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KRISLAI
Baubas Prieš Sovietus.
Badas Bedarbiams.
Vis Tiek Komunizmas

Auga.
Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Bjaurus melas buvo ir pasi
liko buržuazinės spaudos įran
kis kovoje prieš Sovietų Są
jungą. štai “Wilkes-Barre Re- 
corde” tūlas Quillen įtūžusiai 
seilėja, būk Sovietai paskerdę 
tūkstančius pasiturinčių vals
tiečių (kulokų), kuomet du me
tai atgal d. Stalinas pareiškė, 
kad buožes reikia likviduoti, 
kaipo klasę! Atsiras žmonių, 

Scurie tam melui patikės ir nu- 
sistatys prieš Sovietų Sąjungą. 
Panašių baubų rasime kituose 
kapitalistiniuose laikraščiuose. 
Ypač pastaraisiais laikais pa
aštrėjo buržuazinė melų kam
panija prieš darbininkų tėvynę.

Ohio, turi’ 
Tai dau-1 

darbininkai, j 
darbininkų 

nedirba. Miestelio valdžia džiau
giasi, kad ji į mėnesį išleid- 

, žianti ant kiekvieno bedarbio 
po vieną dolerį ir “pilnai” ap
rūpinanti kiekvieną maistu. 
Bedarbio pavalgydinimas atsi
einąs tiktai vienas centas ir 
pusė!

Buržuazija džiaugiasi, kad 
Niles bedarbiai priima ramiai 
bado padėtį, pasitenkina gauda
mi maisto už vieną dolerį per 
mėnesį!

. Miestelis Niles, 
16,000 gyventoji], 
giausiai plieno

, Šiuo tarpu 4,000

Glen Alden Coal kompanijos 
bosai padavė ultimatumą 180 
mainierių šeimynų, kurios gy
vena kompanijos stubose: jei
gu tie mainieriai negrįžta į 
darbą 29 kovo, tai jų šeimos bus 
išmestos laukan iš stubų. Tai 
tokiais bjauriais būdais, ang
lies baronai
mainierius atgal 
Neužtenka 
buožių. Moterys ir vaikai bus

ketina suvaryti 
į kasyklas, 

valstijos kazokų

UZ DARBININKŲ VIENYBĘ RINKIMŲ KAMPANIJOJ
- _____--- ----- -- --- r.------ -------- -

75,000 MAINIERIŲ ATSIDŪRĖ KOVOS IN t * *.' IYI* t* PRIEŠ ALKĮ IR PRIEŠ KAPITA LĮSTI) KARINĮ OFENSYVĄ; UŽ
LAUKE; N. M. UNIJA RAGINA RINKTI 
EILINIU NARIU STREIKO KOMITETUS

CHICAGO, Ill. — Jau še
rnai ėjo derybos tarpe ang
lies baronų Illinojaus, West 
Virginijos ir Ohio valstijų 
ir United Mine Workers 
unijos reakcinių vadų. Bu
vo daroma planai nukapo
ti algas mainieriams. Bet 
tie planai neišdegė. Tai da
bar bosai ir vadai susitarė 
paskelbti taip vadinamą 
“darbo sustabdymą” ant mėr j 
nėšio laiko. Tai sena reak- rius sudaryti bendrą kovos 
cinių vadų taktika palaiky- frontą po pačių darbinin- 
ti mainierius lauke ir pas- kų vadovybe.

kui suvaryti atgal į darbą.
Nacionalė Mainierių Uni

ja šaukia 75,000 mainierių 
tu o jaus šitą suspendavimą 
darbo paversti į tikrą strei
ką. " Ragina visur tuoj aus 
rinkti eilinių narių streiko 
komitetus ir neleisti reak
ciniams vadams mainierius 
parduoti. ("Nacionalė Mai
nierių Unija šaukia mainie-

MONTGOMERY, Ala. — 
Iš viso pasaulio kampų pra
dėjo upeliais plaukti protes
to rezoliuciją ir telegra
mos prieš nuteisimą mirtin 
riekaltų Scottsboro jaunuo
lių. Protestai siunčiami 
valstijos gubernatoriui Mil- 
leriui. Bėgyje paskutinių 
10 dienų gauta 600 protes
to telegramų.

Balsas iš Mirties Ka
meros į Darbininkus

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
Paskutinės žinios Iš Indus

trializacijos Fronto 
ANGLIS

Kovo .9 Donbase iškasta

ko sutrumpinimą, išleista 
produkcijos 260 mln. rub. 
vertės.

išdrėbti iš stubų ant šalčio ir 133 079 tonai anglių (86.3 
lietaus. t . \ < Ta j

Scrantone ant greitųjų su
šauktame komunistų simpatikų 
susirinkime keturi lietuviai 
mainieriai įstojo į Komunistų 
Partiją. Ir taip komunistinės 
spėkos tarpe mainierių auga— 
palengva, tiesa, bet auga.

“Nepaisant kai kuriose vie
tose militarinių nepasisekimų, 
komunistai stiprėja ’ Yangtse 
klonyje”, rašo New York “Ti
mes” korespondentas iš Shang
hajaus. Tas tiesa, nepaisant 
Nankingo valdžios garsių užsi
mojimų sutriuškinti, Chinijoj 
komunizmas tvirčiau prigyja ir 
smarkiau auga. Mes tą žino
me. Tą pripažįsta buržuazija.

Komunizmas auga čia pat 
Amerikoje. To nepripažįsta ir 
nemato tiktai renegatai. Jie 
trokšta ir darbuojasi delei ko
munistinio judėjimo pražūties 
ir todėl pranašauja jam nepa
sisekimus. Jų troškimai 
glūšijo jų protą.

Japonijos Valdžia 
Areštuoja Studentus

/

ap-

TOKYO. — Bal. 1 d 
licija suareštavo dar 

Imperatoriško 
Jie kaltina- 
komunistinės 
Nesenai tam

po-
20

s t u dentų
* Universiteto, 

mi skleidime 
propagandos.
pačiam universitete buvo
suareštuota 36 studentai.

Miestelis Lenda j Žemę
K IZ

NAPLES, Italija. —Mies
telis Villa* Santo Stefano, 
kuris randasi tarpe Naples 
ir Romos, staiga pradėjo 
lysti bei griūti į senovės ro
mėnų griovius, ant kurių 
jis buvo pabudavotas. Tūk
stančiai žm onių persigando 
ir nešdinasi iš savo slen- 

i kančių į žemę namų.

nuoš. plano),r kovo 10 d.— 
134,554 tomk (87 nuoš. pla
no), kovė — 130,318 
tonų (84 nuoš. plano).

Soclenktynės Geresniam
Pravedimui Pavasario

KOMUNISTU PARTIJOS KANDIDATUS IR PRIEŠ 
KANDIDATUS KAPITA USTŲ-BOSU KLASES

Raudonoji Armija
Laikosi ties Hankowu

Iš Shanghajaus praneša, 
kad ties Hankowu ištisas 
šešias dienas ėjo kruvini 
mūšiai tarpe Kuomintango 
valdžios kariuomenės ir ko
munistų Raudonosios Armi
jos. Valdžios kariuomenė 
naudoja orlaivius ir mėto

MONTGOMERY, Ala. —į bombas iš oro, tačiaus, pa- 
Kilby, kalėjimo mirties sak pranešimo, nepajėgiaIš Kilby, kalėjimo 

kameros nuteisti mirtin aš- 
tuoni Scottsboro negrai jau
nuoliai išleido atsišadkimą 
į pasaulio jaunuosius darbi
ninkus. Jaunuoliai nurodo pasibaigė Francijos Komu 
savo nekaltumą ir šaukia 
darbininkus gelbėti jų gy- Diskusijose dalyvavo 92 de- 
vybę.

komunistų armija atstumti.

Paryžius. — Kovo' 19 d.

nistų Partijos kongresas.

legatai.

Šaukimas į Nacionalę Amerikos Jungtinių Valstijų Komu
nistu Part Nominacijos Konvenciją, Gegužės 28-29 dd.

J Visus Darbininkus ir Darbininkes, j Visus Išnaudojamus 
Farmerius, Juodveidžius ir Baltveidžius, Vyrus ir Moteris.

Tolimuose Rytuose prieš 
Chinijos liaudį jau pradėtas 
mperialistinis karas, kuria- 
ne upeliais liejamas nekal- 
:as darbininkų kraujas ir 
lukojamos darbininkų bran
gios gyvybės,—karas, kuris 
p 1 ė šikiškų kapitalistinių 
;autų yra vystomas į karą 
iries -darbininkų tėvynę— 
Sovietų Sąjungą. Bijoda
mi augančios galybės Sovie
tų Sąjungos, kur nėra kri
zio nei bedarbės, kapitalis
tai organizuoja savo spėkas 
Ginkluotam užpuolimui ant 
jos. Karas prieš Sovietų 
Sąjungą virto tuojautiniu 
didžiausiu pavojum.

Jungtinių Valstijų impe
rializmas, apsimaskavęs tai
kos manevrais ir apgavin- 
gomis pacifistinėmis frazė
mis, skubiai ruošiasi mesti 
savo spėkas į šitą plėšikiš
ka kara.

Kapitalistiniai politikie- 
(Tąsa 2-ram pusi.)

