įvyks po numeriu 1601 
Wood Ave., Linden, N. J. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Ateikite visi ir 
visos ir smagiai praleiskite laiką.

G. Kardauskas.
(77-78)

MINERSVILLE, PA.
Balius su šokiais Paramai 

“Daily Worker” k
Rengia Komunistų Partijos vietiniu 
vienetas balandžio (April) 2 d., 7-tą 
vai. vakare, 1932 m., Darbininkų 
Svetainėj, Minersville, Pa. Lietu
viai darbininkai prašomi skaitlingai 
atsilankyti if paremti vienintelį an
glų kalboje komunistinį dienraštį, 
kuris nuosekliai gina darbininkų kla
ses reikalus. įžanga 15c ypatai.

Komisija.
(77-78)

WILKES-BARRE, PA.
Pranešimas Visiems Aido Choro 

Nariams
Su pradžia balandžio mėnesio cho

ro pamokos įvyks pirmadieniais, to
dėl visos ir visi jsitėmykit, kad ne
įvyktų klaida — pamokos įvyks toj 
pačio] vietoje, 139 S. Main St.

(77-78)/

Rusų 
Wilkes-Barre, Pa., rengia šokius - 
balių, įvyks 2-rą balandžio (April), 
pradžia 7-tą vai. vakare, Baleišio sve
tainėje, 105 Nanticoke St., Breslau, 
Pa. Įžanga 50c vyram, moterim ir 

I vaikam 30c Lietuviai darbininkai 
i privalo atsilankyti ir paremti rusus 
------ . (77-78)

PLYMOUTH, PA.
L.D.S. 60-tos kuopos susirinkimas 

iuuin»iu<i» Tanaxcun į įvyks nedėlioję 3 balandžio (April),
Rengia Lietuvių Susivienijimo Am- 1932, 2-rą vai. po pietų, 118 Walnut . . 2 d st., ™----------- T’~ ---- —erikoje 38-ta kuopa subatoje. 

balandžio (April), 1932, pradžia 7:30 
vai. vakare, 3 Governor St., Pater
son, N. J.—Gerbiami Patersono Dar- j 
bininkai ir Darbininkes! Malonėki-i 
te skaitlingai atsilankyti j šį vaka- į 
rėlį. Bus skanių valgių ir gėrimų. į 
Taipgi grieš draugų Sinkevičiaus iš 
Eastono ir J. Pociaus iš Patersono 
orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus 

i kavalkus šokiams. įžanga 15 centų 
ypatai. Visus nuoširdžiai kviečia

Rengėjos.
(77-78)

Plymouth, Pa. Ateikite visi na- 
ir atsiveskite naujų aplikantų.

Rast. J. Kazlauskas, i
(77-78r

MINERSVILLE, PA.
S.L.A. 13-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 3-čią dieną balan
džio, 1932, paprastu laiku ir papras
toje vietoje, todėl visi nariai malo
nėkite pribūti j susirinkimą, nes yra 
daug svarbių svarstymų, o labiau
sia yra svarbu, kad bus balsavimai 
už S.L.A. Pildomosios Tarybos vir
šininkus, todėl nariai, darbininkai, 
pribūkite j susirinkimą ir atiduokite 
savo balsus už darbininkų klasės 
kandidatus, o ne už kokius mūs 
priešus fašistus bagočius ar kitus 
pilvūzus ir tam panašiai.

P. šimkevičius, Sekr.
(77-78)

Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumap. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsidegini m ai 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. 
Nikstėrėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežąščių. 
Ką reiškia nervų užgaviinas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas. : • 
Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus.

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

.Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški
mas.

Plaukų slinkimo priežastis.
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-

Pladkimaš, • gelbėjimas skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

mas. ,
Kokia pagalba užnuodiųtam duoti?
Kaip reikia'nešti sužeistus?
Svarba gimnastikos, mankštinimasi.
Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų ir akių tinkama priežiūra.
Pavyzdinga dejeta -p valgio pasitaiky- 

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

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

šią knygą gaus dovanai

LAISVĖ; 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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Puslapis Penkias

PIONEER CORNER ras nesiliauja ir neranda

Rengėjai.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015
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Penktądienis, BąĮ. 1,
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Savininkai Petras Litvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. Mes padėsime susipa

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

ever printed in the Corner. 
All ears?—listen.

iiBiiisiiiaiiiBiiia>iiQiiiaiiio»iioiiiBnioinsnisiH5moHi

pinskienė, S. Pilsuskis, O. Pil-

Hello Everybody! i »an!ze’ thcy įecp au<!h ^ws i uTvijuvMj stories away from us. They
This is the A.R.N.S. report-1 !<now that once we hear of 

ing the best piece of news them, it’ll be just too bad for 
them. And that’s how we 

First, the want to make things—pr.etty 
a'r.N.S. is the Always Ready į bad for the bosses.
News Service for the workers Į The A.R.N.S. has set itself 
children. Second, this servi- the goal of reaching into the 
ce pakęs its nose into every-' farthest corner of the United 
thing of interest to the work- States for news of workers 

wants children. In order to reach 
____ Ready Reporters to this goal, it must got reporters 
find these things of interest, to do the searching. These 
write ’em up, and run to get! reporters must be “Always 
more_______________________ I Ready” Reporters. They must

Many things are happening!be °n the.job-Always. They 
J it- must be ready to have a nose

for knowing, and an eye for 
seeing, and an ear for hearing 
everything that will be of in
terest to workers kids. They 
must be able to write in news 
of their neighborhood, the 
conditions of workers child
ren in their school ,the lies of 
the teachers about the Soviet 
Union, the life of child labo-1 
rers, write-ups of demonstra
tions, mass meetings, and pa
rades, cases of persecuting ac
tive Pioneers like Vesper Ro
mero. These -write-ups must be 

News Service

•this is just what we have beeii 
talking about. Let’s get that 
kid away frdm the ‘Junk Ped
dlers’—are you with me ?”