Darbininkai, Draugai:
Viduryje didžiausio per

tekliaus šiandien Jungtinė
se Valstijose milionai dar
bininkų ir farmerių badau
ja. Bedarbė tebeauga. Po 
Hooverio alkio ii>priespau- 
dos režimu algos buvo ir te
bėra begailestingai kapo
jamos. Milionų dirbančių 
gyvenimo lygmala nustu
miama iki elgėtystės laips
nio. Kapitalizmas parodė 
savo bankrutą ir savo nepa- 
jėgimą išmaitint! dirbančių
jų liaudį.

Kad išlaikius savo augš- 
tus pelnus ir nesvietiškus 
turtus, stambiojo biznio /in
teresai žiauriai puola-dar
bininkų gyvenimo lygmalą 
visuose frontuose. Bosų 
klasė stengiasi išeiti iš šio 
ekonominio krizio pagelba 
padidinto išnaudojimo ir 
padidintos priespaudos ir 
naujų imperialistinių karų.

SAKOMA, KAD MALONEY JAU AT
^.žaukeMj^arresial

■ n NIER1U STREIKU
i ■ .1 • .1 A ...h
Į .—-4-4 ~

Mogiliovo ir ^Oršo^ rajo
nai padarė soclenktynių. su
tartį geresniam pravedimui 
pavasario sėjos. Sutarties 
pamatan padėta pažymėji
mas tikro laiko užbaigimui 
ruošimosi prie sėjos, taip

METALAS
Kovo 7 d. visose 

metalurgijos gamyklose iš^ 
tirpinta 14,483 tonai špyžo 
ir 16,224 tonai plieno, kovo Į pat derliaus pakėlimo ir . X— . • V • I 1 • • 1 ‘ J J — V • •

SSRS.

8 — 14,676 tonai spyžo 
16,096 tonai plieno, kovo 
d.—14,624 tonai špyžo 
16,074 tonai plieno.

ir 
9 
ir

AUTOMOBILIAI
Maskvos Stalino vardo 

automobilių gamykla (bu
vusi Ano) kov^ 10 
50 automašinų.

išleido

gyvulininkystės pažymiai. 
Sutartyje nurodyta kokią 
paramą kolektyvams turės 
suteikti fabrikai, gamyklos 
ir Mogiliovo ir Oršos rajo
ninė spauda. ,

Sutartis yra atsiliepimu į' 
drg. Červiakovo straipsnį 
apie visasąjungines prieša
kinių rajonų soclenktynes, 
tilpusį laikraštyje “Izvesti- 
ja” nuo kovo 2 d.

Komunistų Partijos .orga
nui ‘“Daily Workeriui” 
pranešama iš Scrantono, 
kad taip vadinami senosioš 
unijos “sukilėliai” — Ma
loney, Shuster ir visa kli
ka jau oficialiai atšaukė 
streiką. Vadinasi, streikas 
tapę pabaigtas laužyti.

Jeigu šis pranešimas tei
singas, tai dar vieną strei
ką Maloney palaidojo. Pra
eityje panašiai pasielgė

patys 
darbi- 

paskui

visuo-

dviem atvejais tie 
elementai, išvesdami 
ninkus į kovą ir 
parduodami bo,sams.

Mainierių pareiga
se unijos lokaluose organi
zuoti eilinių narių komite
tus ir rengtis ateities ko
voms prieš bosus ir prieš 
reakcihius vadus, pradedant 
Boylanu ir baigiant Malo
ney.

Oro Kelias iš Maskvos iki Igarka Miestelio
kovo 
tonai

NAFTA
“Azneft” versmėse 

9 d. išgauta 34,034 
naftos (93 nuoš. plano).

“Grozneft” versmėse ko
vo 8 d. išgauta 23,153 tonai 
naftos (9.36 nuoš. plano).

“Mainefft” versmėse ko
vo >8 d. išgauta 3,114 tonų 
naftos ' (89.5 
kovo 9 d.-
(88,7 nuoš. plano).

nuos.
į 3,084

plano), 
tonai,

LENINGRADO METALO 
PRAMONĖ

Vasario mėn. Leningrado 
metalo pramonė, sulyginus 
su pereitų metų vasario 
mėnesiu, produkcijos išlei
dimą padidino 30 nuoš.

Elektrotechnikos pramo
nė vasario mėnesį, sulygi
nus su atatinkamu pereitų 
metų'mėnesiu, produkcijos 
išleidimą padidino 67 nuoš.

Vasario mėnesio produk
cijos išleidimas, sulyginus 
su šių metų sausio mėnesiu, 
taip pat padidėjo. Sausio 
mėn. Leningrado pramonė 
davė produkcijos 250 mln. 
rublių vertės, o vasario 
mėn., nežiūrint'į darbo lai-

Nauja Sovietų Kuliamoji 
Mašina

Charkovo gamyklos “Serp 
i molot” inžinierių grupė 
sukbpstruktavo naujo pa
lengvinto tipo kuliamąją 
mašiną.

Perėjus prie'masinės ’nau
jo tipo kuliamųjų, mašinų 
gamyboš gdmykla gaus jau 
1932 iu. ekonomijos 15,000 
tonų įvairios rūšies metalo. 
Geležies eikvojimas suma
žės beveik per pusę. Nauja 
mašina, papigindama visus 
tech nologinius gamyklos 
procesus,.' duos gamyklai 
ekonomijos 8—10 mil. rub
lių kas met.

IŠVAIKĖ BEDARBIUS
MANILA, Philippinai. — 

B al. 1 d. du tūkstančiai be
darbių susirinko ir bandė 
maršuoti linkui valdžios rū
mų ir priduoti reikalavimus 
dėl pašalpos. ' Bėt bedarbius 
pasitiko policija ir kazokai 
ir išvaikė. ' '

MASKVA. — Sovietų Są
junga visuose frontuose lai
mi ir kerta ledus. Šiomis 
dienomis Sovietų Sąjunga 
paleido oran naujausią savo 
darbo orlaivį, kuriuo lėks 
iš Maskvos į Igarką. Igar- 
kas randas prie poliarinio rų pašto, 
rato, ši kelionė bus dau
giau tik išdirbimui žemla- 
pio keliui susisiekti su Igar
ka. '

Pagaliąus, sekančią i žie
mą, Sovietų Sąjunga atida
rys nuolatinį susisiekimą 
tarpe Maskvos ir Igarkos. 
Orlaiviai tarnaus gabeni
mui • < pašto ir lengvesnių 
reikmenų. ' ' • , . / I

Igarka randasi prie Yeni
sei upės. Dešimtis metų at
gal čia buvo tik raistas ir 
nomadiškų gyventojų bū
riai; Miesto jokio nebuvo. 
Sovietų valdžia nutarė iš-, 
vystyti čia tinkamą, preky
bos stotį. Ir dabar jau ga
lima pasakyti, kad mieste
lis Jgarka turi 30,000 gy
ventojų. ; i

Naujas Orlaivis Geraį 
Įtaisytas

Šią kelionę vadovaus žy
miausias aviacijos vadas 
Čųknovskis, kuris išgelbė
jo Noble ekspediciją. Or
laivis, neš su savim 500 sva-

yęntojai gaudavo, savo paš
tą tik šunimis atvežamą.

Orlaivis yira visas meta
linis. , Jisai turi tris moto
rus, 310 arklių jėgos. Or
laivis nusileidimui turi ne 
ratus, bet šliūžės. Kelionėje 
visur žemė yra apdengta 
sniegu.

Kelionė gali būti 1 sunki, 
nes šiuo laiku daug būna 
miglų, bet keleiviai jau ne 
pirmu kartu keliauja tokio
se sąlygose.

Mexico City.—Delei vieš
pataujančio krizio, Meksi
kos valdžia atleidžia iš dar
bo šimtus mokytojų. Vien 
tik Michoaco valstijos at
leista iš darbo keturi šimtai 
mokytojų.

IŠ LIETUVOS
Kauno spauda praneša, 

kad nesenai Kaune įvyko 
“laisvamanių studentų” su
sirinkimas. Likusi sutvar- 
ta laisvamanių organizaci
ja, kuri reikalaujanti:

1) pilna sąžinės ir tiky
bos laisvė, 2) bažnyčia nuo 
valstybės turi būti atskirta, 
3) religijos dėstymas iš mo
kyklų turi būti pašalintas, 
o jer dėstoma, tai tik paly
ginamoji religija, 4) įvesti 
civilinę metrikaciją.

Japonijos Nauji Karo
Žygiai Mandžūrijoje

CHANGHUN, Mandžuri- 
ja. — Japonijos įsteigta 
valdžia neturi pasisekimo. 
Sukilimas prieš ją smarkiai 
plečiasi. Tuo būdu Japoni
ja pasiuntė naujos kariuo-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Seville, Ispanija. — Kovo 

mėnesio viduryje čionai bu
vo laikoma Ispanijos Komu
nistų Partijos entuziastiška 
konvencija. Plačiai disku- 
suota ateities veikimas del 
rengimosi prie proletarines 
revoliucijos.

BERLYN. — Vokietijos 
Komunistų Partijos Turin
gi jos distriktas nuo vasario 
15 iki kovo 15 d. gavo 2,095 
naujus narius į partiją..

New York. — Pereitą sa
vaitę dar žymiai nupuolė 
Amerikos plieno gamyba.

Studentų Demonstracija
Prieš Valdžią

iBELGRAD. — Bal. 1 d.- 
J u g oslavijos universiteto 

menės ir pradėjo triuškin- studentai surengė demons- 
ti sukilėlius, kurie nepasi- traciją prieš valdžią. Stu- 
duoda naujai kruvinai vai- dentai šaukė: “Šalin dikta- 
džiai.

MASKVA. — Neužilgo 
Maskvoje įvyks visos Sovie
tų Sąjungos Dailės studen
tų konferencija.

Daroma inspekcija visų 
mokyklų ir kolegijų. Ge
riausia vedama mokykla 
gaus dovaną.

Sovietų judžių trustas 
nutarė dalyvauti tarptauti
nėj cinemos parodoj, kuri 
įvyks Romoj, Italijoj.

turai” Paskui policija pri
buvo ir demonstraciją-iš
blaškė.

Suareštavo 15 Draugų
CHATTANOOGA, Tenn. 

—Bal. 1 d. čiortai policija 
užpuolė masinį susirinkimą, 
sušauktą delei gynimo Scot
tsboro jaunuolių. x Penkio
lika draugų darbininkų su
areštuota ir pastatyta po 
$650 kaucijos kiekvfCiias.

L
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SUOKALBIS PHILADELPHIJOS KAPI
TALISTU NUŽUDYTI NEGRĄ JAUNUOLĮ 

1 *

Pereitą pirmadįenį Philadelphijoj . prasidėjo teismas 
jauno? negro; darbininkė/ Willie Brown, 46 metų anyžiaus.

Visi faktui rodo, kad Philadelphijos ^policija sudarė 
bjaurų sįibkhlbį prieš tą negyą jaunuolį? Jie kaltina jį 
_.ažudMbaltos mergaitės įDorotby' Lutz.1 :• nužuc

Pei- nas po Dorothy Lutz dingimo policija ne
iti. ’■ Tiktai porto, kitip policija gavo daug 
Įiėjo jos jieškoti ir surado jos lavoną.

gaitės la^omj)] ųJolięįjosj vir-TuojaukĮ ‘suradimo . mer, 
šininko pągdlbininkas Lp Strange sekamai pareiškė:

“Policija neturi jokios žmogžudžio deskripcijos. Nie
kas mums Ihegalėjo iutdik'tį jokios deskripcijos net ir nu
žiurome Asmens piktadarystėj. Mes, tačiaus, manome, 
kad tą piktadarystę papildė kokis tamsios, odos baltas 
žmogus, arba šviesios odos negras.” 1

Na, ir vietoj jieškoti tikrojo kaltininko, policija suda
rė pagrindą apkaltinimui kokio nors negro.

Willie Brown tapo suareštuotas jam einant gatve. 
Kuomet detektyvas buvo užklaustas, kam jis suareštavo 
(Brown, jis atsakė: “Aš nežinau; jis atrodė nužiūromas.”

Na, ir suimtas negras jaunuolis . buvo kankinamas ir 
klausinėjamas per 36 valandas. Jis buvo laikomas ma
žajame kambary be maisto ir vandens. Buvo mušamas 
ij grasinamas nulinčiuoti. Tai tokiomis metodomis 
jpoKcija išgavo iš jo “prisipažinimą.^ Laike valdiško 
daktaro - tyrinėjimo Brown atmetė tą “prisipažinimą.” 
Taihe tyrinėjime taipgi buvo įrodyta,., kad tą dieną, kada 
dingo Dorothy Lutz, Willie Brown buvo su savo motina 
New Garden teatre; jiedu ten išbuvo iki 4 vai. po pietų,, 
kuomet mergaitė dingo daug anksčiau.. - <

Vienas iš geriausių įrodymų, kad prieš negrą sudary
ta suokalbis, tai atrasti plaukai nužudytos mergaitės 
rankose. Plaukai yra ilgi ir tiesūs, kuomet suareštuoto 
negro jaunuolio plaukai y ta susiraitę, visai skirtingi nuo 
atrastų plaukų. i .;

Prokuroras neturi jokio įrodymo, kad Brown kaltas, 
apart jo “prisipažinimo,4 kur j policija išreikalavo^ žiau-

kankindama. Kad'-jie'Tietūri pagrindo? jį apkaltiiiti, 
tai parodo tas faktas, kad distrikto prokuroras' ir’tėišė-, 
jas-’McDevitt atsisakė parodyt to prisipažinimo raštą ad
vokatams, kurie gina Willie Brown.

Kada Willie Brown buvo užklaustas Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo tyrinėtojų apie jo prisipažinimą 
prie kaltės, tai jis atsakė: .

“Jie mane kankino per 36 valandas. Jeigu jie būtų 
liepę man sakyti, aš užmušiau savo motiną, aš būčiau ir 
tą sakęs, nes aš negalėjau išlaikyt kankinimo kančių.”

Aišku, kad Willie Brown yra parinktas, kaipo auka, 
neš jis negras. Mat, kaip kitur,, taip ir Philadelphijoj 
kapitalistų klasė, kuri yra atsakominga už masių badą 
ir skurdą, deda pastangas sukelti rasinę neapykantą, no
ri sukelti antagonizmą tarp negrų ir baltųjų darbininkų, 
kad darbininkai negalėtų bendrai kovoti prieš badą, už 
pašelpą bedarbiams ir bedarbių apdraudą. Ir tas dali
nai kapitalistų klasei vyksta. Kiek mums žinoma, net 
tūli klasiniai sąmoningi lietuviai darbininkai Philadel
phijoj tapo suvedžioti tuo bjauriu suokalbiu. Beskaity
dami kapitalistinę spaudą nekurie jų įsitikino, būk tas 
negras jaunuolis yra kaltas mergaitės nužudyme. O ku
riuos ant tiek kapitalistinė spauda apgauna, tai aišku, 
kad tokie labiau nusistato prieš negrus abelnai'; prade
da daugiau neapkęsti negrų. Tokiuo būdu kapitalistų 
klasė atsiekia savo tikslą—sukelia neapykantą baltųjų 
darbininkų prieš negrus, o negrus sukelia prieš baltus, 
kaipo- negrų lynčiuotojus, terorizuotojusj Negrai nebe- 
pasitiki jokiam baltam 'žmogui. /Jię fną-no, Vi$i 'baltieji 
yrh jų priešai. Tuomet sunku1 baltiesiems ir* negrams- 
darbininkams bendrai organizuotis, bendrai kovoti prieš- 
saVo bendrą priešą—kapitalistų? klasę/ > L < • > • ! ’

Darbininkai privalo žinoti tuos kapitalištų klasės- trik-, 
suš ir prieš juos kovoti.

Philadelphijos lietuviai darbininkai! ’ bendrai suLkitų! 
tautų darbininkais privalu kovoti,, priėš kėsinimąsi Elek
tros kėdėj nužudyt tą jauną negrą darbininką. >- •

Scottsboro negrų jaunuolių byla, suokalbis prieš jau- 
mtjplį negrą Philadelphijoj, lynčiavimų p'adidėjimas pie
tinėse valstijose, visa tai ekonominio krizio didėjimo lai
kotarpy yra atkreipta prieš darbininkų klasę abelnai, 
idąnt padaryti skirtumą tarp baltųjų ir negrų darbinin
kų, idant sukiršinti vienus prieš kitus, kad darbininkū 
klasė nepajėgtų atmušti valdančiosios klasės atakas.

Visur klasiniai sąmoningi darbininkai privalo vesti ko
vą prieš valdančiosios klasės terorizavimą negrų darbi
ninkų, privalo kelti į viršų bjaurias valdančios klasės 
priemones, kokias ji naudoja tolimesniam pavergimui ir 
didesniam išnaudojimui darbininkų klasės abelnai.

Ir Bibliškas Kvailys Pasakė 
Teisybę

Lietuvių Romos Katalikų 
S u s i v i enijimo organas 
“Garsas” No. 13 rašo:

Yra nežinomos platybės erd
vės. Toj erdvėj yra bilionai 
žvaigždžių. Apie vieną 

, žvaigždę bėga kamuolys. Mes 
, ant to kamuolio gyvename ir 
vadinam jį žeme, o tą žvaigž
dę, apie kurią jis begd, vadi
nam ’saulė. Ta žvaigždū-sa'u'4- 

‘ lė taip pat bėga, bet žemė ne- 
. silieka nuo jos,—bėgdama apie 
s ją kartu ir su ja bėga. Tat 
reiškia,' kad kur nieš šiandie 
esam niekados čia nebuvom ar 
Niekados čia inesugrįšim. < -Per 
amžius žemė. bųgo ir bėga vis 
per naujas) nebūtas vietas.

Aišku, l<ad mes esam erd
vėj, tarp žvaigždžių, mūsų ba- 
liun'as — žemė skrieja apie 
vieną žvaigždę, kaip musė 
apie jautį. Turim labai įdo
mią kelionę, nors mažai kada 
apie tai mąstome.