“You bet,” and together 
they quickly sprang into the 
center of the ring, which sur
rounded the little girl and the 
Junior Police, who caught by 
surprise, put up no resistan
ce. Holding the girl by the 
arm, the rescuers ran as fast 
as they could, until they had 
evaded all pursuers. Slowing 
down, the girl asked, “why 
did you get me away from 
the Juniors?”

“Well,” said Skeeter, ‘‘we 
just saw one of them papers 
you were giving out, and Bill 
and I were just talking about 
that. A girl just fainted in 
our class today, and we 
thought something ought to be 
done about it.” “I’ll tell you 
what to do,” Mary said. “Get 
a bunch of your friends and 
bring them down to the meet
ing now.”

(Story will be continued 
next week).

daugiausiai žmonių, ir tai dau- 
. guma iš kitų miestų, žinoma, 

irgi sklokininkai, ir dar kele
tas s u v i 11 ų vietinių. Į tą 

' jų pramogą buvo nuklimpę ir 
trys Worcesterio Aido Choro 
nariai iš savo nesusipratimo, 
palinksminti dainomis skloką. 
Bet choro susirinkimas gerai 
nušepečiavo nuo jų sklokiškus 
purvus už tą oportunistų links
minimą, su pastaba, kad dau- 
giaus tame purvyne nesivolio- 
tų.

Antra \ vakarienė, surengta 
tą pačią dieną, buvo Lietuvių i 
Darbininkių Susivienijimo Am-! 
erikoj antros kuopos, Olympia 
Parke, darbininkų spaudos 
naudai. Nors ši.vakarienė bu
vo ant greitųjų surengta, bet 
vietinio svietelio prisirinko 
daugiau, negu į sklokos vaka
rienę. Mat, darbininkai abel- 
nai supranta, kad skloka re
mia buržuazinę reakciją ,o or
ganizuotos darbininkes mote
rys remia savo klasės kovą.

Tūli sklokos suvilti asmenys, 
kurie buvo pasipirkę oportu
nistų vakarienės tikietus, pas
kui protestuodami juos sudras- 

j kė ir numetė, kada sužinojo, 
brač įsi va Ir n ri nn n paneria • ui o.

dė, kaip kapitalistinėse šaly
se (įarbinlnkų gyvenimas eina 
vis blogyh, o darbininkų val
domoj šalyje, Sovietų Sąjun
goj, darbininkų būklė su kiek
viena diena vis eina geryn.

Pirm prakalbų buvo gera 
koncertinė programa, kurią iš
pildė: B. Prakapiūtė, piano so
lo; J. Jurelioniūtė skambino 
mandolina ir V. Zaremba pia
nu ; S. Grudzinskiūtė pia
no solo; B. Kvedaravičius pa
griežk smuiku ir J. Jurelio
niūtė paskambino pianu.

Kaip prakalbos, taip ir kon
certas pavyko • gerai. Publi
kos buvo pilna svetainė ir visi 
ramiai klausėsi. Pertraukoj 
buvo renkamos aukos gelbėji
mui politinių kalinių E. Berk- 
maniūtės ir Kraucevičiaus. 
Aukojo sekančiai: V. Račkau
skas, J. Valatka, E. Finenkie- 
nė, A. P. Dambrauskis ir P. 
Pėcikonis po $1.00; J. S. 
$1.25; B. Mizara, S. Benkus, 
V. Rasiųlis, J. Strakauskas, 
K. Nedzinskas, V. Simanavi
čius ir B. Gumauskas po 50c; 
P. Galinis, J. Finenka, E. Ra
dzevičienė, A. Kazlauskas, K. 
Morkūnas, P. Maksvytis, Ig. |

. P. Grudzinskas, I

suskiene Jr M. Matomene po tik kad komunis-
tus areštuoja ir terorizuoja 
visokiais būdais, bet ir ki
tas kultūrines organizaci
jas ir jų narius persekioja 
ir areštuoja. Dabar daro 
puolimus ant Kultūros Ly
gos, kuri nužiūrima pėr^ 
daug “kairi.” Areštavo net 
imperijos universiteto pro
fesoriaus sūnų Okochi

25c. Su Smulkiais viso $19.03c.
Kiek liks, padengus išlaidas, 

tai bus pasiųsta Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui į Bo
stoną.

Visiem programos dalyviam 
ir aukotojam tariame širdingą 
ačiū.

TERORAS JAPONIJOJ 
NESILIAUJA

TOKIO.— Japonijoj tero-

/ v 1 | JLVJL (JI K Ulldb,
Įkas tą vakarienę rangia; vie- Klimauskas,

HUFWE. Kvedaravičienė, P. Benku-

BALSAS
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Little Red Comrades

Endicott St.

Their First Fight HAVERHILL, MASStrouble ?”

WORCESTER, MASS
WORKERS’ CHILDREN
During this term, four chil-

&

and 
the 
pic-

kiekvieno 
svetainėje,

Little red comrades
Go far and near
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Lietuvos Darbininkų ir K a i m o 
Biednuoinenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) :
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her, 
wriggled bravely, 
free herself.

but she 
trying to
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ij a qua/ifieri correspondent for 
ALWAYS REAM rifWf fERV/CE ’ 
anri if aut/iori^eri to act in that

days at a time.” ' *
“It’s pretty tough all over 

town,” was Skeeter’s reply

452 Woodward Ave., Ridgewood, L. L, N. Y.
Kampas Himrod Street

say “NO.” Make the Board . . v. . . .. , 
of Education give us hot lunch vakarienę ruošia kokis tena, 
and a glass of milk each day. ssuivienujmas ir t.t - 
Come to the meeting tonight, 
right after the school!

užšisakyt “Balsą.” :

KAINA AMERIKOJE:
....................... $1.50

menesiams . . .80

ers child. Third, it 
Always 1

in Chapei, n£- _ K,„JI...... 1ČL..Č,
Sklokininkų vakarienėje, be- vienė, T. Kazlauskienė, M. La-

• Mat, su 
savb tikru vardu netoli jie te
gali | svietą nueiti. Bet, ne
žiūrint tokio sklokos darbo, j 

Skeeter read it aloud: °Bill, jų vakarienę susirinko neper-

say “NO.”

When we hear of and read 
stories like this, we become 
determined to organize the 
workers children. Since the .me off? 
bosses do not want* us to .or-!

New Pioneer Out Again
The Lindbergh baby, the Kėn i toj to nusipirko tikietus į L. g. Pankevič, N. N., V. Platu, 

tucky boss system, what sol- U.S.A. 2-ros kuopos vakarie- stukas, A. Mazaliauskas

i re going. At the corner of 
the school, a large group of 
'children were gathering a- 
round four Junior Police, who 

I were dragging a small girl
To help and -spread the “New Pion- I sch00] building. The

eer ; Junior Police were twisting her
To all the workers’ kids you know— ■ arrns behind 
Go to it now—and don’t be slow.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity I-872I

right now, even as you read 
this page. Perhaps a work
ers child is fainting from 
hunger, or being* beaten by 
cops for demanding free food, 
or even rummaging in garba
ge cans for something to eat. 
In dark stuffy factories chil
dren are slaving away 11 
hours daily. Roaming the 
streets are newsboys and boot
blacks, trying to make a few 
cents. Maybe in Scotssboro 
the workers kids are demons
trating against death verdict 
for the seven negro boys. | '"I',”'. *t*‘v7h" 
What are the miners children i ® " kl,, 
doing to help win the strike?’
Out in Los Angeles, the bos-! ,e w^at I want. Can 
ses are having a pretty bad y0U me up to become a 
time with militant Pioneers.

So you see, there are hun
dreds of important things hap
pening to workers children, 
whether be it factory, school, 
playground, or your own ho
me. All these events seem to 
be different when we read 
them. And They Are! For 
instance, the story about Ves
per Romero isn’t the same as 
that of a fainting child. 1__
they are the same in this res
pect. Both show the misera-* . . . . , ,
ble conditions of the work- j Plinted below, will oe sent to 
ers kids, and their struggle! 
to better them.

diers are doing 
what Pioneers are doing in the 
Soviet Union, how Joe York 
lived and how he was murde
red by the machine guns of 
Henry Ford — all this, and 
lots more is crowded between 
the covers of the April issue 
of the New Pioneer which is 
now running through the pres
ses and will sobn be speeding 

Reporter. ou^ to children all over the 
After yoti have written the United States.

“The Puppet Show” is a, 
story by a comrade who was 
in a Kentucky jail for helping 
the strikers and it tells how 
the bosses work things ag
ainst the workers and how fhe 
sheriffs, the preachers, 
the judges all dance for 
coal operators. There’s a 
ture that shows that too.

“The order of the Laugh
ing Camel” is an exciting sto
ry about a group of Young- 
Pioneers in the Soviet Union 
who saved a part’pf the huge
5 Year Plan from failure. 
How did they do it? That’s 
part of the story in the New 
Pioneer. And jn this April 
issue, there’s a cross word 
puzzle that’s going to keep a 
lot of kids and their fathers 
puzzling for a while, and po
ems and letters from Pioneers
6 Listening In, which is pack
ed with hot news from all 
over, and other features.

“I’m your magazine. I 
am not Ford’s or Rockefel
ler’s magazine. I can come 
only to you for support,” 
the New Pioneer says to the 
workers’ children, as they 
remind us that next month 
will mark the first birthday 
of the New Pioneer. “Help 
Me Grow and I’ll Help You 
Fight!” it says. “Send me 
a greeting!”

• Sure, I’m right behind < the 
magazine that fights in the 
interests of all workers’ and 
farmers’ children. Here is my 
25c. to the Red Honor Roll of 
the “New Pioneer” on its first 
birthday.
Name ----- 7-------- ---------------- 1------ Į
Address __ ._____________________ Į
City ------ - -------- ---- --------- ---------
State _______ ----—>-r    —
New Pioneer; Box 28,

Station D,
New York, N. Y.

strong News Service for wor
kers kids ? Are you capab
le of sending in regular wri
te-ups of news in your city, 
schools, playgrounds, etc.? 
Read the qualifications for be-1 
coming an A. , R. !

necessary articles, put your 
name and address on them 
and send them in to Pioneer 

But Corners, Box 28, Sta. D, N. Y.
C. If they are satisfactory, 
a reporter’s card, like the one

lyou.
Let’s get going on this News 

Service. You’ll help put it 
over the top, won’t you ?