Nustabiai -surėdytas gamtiš
kas pasaulis. Dėl to šventa
me Rašte pasakyta: “Kvai
lys tarė savo širdy: ’nėra Die
vo.’ ”
Žeme bėga erdvėj per 

“naujas; nebūtas vietas.” 
Žemo bėga aplink saulę, 
saulė irgi bėga. Anot pa-

pinigais: Brooklyn^ “Vieny
bė”, kuri išgavo 1 $25,000. pa* 
skolą iš Susivienijimo, žadė
dama kasmet mokėti, apart 
nuošimčių, po $1,000 sumos.

- Bet pasirašytos ’ sutarties ji 
neišpildė, ir kada Susivieni
jimas pareikalavo atmokėti 
paskolą, tai 'jos bosai pasakė 
neturį i pinigų. Vadinasi, fa
šistų organas- vartoja 1 savo 
bizniui SLA. <pinigus (gautus 
be “komišeno”!), ir ---- ‘

* zacija šiandien neturi
i užtikrinimo, kad* su fa ‘pasko

la1 neatsitiks ’taip, kaip atsi
tiko sti 'MakoveckO -paskola ir 
kitoms panašioiųsi paskoloms,. ’ 

j Fhšistų 4 Vienybė” sako, 
jog Grigaičio “frentas” Gu
ogis, SLA. 1 iždininkas, ii’gi 
yra atsakomingas už įvai
rias neužtikrintas paskolas, 
ypač paskolas, duotas ko-

kiems ten “Naujienų” ben-i 
dradarbiaips. ( k ;

■ < Taigi,; dabar besiekdami 
del SLA. kontrolės, fašistai 
ir socialfašistai iškelia vieni 
kitų darbus. ? Ir iš to SLA. 
nariai darbininkai gali pui
kiai matytį, kaip tie fašis
tiniai ' elementai “rūpinasi” 
organizacija. " "

Tie dalykai- turėtų ati
daryti akis daugeliui SLA. 
narių darbininkų, ir jie tu
rėtų šiuose SLA. Pildomos' 
Tarybos rinkimuose paro
dyti, jog jie/trokšta nusi- 

L Is | kratyti fašistinio brudo,
•i ^a^su03ahf nž SLA. Darbi-

11 J0G0 ninku Opozicijos Komiteto
išstatytus kandidatus:

Į ’ vice pirmihinko. vietą: 
M. 1 Mockevičius, Mąltby; 
Pa.' , 1 0-

Į sekretoriaus vietą': J. 
Miliauskas, McKees 
Pa.

Į iždininko vietą: 
žeika, Wilkes-Barre,

Rocks,

L Ma- 
Pa.'

UŽ DARBININKU VIENYBĘ RINKIMU 
KAMPANIJOJ

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
riai—republįkonai ir de
mokratai — - prigelbstint 
vadams Amerikos Darbo 
Federacijos ir Socialistų 

ties klerikalų “Garso” paša- Partijos, praveda savo badu 
kymo, “kur mes šiandien marinimo’ ir 
esam niekados čia nebuvom programą prieš darbinih- 
ir niekados;, čia . nesugrįši- ■ pus pagalba teroro, laužyfn'o 
me”. . Reiškia, vis naujos ir i darbininku teisiu, linčiavi-

m o ir žudymo. Svarbiau - 
__ i šiandien klausimas 
prieš milionus' dirbančiųjų,

naujo karo

nebūtos vietos. Ir per bi-, r 
liohus metų bėgdamos sau- sjas 
lė ir žemė kažin kur nubė- 
go. Tai kur gi,, pagalios, tai'kova už' gynimą masių I 
tas dangus, kur gi ta pekla, gyvenimo lygmalos ir už 
apie ką. kunigai daug No- darbininkų ‘ 
fina?1 Vaduojantis1 fr tuo fpri'e§ įikj įf pf'ieš'karų. ' 
pačiu "Garso” . aprašymu i JJ' > 1 t'11

' ' ' ' • ■ galima i’ Yra ,tik, yienatmis išėji-
-• vJxJL 4.^1 ; mas iš niekados tokios nebuvunei a lokiu . . . . , . >;

teises, 'kova
i \

ųpiė žemę, ir11
’suprasti, jog nėra ___ _
■ dalykų, kaip claugųs ir pek- 
:la. Jeigu nėra ’ dangaus ir 
peklos, tai nėra ir dievo. 
Dievas pasilieka tik bibliš- 
ka pasaka.

Tokiu būdu reikia pasa
kyti,-kad tas bibliškas kvai
lys, kurį “Garsas” suminė
jo iš “švento rašto”, pasa
kė teisybę. r

Prūseikiniy Menševiku 
“Masės”

Chicagos “Vilnis” rašo:
Iki kovo 13 dienai ir Pru- 

seikos prakalbinę misija čia 
numerio antro menševikai sa
kydavo, kad “masės” su jais. 
Bet dienraščio “Vilnies” kon
certas parodė, kad jų “ma
sės,” tai sunkiai dirbant su
rankioti naujieniečiai, sanda- 
riečiai ir kiti be nugarkau
lio ašmenys. “Vilnies” kon
certe mes turėjome 1,100 
žmonių daugiau, negu jie tu
rėjo savo končert.e. ‘ Reikia 

r dar pasakyti, kad “Vilnies” 
kbnceiiaš buvo daug didesniš, 

; negu kada praeityje y r ji bu
vęs.1 it Į •« y ‘ ■ •!
■ Tas ‘parodo, kad , darbinin- 
į’k’ai' kaip ėjo f SU' dienraščiu 
Ltaj^ir‘eina.’ žinomą^ jie eina 
t ne lodei, kad “Vilnis” > yra, 
; bet1 tddėl,; kad ji yra komu

nistinis laikraštis, kad atsako 
į darbininkų reikalus taip, 
.kaip atsako visa Komunistų 
Partija.

; Tokias mases pruseiki- 
niai menševikai turi ir- ki
tur.

Apie S.L.A. $25,000 Paskolą 
Fašistų “Vienybei”

ĮDOMUMAI

» ' ’ . : ’ ’ . 'i i į ‘ •
Pįrmądįenis .̂ Bąl, .4,. 19.32

JUOKAINE JUOKAI

Maskvai — Maskvos ir rių šalių darbininkus atsiųs- 
' Leningrado didžiųjų fabrikų ti delegatus į Sovietų Są- 
^.chrfc’ninkų susirinkimai nu- jungą (laike; iPirmoši^ Gfe- 

tarė oficialiai kviesti įvai- gūžės demonstracijų.

Socialfašistas Grigaitis 
savo organe (“Naujienose” 
No. 77) apžvalgoj štai ką 
sako ;apiė fašistų “Vieny
bės”' gautų paskolą iš SLA.: 

kitas tautininkų 
pasinaudojęs SLA.

O štai 
“bunčius”,

j Dalyvavimas toj konven
cijoj nėra apribotas tik Ko
munistų Partijos' nariams 
ir organizacijoms.

Visi darbininkai, organi-. 
zuoti į darbo unijas; darbi
ninkų fratprnales organiza
cijos,1 arba kitos organizaci
jos; visi organizuoti darbi
ninkai per'susirinkimus, su
šauktus dirbtuvėse, kasyk
lose ir savo kaiminystėj; 
visi bedarbiai darbininkai 
per1 bedarbių komitetus ir 
tatybaš’ baginaini dalyvauti 
lokalinėsė’ 1 konfėiencijoie/ 
kurids' įv^ks visuose mies
tuose rido ‘ gegužes J5 d;1 iki 
gegužės 22 diyi^'iš tų loka-

siod darbininkų priešpaūdo's* ir 
skurdo. Tai yra suvienytos 
ir organizuotos masinės ko
vos kelias. Kad darbinin
kai nebūtų įstumti į dar di
desnį skurdą, t į skerdynę 
naujo imperialistinio karo, 
jie turi visa savo j.ėga ko
voti prieš ekonominį ir po
litinį ofensyvą, kurį veda 
kapitalistai ir jų valdžia.

Komunistų Partija šaukia 
darbininkus, sudaryti bend
rą kovingą frontą aplink- 
šiuos obalsius:

1. Bedarbių ir socialė ap- 
drauda valstybės ir darbda
vių iškaščiu.

2. Prieš Hooverio 
kapojimo politiką.

3. Greitoji pašalpa 
biednųjų farmerių be var
žymų iš valdžios ir bankų 
puses; paliuosavlmas Tai
merių nuo taksų ir nuo ver
stino skolų kolęktavimo.,
. 4. Lygios teisės nęgrams 
ir apsisprendimo teisė Juo
dajam Ruožtui. ., ; ,
; 5. Prieš kapitalistinį tero
rą; prieš rišoitiaš darbinin
kų poliririių teisių priespau
dos fblmas.■ ' ■./ \ ‘ 1

6. Prieš imperialistinį ka
rą; už gynimą Chinijos liau
dies ir Sovietų Sąjungos.

Ji šaukia darbininkus or
ganizuotiAą bendrą pasi- 
priėšiniųią sekamoj rinki
mų kampanijoj, prisiun- 
čiant delegatus į Nacionalę 
N o m i n acijos KohvenciĮą, 
kuri įvyks Chibagoj, gegu
žės 28 ir 29 d.