C’mon Comrades, I’m rar
ing to go. Won’t you start

v

ALWAYS READY NEWS
R'EPORTERfCARD

je, kalbėjo pats “čyfas” But-| 
kus iš Brooklyno, gana atvi
rai stodamas prieš Komunis
tų Partiją. Komunistų ir Be
darbių Tarybų demonstracijas 
jis apšaukė “beverčiu darbu;” 
anot Butkaus, tai ir protesto 
telegramos taipgi “neturi jo
kios vertės.” Jis filosofavo, 
kad reikia darbininkus pirma 
apšviesti, tik tada galima bū
sią įvykinti komunizmą, o da
bartiniai komunistai, anot to 
pasakoriaus, tai visai pranyk- 
sią per savo “prastą taktiką,” 
o tada bųtkiniai paimsią vado
vybę ir būsią viskas laimėta. 
(Butkus ir Pruseika skaitosi 
jau gana apsišvietę, kad ardy
ti revoliucinį darbininkų judė-! 
jimą. Tam kontr-revoliuci- 
niam tikslui jie dabar ir “švie
čia” sau šalininkus. — Red).

Bet tai yra sena socialfašis- 
tų pasaka, kurie panašiai dar
bininkus -mokino, “švietė,” o 
bemokindami išsimaudė darbi
ninkų kraujuosė 'iki ausų. Tai 
tiek naudos darbininkams bū
tų ir iš tokių pamokslininkų, j 
kaip Butkus.^ u

-—o—
Brangūs draugai ir draugės, 

drūčiai pečiais suremkite, kad 
sustiprint Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo 13-tą kuo
pą. Jūs žinote, kad ta or
ganizacija yra pirmučiausia 
apgynėja visų kovojančių dar
bininkų,* kad ji grumiasi už 
darbininkų .vadų paliuosavimą 
iš kalėjimų, gina nuo mirties 
bausmės ir t.t.

Todėl visi stokite į šią kuo
pą ir visados lankykite .jos su
sirinkimus; o deja, randasi net 
komunistų, kurie tingiai lan
kosi į jos susirinkimus; už tai 
turi atsakyti prieš dirbančią
ja liaudį. -Nepamirškite T.D. 
Apsigynimo tryliktos kuopos 
susirinkimų. Jie įvyksta kas 
antras nedėldienis 
mėnesio, Lietuvių 
29

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr.j Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo

“BALSO”
Metams 
šešiems 
Pavienio nurų. kaipa . .05

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
?as, 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 vai 
čiadiehiais ir L _ 
11 iki 1 valandos, 
ofisas uždarytas.

1. po pietų. Tre- 
Šeštadieniais nuo 

Sekmadieniais

< >
LIETUVIS GRABORIUS

patar- 
ir ųž 
kainą,

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 • IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsinėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARN1NKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. 'Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip' pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 51J16 
Keystone—Main 1417

“Hey, whąt’s the 
j Skeeter asked one of the boys 
who was standing around.

“Aw, the Junk Peddlers
. (Junior Police) got one of 

..... ........ ...... She was giving 
t0' ttifese out” —• and he handed. 

Į Skeeter .a small sheet of pa- 
“Say, Bill” he said, “did i per on which was written the 

you see that , kid fall • out of ■ following.
the seat today and flop all 
over the floor?”

“Yep, she’s the fifth one
this term. Heard $iat her old , dren have fainted from hun- 
man was out of work for the ger. This is because their pa- 
last eight months, and they rents are out of work and are 
ain’t had nothing to eat for unable to buy them enough 

food to eat. The bosses and 
the city government are doing 

L nothing to keep usl from star- 
4MUT11 11 U 4. J ivr 4? wving. What do they care?'Mills all shut down My fa-;they have p|enty to eat and 
thei has been laid off. Food warm houses to live in. Their 
is getting pretty low m our childretl do llot faint of hun. 
house and the landlord s been er jn įhe achools. Will we 
around for the rent again. |stand for this jonger? We 

Same thing over in oun
house,” was Bill’s answer. 
“Gee, lookit them kids run! 
Wonder what’s up?”

“Dunno, but let’s find out.” 
Both of thejn ran in the direc

tion in which all children we-

By Al Goldberg
“Hey, Skeeter, are you goin’ i

home?” 1
"Y,eh’ 1” o.be . right Wi*h them "Reds' 

you, and Skeeter ran 
catch up with his friend.

Kovo 13 d. šičia buvo dvie
jų rūšių vakarienės. Visų pir
ma, keletas žodžių apie sklo- 
kininkų vakarienę.

Vietiniai sklokipinkai suma
nė * pasirodyti svietui, ką jie 
gali; ir dirbo, prakaitavo, pla
tino tos vakarienės tikietus ne 
tik Worcesteryje, bet visoj 
Massachusetts valstijoj, visaip 
žmones mulkindami. Kur sklo- 
kininkai matė, kad žmogus ko
munistiškų pažiūrų, tai sakė, 
kad vakarienę rengia komunis
tai; ^kitiems kalbėjo, kad tą

Kovo 24 d. buvo Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 85-tos kuopos 
surengtos prakalbos L.P.G.K. 
svetainėj, 324 River St. Kal
bėjo d. R. Mizara apie Sovie
tų Sąjungą ir. . darbininkišką 
judėjimą abelnąi. Kalbėtojas 
padarė tinkamą palyginimą 
darbininkų gyvenimo Sovietų 
Sąjungoj ir Amerikoj. Nuro-

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhil) 
6th & 
8rd & 
5(h & 
“ &

Noble Streets
Noble Streets 
Fairmount 
Green 
Parrish 
Poplar

7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. F. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine, , 
923 South 3rd 
1215 .South 2nd 
Franklin A Vine

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker

IšbnlsamUoja ir laidoja numirusius 
visokių kapinių. Norintieji geresnio .... 
tarnavlinp ir už žemą kainų nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių, kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainų.

nnt
pa-

1023 • Mt* Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku, 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį* 
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor Ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labailiaus. Ekspertai instruktoriai. Už 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, pinant, ir smulkius pataisymus, 125.00. Spe-
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.

\Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

LUTV1NAS

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



r LAISVI Penktadienis, Bal. 1, 1932. Puslapis šeštas ,

VIETINES ŽINIOS
TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Sovietų sahes darbininkai, pa- . ti h. |abaj mažai
sihuosavę is kapitalistų n-,k nori mjl.ti To()el Dr 
dvarponių jungo. KMkiaučiaus prakalba atsa-

Tą žingeidumą patenkins |. . ul-n-ima
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City

Aidiečiams

. Visi

kad

turėtų

Ir
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Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

TUCKAHOE, N. Y
BROOKLYN, N. Y.

Philadelphia DEKAVOJU PACIENTAMS
ROUND TRIP

O
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Užsibaigė 
Workers 

Mokykloj, 
Mokinosi

LAIK-
NAU-

Tai
LIETUVIŲ 

ISDIRBYSTBS
CIGARAI

One Way
2.00

>se org 
irbtufese 
naujomis 

problemomis.

Y. Bus gera muzika ir 
nūs valgiai. Įžanga 50c

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

| nokite, kad 
i sipirksite.

daiktų ži- ■ 
pigiau nu- I

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

’ “■ f Y ■ i

23ly Bedford Avenue

Traktorius” 
nariai Work- 
Relief (Dar- 

Pašal-

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA labai gražiai ir 

gerai fornišiuotas kambarys; visi 
parankamai. Tinkamas del dviejų 
vyrų ar merginų arba del ženotos 
poros. Renda labai pigi. — David 
Andrews, 3Š7 Putnam Ave., Brook
lyn, N. Y. ’ (78-79)

j įvairūs
į RODŽIAI
į JAUSTOS MADOS
|UŽ PRIEINAMĄ
į KAINĄ

Vieta—197 Humboldt St., ar
ti Meserole St., Brooklyn, N. 

ska-

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

Telefonas, Midwood 8-6261

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės dęl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkamų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
tių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

Kojų Nesveikumai
Garankščiuotos krau

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

domu be operacijų
DR. O. MEYER
Vokietys Specialistas

208 West 45th $t.
Nfew York City

Valandos:'2 iki 6, 
Apart Nedėklienių

Ar Norely Kas Be Laiko Pasent ir Mirt? Kaip 
Sovietų Tvarka Atitolina Tuos Blogumus?

Susipratę darbininkai ne tik|klėjami Sovietų Respublikoj, 
kovoja už savo būvio pageri
nimą dabar; jie žvelgia atei- 
tin, kaip galėtų visiškai pasi- 
liuosuot iš kapitalizmo vergi
jos. Visiems darbininkams 
gyvas pavyzdys yra Sovietų Są
junga. Ypač laike dabartinio 
krizio, pasidarė minioms įdo
mu, ką “gavo” bei “gauna”

kokią jie turi ten “valią” ir 
kaip jie žygiuoja pirmyn peli
tiniame supratime ir moksle.

Prakalbos prasidės 4-tą vai. 
po pietų.. Bet kalbės ne vie
na drg. Undžienė, o ir Dakta
ras J. J. Kaškiaučius. Jis aiš
kins, kodėl žmonės pirm laiko 

j pasensta ir miršta. Niekas

kys į artimiausią klausimą 
kiekvienam žmogui, kaipo gy
vam “sutvėrimui.”

Jeigu kurių vyrų moterys 
neina į jokias prakalbas, jie 
turėtų pastatyt savo žmonoms 
klausimą: “O tu ar nori pa
senti?” Klasiniai susipratę 
vaikinai, kurie draugauja su