Visi darbininkai’ ir farme- 
riai, negrai ir'baltieji, if jų 
organizacijos; visi asmenys 
ir darbininkų organizacijos, 
kas tik pasirengę remti dar
bininkų kovingą platfbrfną 
ir kandidatūs, kViečiaiha 
dalyvauti.

algų

del

Kada Žmogus Pasikinkys 
Saulės Spindulių Jėgą

Saulės spinduliai paleidžia 
didelį daugį energijos, arba 
pajėgos ant žemės. Vien karš
tuose’ ir vidutiniai šiltuose 
kraštuose, nuo saulės ten atei
na 200 bilionų arklių spėkos 
per metus, taip kad kiekvienai 
ketvįrtainiškai myliai tenka 4 
milionai arklio pajėgų.

Klausimas: kaip tą saulės 
spindulių energiją sukaupt į 
krūvą, kad būtų veikli pajė- 
įga yaryt traukiniams, laivams, 
automobiliams, fabrikų maši
noms ir t.t. ? 1 - ’

Tiesai ir pirmiau' daryta 
bandymų pasikinkyt saulės 
spindulius į darbą, Jau dabar 
yra nedidelis skąičius garo in-j 
žinų, varomų saulės. Bet vis “Taksų mokėtojas yra žmogus, 
tai dar tėrd daugiau žaislas, kuris sako, kad valdžia turė- 
negu pastovi rimta varomoji tų mažiau kaštuoti, negu da- 
pajėga.

Tačiaus visai galimas daik
tas, kad ateityje žmonės nau-t 
dosis sauline energija pana
šiai, kaip dabar naudojasi an
glimis, aliejum ir elektra.

Dar jaunutis tebėra moks
las, kaip paversti šviesą į va
romąją spėką. To pavyzdį, 
kad ir nedidelį, suteikia vadi
namoji foto-elektrinė, arba 
švies-elektrinė celė; tai yra 
tam tikras cilinderis, a?ba 
vamzdžiukas, arba dūda. Pa
žiūrėjus, atrodo, kad vamz
džiukas iš vidaus y^ra nusida- 
bruotas; bet tikrumoje jo sie
nelės yra iš vidaus išteptos 
minkštučiais metalais natro 
(sodium), kalio (potasium), 
caesium arba rubidium. Kaip 
tik šviesa p.ąsįękia tomis me
džiagomis išteptas cilinderio 
Sieneles, tuoj pradeda nuo jų 
lėkt elektronai; susidaro, kad 
ir silpna, elektros sriovelė, ku
ri būna perleidžiama vielomis, 
kur reikia. .'.Juo stipresnė švie
sa, tuo didesnė jsriovelė elek
tros. J , t , ' . |

Paskutinėmis y dienęmis gi 
atėjo žinių iš Berlyno, Pitts
burgh o ir Newarko, kad nerei-

Butkaus “Sekretas”

~ Sklokos “nugarkaulis” But
kus skundžiasi saviem boisam, 
kad drg. Angarietis paskelbęs 
apie jį kokį tai sekretą svietui, 
ko Butkus nenorėjęs, kad apie 
jį žinotų bent viena gyva dūr 
šia. Bet tuo pačiu laiku But
kus važinėja su savo šlapiais 
spyčiais ir viešuose mitinguose 
parodo pats save, tai yra tą 
jo vadinamą “didelį sekretą.”

• —o—
Taksai ir Valdžia

I

San Diego. Union rašo:

linių1 kbnfel-encijų išrinkite kia net vamzdžiuko, dūdos bei 
delegatus į' Nacionalę No- cilinderio, idant nuo 
mihacijos Konvencija.

Nacionalės organizacijos, Užtenka metalinę lentelę ap- . 
knrinq remia šiOs konvenri- teptl bei apleistl medžiagomis,! mriOS C a SIOS^ p ve C pagamintomis iš deginio vario 
jos tikslą, gali išrinkti du (COpper oxide) selenidinio si-
delegatus į Chicagos Kon
venciją; Komunistų Parti
jos Distriktų Komitetai ga
li išrinkti vieną delegatą.

Komunistų Partija, kuri 
Šaukia šią Konvenciją, yra 
vienatinė Partija, kuri- iš- 
anksto perspėjo darbininkų 
klasę apie dabartinį krizį 
ir bosų atakas, ir ragino 
darbininkus prisirengti. Tai 
yra vienatinė Partija, kuri 
nuolatos organizavo kovą už 
bedarbių apdraudą ir vedė 
agresyvę streiko politiką 
pramonėse prieš algų kapo
jimą ir prieš kiekvieną ata
ką ant darbininkų teisių.-

Draugai darbininkai, ka-
pitąlistinė sistema bankru
tuoja. Darbininkai turi ko
voti už’naują sistemą, už 
socializmo sistemą. ‘■ Tiktai 
pagrindu bendros ir mili- 
taųtiškoS kovosjuž apgyni? 
mą darbininkų f gyyenįmo 
normos darbininkai turi iš
sikovoti išėjimą iš šio kri
zio: jie turi panaikinti ka
pitalistinę sistemą ir įsteig
ti Darbininku ir Farmerių 
Valdžią. , . ’ *' ’ '

Prisidėkite prie lokalinių 
konferencijų, Siųskite dele
gatus į Chicagos Konven
ciją. Pirmyn, f 
bendrą frontą prieš išnau
dotojus!

A. J. V. Komunistų 
Partijos Centl’alinis 
Komitetas.
Visi susirašinėjimai sąry

šy j su rinkimų kampanija 
turi būt adresuojami Na* 
cionaliam Kampanijos Ko
mitetui, 3'5 ’East 12th St, 
9th Floor, New York City.

bar kaštuoja; pilietis, jaučia, 
! kad už 'tuos pinigus valdžia 
turėtų duot d'aūgiau 'vertės, He- 

’» gu kad duoda.”
Susipratęs gi darbininkas sa

ko, kad visokia kapitalistinė 
į valdžia rankpelniams perbran- 
giai lėšuoja, nes ji buržuazijai 
tarnauja ir darbininkų klasę 
spaudžia.

—o—
Kas duos Darbų ?

—Kibą bedarbiai patys vie
nas kitam turės darbų duoti, 
ba fabrikantai tik žada surast 
darbų ir žada, o darbai vis 
mažėja,—tarė vienas bedarbis 
su karčia šypsą.

—o—
Kas Ką Kontroliuoja?

“Vargas su valdininkais, 
kontroliuojančiais a 1 k o h olį, 
yra tas, kad alkoholis kon
troliuoja valdininkus.”—Brun
swick Pilot..,. t ,

—o— \
Geresnes Kloties \

Vienas darbininkas sako, 
kad b.uržujiniai judamieji pa
veikslai buvo tokie nuobodūs, 
kad jis ką tik neužmigęs. Ki- 
tarriJ sykiūi linkime jam ten 
užmigti.

šviesos 
pasidarytų elektros srioviukė.

pagamintomis iš deginio vario

—o—
Skirtingi Bedarbiai

—Yra bedarbių ir turtingų, 
—tarė Mikas.

—Tu mintyj turi kapitalis
tus,—pridūrė Pranas.

—Dar turiu mintyj ir šim
tus tūkstančių dykūnų valdi
ninkų, kurie nieko nedirba, 
taigi yra “bedarbiai,” bet bai
siai dideles algas veltui ima.

—Tuos ‘loskavus bedarbius’ 
reikėtų ištrenkti laukan iš jų 
šiltų vietų, — tęsė Pranas, — 
o iš jų palikusių algų galima 
būtų užlaikyti milionus bedar
bių.

—Taip, — sutiko Mikas, — 
bet niekas kitas tų parazitų iš 
ten neištrenks, kaip tik patys 
revoliuciniai darbininkai su be
darbiais.

—o—
/ Seniau ir Dabar

—Ar žinai, kodėl prie barz- 
daskutyklų stovi baltai-raudo- 
nai dryžuoti stulpai?

—Nežinau.
—Tai todėl, kad senovėje 

barzdaskučiai buvo pusdakta- 
tikrUis; darydavo žmonėms ma

žesnes operacijas, leisdavo 
kraują, o dabar to nedaro, bet 
ženklas užsilikęs.

- —Oi, brolyti, anas ve bar- 
berys ir dabar taip padaro.

dabro ir kt. Apšvietei tokią 
lentelę arba kelias krūvon su
jungtas, tos rūšies lenteles, ap
teptas minėtomis medžiago
mis, ir jau eina elektros srio
viukė, net stipresnė, negu kad 
iš dūdos bei vamzdžiuko. O 
apšviesti galima elektra, gazu, 
saule ir kt.