lietuviams Brooklyno ir apie- 
linkės darbininkams drg. M. 
Undžienė ateinantį sekmadie
nį, balandžio (apriliaus) 3 d., 
per savo prakalbą “Laisvės” 
svetainėje. Klausimus apie 
Sovietų darbininkų, vyrų ir 
moterų gyvenimą, apie jau
nuolių padėjimą ir kt. niekas 
kitas iš Amerikos lietuvių ne-j dar neturinčiomis darbininkiš- 
gali taip gerai nušviesti, kaip1, ko supratimo merginomis, pri- 
drg. Undžienė, kuri penkis! valo jas užklausti: “Argi no- 
metus Sovietuose gyveno ir rėtumėt pasenti?” Aš neabe- 
viską nuodugniai ištyrinėjo, joju, kad tokie klausimai pa- 
IŠ jos prakalbos ypač patirsi- veiks į atsispyrėlius ir atsi- 
te, kaip Sovietų šalyj pirmyn spyrėles, kurie ir kurios šali- 
pažengė moteris nuo tos pa-! naši nuo revoliucinių darbinin- 
rapijoniškos pasakos, kadjkų rengiamų prakalbų. O 
“boba tai vis boba” ir “ne- girdint Daktaro Kaškiaučiaus 
duok bobai valios.” Pamaty- prakalbą ir jo atsakymus į 
site, kaip Sovietų tvarka trau- klausimus, paskui įsitikinsite, 
kia moteris darbininkes į vis kaip labai rišasi senimo ir mi- 
atsakomingesnes vietas vai- rimo dalykas su darbo ir gyve- 
džioj ir visuomenėj.

Darbininkai tėvai
siųsti arba atsivesti į šias pra
kalbas savo sūnus ir dukteris. 
Tegul jaunuoliai patiria, kaip 
berniukai ir mergaitės yra au-

, nimo sąlygomis dabartinėj 
buržuazijos tvarkoj.

Prakalbas rengia A.L.D.L. 
D. Pirmas Rajonas. Įžanga 
visiems veltui!

Žingeiduolis.

Lietuviai Komunistai, Visi 
Būkite Bendrame Komfrak 
cijos Susirinkime Rytoj

Visi lietuviai Komunistų 
Partijos nariai iš Brooklyno, 
New Yorko ir artimosios ąpie- 
Hnkės yra šaukiami į Liet. 
Komfrakcijos narių susirinki
mą rytoj, šeštadienį, balandžio 
2 d., “Laisvės” svetainėj. Pra
džia 7-tą vai. vakare.

Yra svarbių naujų ir senų, 
“neužbaigtų” reikalų. Komu
nistų frakcijos mišriose orga
nizacijose, unijose, 
ir kt. susiduria su 
pareigomis ir 
Kad tuos reikalus nuodugniau 
išgvildent ir planingiau pasta
tyt mūsų bendrą veikimą, — 
visi lietuviai Komunistų Parti
jos nariai šioj apielinkėj, būti
nai dalyvaukite šiame genera- 
liame Liet. Komfrakcijos su
sirinkime.

Liet. Kom. Frakcija.

Areštavo Skalbyklos Strei- 
kierius, Kurie Apkūlė Bosy 
Gengsterius ;

NEW YORK. — New Style 
skalbyklos savininkų samdyti 
gengsteriai užpuolė streikie- 
rtus, kurie, vaikščiodami po 
namus, atkalbinėjo žmones 
neduot tai skalbyklai darbo, 
kol ji priims streikierių reika
lavimus. Trys streikieriai 
vaikščiotojai su pagelba kitų 
darbininkų išpėrė gengste- 
riams kailį; už tai liko areš
tuoti ir po $1,000 kaucijos da
bar laikomi.

Italy Darbininkų 
Vakarienė Bal. 3.

Workers School 
Naujas Bertainis

NEW YORK, — 
mokslo terminas 
School, Darbininkų 
35 East 12th St.
suvirš tūkstantis darbininkų, 
daugiausia jaunuolių. Naujas 
terminas prasidės balandžio 
25 d. ir tęsis iki liepos 1 d. 
Registravimasis į Workers 
School kursus prasideda ba
landžio 1 d. Norintieji lanky
ti šią geriausią komunistinę 
mokyklą, u ž s i r e gistruokite 
viršnurodytu adresu.

Parašius laiškutį arba krei
piantis telefonu: Algonquin 
4-1199, galima gaut mokyklos 
katalogą, kur surašyta įvairūs

Šį sekmadienį, 3 d. balan
džio (April), italai darbinin
kai turės savo kambarių pa
laikymui parengimą—vakarie
nę. Lietuviai darbininkai pri- 
valo dalyvauti jų parengime, mokslo'’kureai/'”o"tarp' kursų

Dėkuoju A.L.D.L.D. 172 kp. 
draugams, giminėms ir pažįs
tamiems už dalyvavimą laido
tuvėse mano vyro V. Strimo 
26 d. kovo, 1932 m. Labai.dė
kui dėdei V. Karlonui su šei
myna ir V. Ribokienei už pui
kiausius kvietkus, taip pat ir 
J. Hanwudui.

V. Strimas gimė Anglijoj, 
mažas su tėvais atvažiavo į 
Montreal, Canada. Ten dar 
gyvena tėvas V. Strimas ir dė
dė. Adresų neturėdami, nega
lėjom nei žinios duot, kaip 
numirė. Dabar gyveno Mas- 
pethe; priklausė prie A.L.D.L. 
D. 172 kp., Yonkers, N. Y.,Mi
rė nuo tonsilių Lawrence Hos
pitals j, Bronxville, N. Y. Pa
laidotas iš uošvio Ig. Kario
ne stubos. i f, ■

Prašau draugų kanadiečių,

yra: Komunizmo Principai, 
Politinė Ekonomija, Marksiz
mas, Leninizmas, Darbo Uni- 
ių Strategija, Revoliucinė Lai- 
kraštininkystė, Veikimas Dirb
tuvėse, Revoliucinis Parlamen
tarizmas, Kova prieš Imperia
listinį Karą, Prakalbų Saky
mas, Principai Darbuotės Or
ganizacijose; Jaunuolių Klau
simai; Anglų, Rusų ir Ispanų 
įkalbos pamokos, ir t. t.

Workers School Komitetas 
nupigina mokslą tam tikram 
skaičiui studentų, kuriuos pa
skiri į šią mokyklą Komunis
tų Partijos kuopelės, Jaunųjų 
Komunistų Vienetai, darbo 
unijos ir kitos masinės orga
nizacijos.

Mokinama pasek minges- 
niais būdais, negu bile kurio
je buržuazinėje mokykloje.

“Laisvės” skaitytojų f jei kur 
sužinosit tėvą V. Strimą, tai 
jo adresą praneškite man šiuo 
antrašu: Mrs. M. Strimas, 27 
Morgan St.', Tuckahoe, N. Y.,

T.D. Apsigynimas Reikalauja 
Paramos, kad Apgint nno 
Mirties Scottsboro Negrus

Drg. Wm. Z. Foster, centra- 
linis sekretorius Darbo Unijų 
Vienybės Lygos, pareiškė, kad 
Lyga deda ir dės paskučiausias 
pastangas, idant išgelbėt sep
tynis negrus Scottsboro jau
nuolius darbininkus nuo mir-, 
ties bausmės, kurią jiems už
tvirtino augščiausias teismas 
Alabamos valstijos, be ma
žiausio nusikaltimo iš jų pu
sės.

General is sekretorius Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo, drg. J. Louis Engdahl at
sišaukia į visus darbininkus 
pagelbėt Tarptautiniam Apsi
gynimui vest ir laimėt kovą už 
tų jaunuolių gyvybę. Tuo tiks
lu reikia sukelti bent 10,000 
dolerių^ fondas.

Darbininkų organizacijos, 
pavieniai jų nariai ir kiekvie
nas darbininkas abelnai priva
lo aukoti ir kuo greičiausia 
tam reikalui aukas siųsti šiuo 
adresu:

Scottsboro Defense Fund, 
International Labor Defense, 

Room 430, 
80 E. 11th St., 

New York

Keli Žodžiai apie New 
Yorko Miesto Ligonines

Ligoninių valdyba sako, 
ji savo darbininkų nepaleidi- 
nėja ir jiems algų nemažina, 
o yra tik štai kaip:

Darbininkų iš darbo neatlei
džia, bet kur dirbo trys,‘pasi
liko tik du.

Pirmiaus darbininkas gau
davo vieną dieną poilsio į sa
vaitę, ir jo vieton tą laiką pa
statydavo kitą; o dabar jo 
darbą turi padaryt likusieji 
darbininkai. Tokiu būdu as
tuoniuose bildinguose darbi
ninkų skaičių sumažino visais 
36-šiais ligonių patarnautojais.

Prie kitų darbų ir tas pats 
—iš trijų darbininkų pasiliko 
tik du. t <

Darbininkams algų irgi “ne- 
kapoja,” bet vietoj $45 į mė
nesį pasiliko tik $40. Pirmiaus 
darbininkas per du mėnesiu 
gaudavo po 40 dolerių, o tre
čią mėnesį $45. Dabar to ne
bėra.

Pirmiaus darbininkui mėne
sinę algą kėlė kas metai po 
penkis dolerius, o dabar dau
giau nekels, i Kuriem, sulig iš
dirbtų metų, išpuola didesnėj 
algos, tiem “nekapoja,” bet if 
daugiau nepridės. Aš laukiau 
neužilgo pakeliant sau algos 
penkiais doleriais, tai būtų su
sidarę $55 į mėnesį, bet dabar 
mano laukimas pasirodė vel
tui. d .

Taip, darbininkų neatleido, 
bet kurie “nukvitino,” į tų vie
tas daugiau neėmė, o jų dar
bus paskirstė tarp likusių.

Tai taip, ir ožka soti ir ko
pūstas čielas, ir nėra Vbade- 
rio” ligoninių bosams.

Darbininkas.

Bedarbių Streikas prieš 
Miestinius “Šelpėjos”

NEW YORK. — Iš miesti
nio Emergency Relief Komite
to (bedarbių “šelpimo”) kai 
kurie laimingesni bedarbiai 
gaudavo kas antra savaitė pa
dirbėti ' prie kokių? darbų I po 
tris dienas; Už dieną gaudavo 
po $5.50. Reiškia, už $16.50 
turėjo su šeimynomis maitin
tis dvi savaites. Bet dabar 
labdarybės k o m i s i o nierius 
trečdaliu nukerta ir šią “ge
radarystę;” kas antra saVaitė 
teduoda bedarbiui padirbėt 
tik po dvi dienas. Jo supra
timu, bedarbis su šeimyna ga
li už vienuoliką dolerių pragy
venti keturiolika dienų, apsi
mokėti už' kambarius, nusi
pirkti maisto, drabužių, ava
linės sau, savo,moteriai ir vai
kams. Tokį patvarkymą da
ro komisionieriai, patys lup
dami po kelis šimtus dolerių 
algos 'per savaitę ir dar ma
nydami, kad jiems permažai.