Tiesa, lig šiol tik silpnutę 
elektros sriovę tegalima buvo 
pagamint tokiais būdais; ir 
reikėtų milięnų foto-elektrinių 
celių, kad padaryt tiek energi
jos, kiek reikia vienai viduti
nei elektros lemputei. Ta
čiaus mokslininkai turi didelių 
vilčių per tolesnius bandymus 
ir tyrinėjimus pajungt tiek sau 
lės spindulių, kad jų energija 
galima būtij atlikti didžiausius

Dar žodis kas link dabarti
nio naudojimo foto-elektrinės 
celės. Nežiūrint, kad šviesa 
iššaukia arba , “išstumia 
mažą Diskelį^ ęlęktriųęs pajė
gos iš tos celės, tačiaus šis 
išradimas duoda jau didelės 
praktiškos naudos. Pavyz
džiui, foto-elektriilės celės su 
įtaisais, prie jų prikergtais, su
skaito, kiek pravažiuoja au
tomobilių Holland tuneliu tarp 
New Yorko ir Jersey City; ly
giai su grindimis automatiškai 
sustabdo keltuvui (eleveite- 
rius) augštuose naujoviškuose 
namuose; “praneša” laivo ma
šinistui, kad perdaug dūmų 
verčiasi iŠ kaminų; savaime iš- 

. . , skiria įvairias spalvas; mieruo-
į kovingą ja stiprumą ir įvairiavimą tepribuvo 1,984

žvaigždžių šviesos; padaro ga
lima vielomis (“telegrafu”) 
perleisti fotografinius paveiks
lus; pasidarius tamsiau, ta fo
to-elektrinė celė savaime už
žibina. elektros lempas; tar
nauja, kaipo nematomas sig
nalas ir prieš plėšikus bankuo
se. Yra tuzinai ir kitų pa
vyzdžių, kur šis švies-elektri- 
mės. celės išradimas jau tar
nauja praktikoje.

Beveik Tiek Išdepor- 
tuoja, Kiek Įvažiuoja

PerWASHINGTON.
i vasario mėnesį Amerikon 

ateiviai.
Gi per tą patį mėnesį tapo 

<išdeportuota iš Amerikos • 
1,505 ateiviai. Tokį prane
šimą duoda valdžios darbo 
d e partmento sekretorius 
Doak.

i

Ossining, N. "Y.— Kovo 
31 d. Sing Sing kalėjime 
elektros kėdėj e sudeginta 
keturi kriminalistai,

1 'i • & ■- >.
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Puslapis Trečias

nes
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Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei

Literatūros, politikos ir visuomenės mokslų darbininkų žurnalas

PRIEKALAS
pradeda eit kas mėnuo, 49 p. didumo, gausiai iltetrapjamas

dinasi eiliniu

patar- 
ir už 
kainų,

Sworn to 
me this 1st

(Seal) Amerikoj beto dar galima 
Išairašyt per “LAISVĘ”

negali 
mainie- 
mainie-

Washington
studentų delegatai čionai at
silankė pas senatorius Co
peland, Costigan ir Logan 
ir sudėjo protestus prieš 
Kentucky valdžią.

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N. Y<

Mainierių Streikas, Maloney Parda vystė, 
Eilinių Narių Komitetai ir Lietuviški 

Renegatai

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto
Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų į mėnesį 

pagal laipsnį

Kiekvienas lietuvis darbininkas ir darbininkė turėtų priklausyti 
savoje, palaipinėje organizacijoje, k^ri, J^tiįcus nelaimei, jį, jų bei 
likusių šeimynų sušelps. . - f

Del platesnių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:

pasigriebė to lokalo vadovy
bę į savo rankas.

O dabar Prūseikos “Klam
pynė” begėdiškai kaltina 
eilinių narių-komitetą, būk' 
dėka jo to lokalo mainieriai 
nebuvo išvesti į streiką.

Renegatai Talkoj Pas 
Maloney

Man nuvykus į Wilkes- 
Barre draugai pasakojo, 
kad visi Prūseikos stambie
ji pasekėjai dirba. Jų prie
šakyje stovi Vilkelis.

Apie tai “Laisvėj” jau bu
vo rašyta. Nevadinau jo 
skebu. Nurodžiau tik, kad 
jis djrbo ir nemaišė draugų 
k o m u n istų 'atkalbinėjimo 
neiti-į .dirbti 
jeigu jis skaitosi komunis 
jtu ir jeigu taip garsiai šu

Išsirašyti “PRIEKALĄ 
galima 

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “InoBtrannich 
Rabočich” 

Red. “PRIEKALAS”

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge- 
riausio 
navimo 
žemų 

va- 
landoje šauki- 
tęs pas: ‘

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: Bo. Boston 0304-W

NIEKS NEPERKA
Apie Alytų dažnai nieks 

neperka senų arklių, net 
odai, o jei perka, tai duoda 
tik no tris litus už arkli.

editor, managing 
manager are: 
46 Ten Eyck

William Rhodes, 46 Ten 
Brooklyn, _N. Y., - - - j,

Brooklyn,^. Y.
Frank Buck, 

Brooklyn, N. Y.
(If owned

tijos liniją šiame streike. 
Dabar visi darbininkai pa
matys, kur tie gaivalai nu- 
maršavo. Dabar mainie
riai žinos, kad Prūseika ir 
jo pasekėjai padėjo Malo
ney suvadžioti mainierius. 
Pamatys visi, kad renega
tai išėjo prieš eilinius mai
nierius, o padavė ranką ap- 
gavingiems senosios unijos 
vadams, kaip Maloney, 
Tomchak, Shuster ir kiti.

Kai kurie valstiečiai senus 
arklius stačiai išvaro 
jiems pigiau išvaryt, kaip 
kailį nulupt. Už kailio nu- 
lupimą specialistui reikia 
mokėt 10 litų, o už arklio 
odą rinkoj duoda tik 7 li-

Sugrįžęs į Brooklyną per
žiūrėjau du paskutiniu nu
meriu renegato Prūseikos 
organo. Jeigu kas iki šiol 
dąr abejojo, kad lietuviški 
renegatai lošia reakcinių 
unijų vadų ir bosų agentų 
rolę, tai po šio mainierių 
streiko turėtų įsitikinti, čia 
Prūseikos organas ir jo pa
sekėjai atvirai ir begėdiškai 
susivienijo su pardavikais 
ir išėjo prieš kamuojamus 
ir terorizuojamus mainie
rius. /

Pažiūrėkime į streiką pla
čiau, pažvelgkime į tas spė
kas, kurios į streiką veikė 
ir tuos elementus, kurie ja
me dalyvavo.

Du Streikai jau buvo 
Parduoti

Juk dabartinis kietosios 
anglies mainierių streikas 
jau trečias, vadovaujamas, 
to paties elemento, būtent 
Maloney ir jo klikos, kurie

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION, ETC., REQUIRED BY THE 

ACT OF AUGUST 24, 1912.
Of Laisve published daily except 

Sunday at 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y., for April 1st, 1932. 
State of New York 
County of Kings ss.

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Frank Buck 
who, having been duly sworn ac
cording to law, deposes and says 
that he is the business manager of 
the Laisve and that the following 
is to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the ow
nership, management, (and if a daily 
paper,, the circulation), etc., of the 
aforesaid publication for the date 
shown in the above caption, required 
by the Act of August 24, 1912, em
bodied in' section 411, Pbstal Laws 
and Regulations,, printed on. the re
verse of this form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publishers,. < 
editor, and business 
Publisher Laisve, Inc 
St., Brooklyn, N. Y.__

Editor, 
Eyck St, 

Managing Editor, William Rhodes 
46 Ten Eyck St., T . " '

Business Manager, 
46 Ten Eyck St.

2. That the o^yner is 
by a corporation, its name and ad
dress must be stated and also imme
diately thereunder the names and 
addressses of stockholders owning or 
hviding one per cent or more of to
tal amount of stock. If not owned 
by a corporation,ztne names and ad
dresses of the individual, owners 
must be given. If owned by a firm, 
company or other unincorporated 
concern, its name and address, as 
well as those of each individual 
member, must be/ given.) Laisve, 
Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y., 
President, Roy Mizara, 31 Grove St., 
Brooklyn, N. Y.; Secretary-Treasur
er, Joseph Kairys, 68 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y.

3. That the known bondholders 
mortgagees, and other security hol
ders owning or holding 1 per cent 
or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are:

? there are none, so state.) None.
4. That the two paragraphs next 

above, giving the names of the ow
ners, stockholders, and security hol
ders, if anv, contain not only the

‘ ' 1- 
ders as they appear upon the books 
of the company but also in cases 
where the stockholder or security 
holder appear „upon the books of 
the company as trustee or in any 
other' fiduciary relation, the name 
of the person or corporation for 
whom such trustee is acting, is gi
ven? also that’ the said two para
graphs contain statements embracing 
affiant’s full knowledge and belief 
as to the circumstances and1 condi
tions under which stockholders and 
security holders who do not appear 
upon the books of the company as 
trustees, hold stock and securities in 
a capacity other than that of a 

and this affiant 
that any 
or corpo- 
direct or 
bonds, or 
so stated

Lyta ' Teišybė; : ’Dabar-, visi 
‘tią mato. ’ . 1

Kokia Buvo Komunistų 
Partijos Politika?

Mes matėme, kad streiką 
Maloney-Shuster vėl. par
duos, nes jau pirmiau du 
streiku jie buvo pardavę. 
Todėl mes šaukėme mainie
rius stoti į streiką ir pada
ryti iš jo tikrą kovą už mai- 
nįerių reikalus. Mes šaukė
me mainierius, kad jie pa
tys imtų streiko vadeles į 
savo rankas. ; ;

Bet kaip tas vadeles pa
imti į savo rankas? Kaip 
ir kdkiuo būdu mainieriai 
gali susimobilizuoti masi
niam kovingam pikietūi ? 
Kaip tvisi mainiejęiaį gali, su
sivienyti; kovai—ir tie, ku
rie neturi darbo ir tie, ku
rie dar .dieną kitą dirbą?

Atsakymas toks:, Kad suvie
nyt dirbančius ir bedarbius 
mainierius, tai reikia reika
lauti nuo bosų, kad kiekvie
nam mainieriui būtų užtik
rinta mažiausia trys darbo 
■dienos į savaitę. O tiems, 
kurie pastoviai atsidūrė be
darbių eilėse, turi anglies 
baronai duoti pašalpą. Tai 
tokie pamatiniai reikalavi
mai. Jiems priešingas buvo 
Maloney ir visa streiko va
dovybė. Mat, jiems rūpėjo 
ne suvienijimas dirbančių 
ir bedarbių mainierių, bet 
jų padalinimas.
Eilinių Narių Komitetai
Jau senai Darbo Unijų 

’Vienybės Lyga darbuojasi, 
kad visuose United Mine 
Workers of America loka- 
luose sukurus eilinių marių 
komitetus. Jų darbas. turi 
but:, kovot prieš reakcinius 
vadu s, r e v pliučionizupti 
mainierius ir ruošt juos ko
vai, prieš anglies parupus. ,

Bet štąi, iškiloj" streįkąs. 
Dabar d ai; energingiau 
griebtasi kurti eilinių narių 
k o m i t etus. Siūlyta, f kad 
kiekvienam lokale išrinktas 
būtų eilinių narių . streiko 
komitetą iš 25 narių. Tik 
tokie skaitlingi ir atsako- 
mingi lokalų • komitetai pa
jėgtų sukelti mainieriuose 
revoliucinį ūpą ir išvystyti 
kovą iki augščiausio laips
nio. Tik tokie komitetai 
įtrauktų mainierių mases 
į pikietavimą kasyklų.

Bet tokių komitetų rin
kimui bjauriai priešinosi 
Maloney klika. Ji griebėsi 
bjauriausio smurto, kad ne- 
daleisti prie komitetų išrin
kimo. Neleido eilinių na
rių komitetų atstovams pa
sirodyti lokaluose, kuriuos 
kontroliuoja Maloney klika. 
Taip pat, žinoma, Boylano 
reakcinė mašina priešinosi 
tiems komitetams. Ir štai 
susidarė bendras frontas 
Boylano klikos ir Maloney 
klikos prieš eilinius k.omite-

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius: 
l • ■ .

$150, $300, $600 ir $1,000. Taipgi Tris Pašalpos
Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę

bona fide owner 
has ho reason to believe 
other person, association, 
ration has any interest 
indirect in the said stock, 
other securities than as 
by him.

5. That the average number of 
copies of ' each issue of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the six months pre
ceding the date shown above is 10. 
500. (This information is required 
from daily publications only.)

FRANK BUCK, 
Business Manager, 

and subscribed before 
day of April, 1932.

MATTHEW BALLAS, 
Notary Public.

(My commission expires March 30, 
1933.)

turi pasiimti visa krizio naš 
tą ant savo pečių.

Šis reikalavimas 
patikti dirbantiems 
riams. Juk jeigu 
rys dirba 3 dienas savaitėj ir 
vos pusbadžiai pajėgia savo šei
myną išmaitinti, tai argi jis 
norės streikuoti, idant dar 
mažiaus darbo gauti ir dar 
didesnį badą įvesti savo na
muose? Štai kodėl tūkštan- 
čiai mainierių pasiliko ka
syklose, nors jiems netruko, 
kovingos dvasios, šis rei
kalavimas patraukė savo 
pusėn tūkstančius bedarbių 
mainierių, bet pylė, šalto 
vandens už nugaros tiems, 
kurie šiek tiek dar dirbo 
kasyklose.

Kriminališkas Palikimas 
Mainierių Kovos Lauke
Vienok tūkstančiai mai

nierių išėjo į streiką.- Prie 
jų prisidėjo bedarbiai ir su
sidarė didžiulė armija ko- 

susipyko su reakcionieriais I vos lauke. Maloney ir jo 
klika tuos mainierius pali
ko kovos lauke. Jokios 
streiko organizacijos ir mo
bilizacijos nebuvo. Jokios pi- 
kieto organizacijos nebuvo. 
Jokio plano nebuvo. Jokių 
nebuvo daromą pastangų, 
kad masiniai priešintis Boy
lano x mašinos, valdžios ir 
anglies baronų terorui.

Štai su draugais- einame 
piketuoti. , Ne vienas neži
no, kur eiti ir ką daryti. 
Klausia vienas kito. Buvo 
lokalo susirinkime ir niekas 
jiems nesakė kur susirink
ti. Vienas sako: “Aš eisiu 
ten, o tu jbnai važiuok te
nai.” O čia gatvėmis laks
to policistai ir- .medžioja 
mainierius pavieniai.

Reikėjo masinio pikieto, 
masinės kovos, masinės mo
bilizacijos, bet apgavinga 
Maloney vadovybė tuo nesi
rūpino. Policijai ir kazo
kams buvo lengva terori
zuoti mainierius, kuomet 
jie buvo neorganizuoti. Tik 
vieną dieną buvo šioks toks 
masinis pikietas ir tą dieną 
kazokai nedrįso daužyti gal
vas mainieriams.

Vėl Streikas Parduotas
Pagaliaus Maloney pa

reiškia kovo 31 d., kad 
streikas likviduojamas, kad 
mainieriai tapo “sumušti”. 
O sumušti tapo trečiu kar
tu todėl, kad Maloney kli
ka mainierius apgavo ir 
pardavė bosams. Iš pat sy
kio mes nurodėme, kad taip 
bus, kad Maloney tyčia lai
ko mainierius pakrikusius 
ir sudemoralizuotus, idant 
būtų lengviai juos parduoti., 
Karti -ir skaudi maįnier 
riams lekcija. Tūkstančiai 
jų, reikia tikėtis, gal dabar 
pamatys, kaip bjaurią rolę 
sulošė Maloney ir jo šali
ninkai.

Mainieriai sumušti—taip, 
baisiai sumušti! Dabar an
glies baronai kruvinai jiems 
keršys. Teroras prieš juos 
augs, algos bus išnaujo ka
pojamos, jų paprasčiausios 
teisės bus dar bjauriau min
džiojamos.

Pačiam pirmutiniam mū
sų išleistam anglų kalba lar 
pelyje mes pasakėme: “Ma- 
loney-Shuster ir generalio

“PRIEKALO” Kaina:
Amerikoj: metams — 2 doler, 

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

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

: •■ Prūseika smerkia Partiją,; 
kad ji iš pat pradžios nurodė 
Maloney pardavystę ir per
sergėjo mainierius ir šau
kė juos imti streiką į 
savo rankas. Maloney dar 
sykį : apgavo mainierius. 
Prie šito begėdiško darbo 
prisidėjo1 lietuviški renega
tai ir su savo organu.

Policijos ir smurto pagal
ba Boylanas ir Mąloney ko
vojo prieš eilinių narių ko
mitetus. ;i Tuos komitetus, 
kaip matote, pasmerkė Prū
seika ir liepė savo pasekė
jams padėti Maloney mai
nierius apgaudinėti.

Mes sakėme, kad kovų 
lauke oportunistai nusimas- 
kuos save ir pasirodys at
virais darbininkų pardavi- 
kaiš.

United Mine Workers of 
Amerika pirmo distrikto 
viršininkais. Maloney kli
ką remia taip pat renega
tai lovestoniečiai, kuriem 
Wilkes-Barre vadovauja tū-l 
las Vratarich.

Visus šiuos tris streikus ; 
Maloney pardavė. Žino tą 
visi. Po antro 'streiko Ma- Į 
loney dešinė ranka tūlas i 
Tomchak gavo nuo anglies 
baronu darba ir nutilo. Bu
vo gavęs darbą ir Maloney 
prie anglies kompanijos už 
pardavimą antrojo streiko. 
Padirbo jis dvi-tris pienas, 
bet, matomai, nepatiko ir. 
pametė. Pasirodo, kad an
glies baronai jį su vylė—ma
tomai žadėjo geresnį darbą, 
o davė nepatinkama.