Protestui prieš tokį labda
rybės komįsionieriaus pasielgi
mą, net sustreikavo pereitą 
trečiadienį 144 bedarbiai, ku
rie ikj šiol gaudavo dirbti po 
tris didnas iŠ kiekvienų ketu
riolikos diepiį. Streiįiąn iš-

ėję, jie surengė demonstraciją 
prieš miestinį “greitojo” šelpi
mo biurą ant Claremont Ave;

“KANUOLĖS AR 
TRAKTORIAI”

Tokio turinio judamieji pa
veikslai iš Sovietų Respublikos 
bus pradėta rodyt balandžio 
24 d. Fifth Ave. Teatre, 
Broadway ir 28th St., New 
Yorke. Apie tuos judžius gali
ma pasakyt, kad jokie pirmes
ni krutamieji paveikslai nėra 
tiek daug parodę apie Sovietų 
statybos darbus, kaip kad bus 
matomą šiuose judžiuose. So- 
cializacija, k o 1 e k tyvizacija, 
ja, industrializacija — viskas 
kaip ant delno.

“Kanuoles ir 
matyt tegalės tik 
ers Internationa]
bininkų Tarptautinės 
pos). Norėdamas juos pama
tyt, darbininkas turi tapt Dar
bininkų Tarptautinės Pašal
pos nariu, užsimokėdamas 35 
centus ir už tai dar gaudamas 
įžangos tikietą. Delei to rei
kia kreiptis į Workers Inter
national Relief, 16 West 
St., Npw York City.

Aido Choro nariai! 
būkite šiandie, penktadienį, 
pamokose, nes turime prisi
rengti dainavimui nedėlioję, 
3-čią balandžio, Elizabeth, 
Bangos Choro metiniame kon
certe. Aido Choras pasisam
dė bųsą 45-iems pasažieriams. 
Kurie nedirba, jei išgalės, už
simokės po 25c, o jei nei to 
neišgalės, tai bus vežami vel
tui. Busas išvažiuos 3-čią va
landą po pietų nuo “Laisvės.” 
Jauni ir suaugę, visi traukite į 
šį koncertą!

Aido Kom.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuviu Atletu Kliubas rengia 
“LADIES DAY PARTY,” subatoje, 
2 balandžio (April), 1932, savuose 
kambariuose, 168 Marcy Ave., bus 
puiki muzika, Įžanga su užkandžiais 
$1.00. Moterims .ir merginoms vel
tui! ’’

(78-79)

A.P.L.A. 22-ros kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadienį, 4-tą 
balandžio (April), > 1932, “Laisvės” 
svetainėje. Visi nariai, dalyvaukite 
ir atsiveskite naujų aplikantų.

A. Bakaitis, Sekr.
(78-79)

PARDAVIMAI
PARSIDUQDA Restaurants už pi

gią : kainą; priežastis' pardavimo, 
savininkas turi ifarmą ir greit išei
na gyventi ant-fanuos. Biznis einą 
gerai’, galima gražiai pragyventi ir 
dar doleriuką kitą susitaupyti.

yOHN RUKUSH
167 Fulton St., Brooklyn, N. Y., 

. palei Brooklyn Bridge 
Telefonas Cumberland 6-9152

(77-82)

HOURLY
EXPRESS
SERVICE

BALTIMORE ____________ $4.00
BOSTON _____    3.00
WASHINGTON ______  4.75
RICHMOND ____________u 7.50
PITTSBURGH .______  8.00
DETROIT __________ 13.50
CHICAGO 1__ .A_______ ,__17.00
ALBANY and TROY__ ___ 4.00

ROUND TRIP _______ 5.00
KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos
NEVIN BUS DEPOT

111 W.,31st S*., : < CHickering 4-1600

NAUJI BIZNIERIAI
Atidarė

NAUJĄ RESTAURANĄ
po numeriu 413 KEAP STREET, 
tarp So. 1-mos ir Grand St., Brook
lyn, N. Y. (Prieš Republic teatrą).

Bus daromi skaniausiai lietuviški 
ir amerikoniški valgiai.

Kviečiame užeiti ir persitikrinti.
Savninkąi J. ŠNIRAS ir RAUBA.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 384X

Į Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai i
I Dovanom ar patys sau norėda- į 
imi pirkti laikrodžius, daimantus Į 
I ar bi ką iš auksinių
I nokite, kad pas mane

■
I Taipgi taisau visokius
■ žius ir kitus papuošalų

Ir rni nlz J nno vnn

laikrod-? 
daiktus, i 

i Taigi kreipkitės pas mane, o aš I 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
i Williamsburgiečiams, kuriems 1 
i pertoli pas mane atvežti pataisy- I 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 1 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. L 
g Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
I atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo-1 
| kėsite “Laisvėje.” 1
a 1
I B

-• •*

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

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

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNDV
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 

Tel.: Tompkins 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 vali vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
'Mylėtojai!

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

Naujoką Cigarų

Petras Naujokas 
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po
10c ir 15e

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

Dirbtuve
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.

XX X

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE. IR 
PARVEŽTL TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ^ SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENA.. IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo, organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2 

ddos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniškas vyrų tr 

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

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 862

New York, N. Y.
Valandos PrlSmimoi

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

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

JONAS STOKES 
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume-
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

’.•i

402

GRABORTUS 
(UNDERTAKER)

“Laisvę.”

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

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