Ir šio streiko viduryje 
Maloney viešam susirinki
me pasigyrė, kad Boylanas Į 
ir anglies baronai jam siū
lo $20,000, kad tik jis at
šauktų streiką, bet. girdi, 
“aš to nedarysiu.” Tačiaus 
už kelių dienų streiką at
šaukė, tai yra, pardavė.
Bjaurus Suokalbis Prieš 

Mainierius
Šis mainieriii streikas bu

vo tyčia nelaiku iššauktas, 
tai yra, visai neprisirengus 
prie jo. Jis.buvo iššauktas 
tam tikslui, kad privertus 
Boylaną pasitraukti iš dis- 
rikto prezidento vieos ir už
leisti ją del Maloney. Tą 
visi žino streiko apielinkė- 
je. To neslepia pats Malo
ney. Jis didžiuojasi, kad 
jokio kito darbo nenori ir 
neužims, kaip tik distrikto 
prezidento vietą. Vadinasi, 
Maloney kovoja už darbą 
sau, o ne už mainierių rei
kalus. Štai kodėl nebuvo 
rengtasi išanksto prie strei-

Streiko Reikalavimas
Vyriausias streiko reika

lavimas buvo toks, kokį siū
lė prezidentas Hooveris del 
visos pramonės, kad “pra
šalinti krizį.” Tai yra, Ma
loney reikalavo, kad mai
nieriai pasidalintų ’ darbu, 
kiek to darbo randasi. Pa
vyzdžiui, jeigu mainierys 
dirba 3 'dienas savaitėj, tai 
jis turi tedirbti pusantros 
dienos, o kitas pusantros 
dienos atiduoti tam mainie- skundų komiteto policija 
riui, kuris neturi darbo. Va- prives streiką prie pralai- 

patys darbininkai mėjimo

“Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio į mėnesinį, o taipogi pla
tesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato su- 

v stiprinimas duoda galimybės 1982 m. žymiai pagerinti jo turi
nį ir išvengti visos eilės trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

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

'“Priekalas” turi nuolatini skyrių “Socialistinė SSRS, statyba,” 
kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba ir kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjimu svarbesnių SSRS, 
jsocialistiųės pramonės įmonių, sovehozų ir kolchozų gyvenimas 
ir augimas. • .

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

''Priekalas” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta
tybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse jis 
rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 
“Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio
grafija ir kritika” ir kitus.

“Priekalo” reguliarus išėjimas ir visų uždavinių išpildymas pir
miausia priklauso nuo aktingos mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėjų paramos. Todėl reikalinga iš anksto 
užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu
siai remti jį. <

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

narių komitetai būtų: ren-* 
kami. Aš nuvažiavau nuo1 
Centro Biurą tik tam, kūd 
padėti partijai sumobilizuo
ti lietuvius mainierius tam 
darbui. <

Štai dabar Prūseikos or
ganas atvirai prakeikia ei
linių narių komitetus ir jų 
veikimą. Kovo 24 d. nume
ryje jis sako: “Tuo pačiu 
sykiu ekstra-kairieji ele
mentai sudarė savo ‘eilinių 
narių komitetą’, kuris įvai
riais atsišaukimais pradėjo 
skleisti streikieriuose demo
ralizaciją, pat pirmiausia 
k u r s t y damas mainierius 
prieš streiko vadą Malo
ney.”

Begėdiškai atvirai rene
gatų laikraštis išėjo už par? 

kauja ir vadovauja mainų! daviką Maloney ir prakei- 
apielinkėje Prūseikos pase- pęč teisinga Komunistų Par
ke jams, tai jo pareiga buvo 
susisiekti su eilinių komite
tų judėjimu ir padėt jiems 
mobilizuoti mainierius tik
rai kovai. To jis nedarė, 
o pasislėpęs ėjo. ir dirbo. 
Jis todėl skaudžiai nusidėjo 
prieš darbininkų judėjimą.

Klausimas ėjo ne 
kad vienas žmogus 
lokalo mestų darbą, 
me, ką tas žmogus

Pasikviečia 1 Talkon Policiją 
‘ < Ir Griebiasi Smurto 

f
: • i * ! • I < | ( ' 1 ■ :

Olyphante buvo pavykę 
vienam kitam lokale išrink
ti eilinių narių komitetus 
streiko pradžioje. Štai pa
vyzdys : Viename lokale 
ant rytojaus po išrinkimo 
šauktas eilinių narių komi
teto susirinkimas. Pajuto 
pavojų Malonėy ir Boylano 
klikos. Pasikvietė policiją 
ir ištaškė komiteto susirin
kimą. Tada jos susišaukė 
lokalo susirinkimą, apsista
tę policiją, išterorizavo vei
klius mainierius ir visai ne
leido eilinių narių komite
tui pasirodyti ant pagrin
dų. Ir šitaip smurto 

Čia buvo phsa- pagalba reakcionieriai vęį

tame, 
iš viso 
bet ta- 
(Vilke- 

lis) daro, kad padėti eilinių 
narių komitetams išvesti 
mainierius į streiką ir vado
vauti jiems kovoje.

Nuo šitos atsakomybės 
nenuplaus Vilkelio ir visų 
Prūseikos pasekėjų jokios 
kolionės. Nepateisins jų nė 
bandymas pasislėpti po fi
gos lapeliu, kad buk buvo 
daugiau tokių, kurie dirbo. 
Faktas yra, kad Wilkes-Ba
rre Komunistų Partijos lie
tuviai bolševikąi streikavo 
ir ėjo ant pikieto kasdien, 
;o tuo tarpu niękaš neiųate 
streiko lauke bei ant pikie
to Vilkelio'ir'jo-'draugų. ’
Dabar Paaiški Oportunistą 

Taktika
Laike Patersono audėjų 

streiko Prūseika kurstė sa
vo pasekėjus prieš komunis
tus. Lūike Lawrence audė
jų streiko “Klampynė” at
virai1 sveikino savo pasekė
jus, kurie atsisakė padėt 
revoliucinei unijai sumobi
lizuoti audėjus kovai prieš 
algų nukapojimą. Tada pra
keikė Komunistų Partijos 
Lietuviu Centro Biurą, kam 
pasiuntė savo atstovą padė
ti unijai sumobilizuoti audė
jus kovai.

Šiame streiko laike Prū
seika per savo organą pa
kartoja tą pačią savo streik- 
laužišką rolę—tik daug drą
siau, atviriau ir begėdiš- 
kiau. Anuose streikuose 
dar bažijosi, kad jie eina su 
partijos linija ir SU revoliu- list of stockholders and security hoi 
cinės unijos vadovybe. Bet 
šiame streike nusiima veid
mainystės mas’ką ir parodo 
savo tikrą veidą. ‘■ '

• > ( .< (į p ; J * į; Į n
Juk eilinių n^rių komite

tų kųriipas, jų, pozicija už
imta streiko lauke, jų kova“ 
už streiko pervedimą iŠ Mą
loney klikos rankų į pačių 
mainierių rankas, jų patiek
ta programa ir reikalavi
mai, išleisti lapelių formoje, 
buvo ne Bimbos išgalvoji
mas bei planas. Tai. buvo 
ir yra Darbo Unijų švieti
mo Lygos ir Komunistų 
Partijos linija ir politika. 
Bimba pribuvo į streiko 
lauką tik uį , savaitės po 
streiko prasidėjimo, o jau 
visos mūsų komunistines 
spėkos buvo sumobilizuotos 
už eilinių narių komitetus, 
už jų programą, u^ kovą lo- 
kalųo^e, kad visur eilinių
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Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kadmokėti ners dalinai apsiginti.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Rep.

PHILADELPHIA. PA.

Paimkime kad ir Nemuną. Jis nesudaro

Pirmadienis, Bal, 4, 
■ t ........  ,,, „j. i. ■ ........litu.

buveines.
O. K. Naujokas.
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Tad kiekvienas turi
Visi kliu-
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(Tąsa)
Sovietu Sąjunga atvejų atvejais siūlė 

joms taiką, bet tie pasiūlymai buvo atme
tami. Tik 1919 metų Raudonosios Armi
jos karžygiški žygiai, supliekimas vieno po 
kitam rusų kontr-revoliucionieriaus pri
vertė kai kurias iš jų padaryti “taiką”. 
Bet imperialistinė Lenkija, kurstoma stam
bių imperialistų, nenorėjo nei klausyti apie 
taiką ir galvojo apie nuvertimą Sovietų 
valdžios.

Abelnai vakarų fronte biednieji valstie
čiai, didelių miestų proletariatas: Revelio, 
Rygos, Vilniaus, Kauno, Varšavos, Lod- 
ziaus ir tt., buvo simpatingas Sovietų sis
temai. Keliai kaip gelžkelių, taip ir plen
tų teikė galimybę veikimui Raudonosios 
Armijos, kaip ir priešingos pusės. Bet vi
duje Sovietų Respublikos buvo didelė reik
menų stoka. Tuom kartu imperialistai vi
saip rėmė Lenkiją. Tokiose tai sąlygose 
atsibuvo didžiausi mūšiai tarpe lenkų ar
mijos ir Raudonosios Armijos 1920 metais.

SKYRIUS L
Imperialistų Kurstoma Lenkija Rengiasi 

Karan
Po pergalingų žygių Raudonosios Armi

jos ir pergalių ant kontr-revoliucinės De- 
nikino armijos, imperialistinė Anglija su 
Lloyd George priešakyje pradėjo manev
rų derybas del “garbingo” karo užbaigi
mo tarpe Sovietų ir Kryme susispietusių 

„ kontr-revoliucionierių. Anglijai rūpėjo iš
gelbėjimas tų spėkų ir užmezgimas preky
bos reikalų su Sovietų šalimi.

Imperialistinė Francija tęsė savo pirmes
nę politiką. Ji visomis jėgomis rėmė, teik
dama ginklų, amunicijos ir karinių žinovų, 
Lenkiją ir Rumuniją. Ji galvojo, su pa- 

■ gelba tų valstybių atgauti savo įtaką Uk
rainoj, atgriebti fabrikus, kasyklas ir alie
jaus šaltinius ir apsaugoti Europą nuo 
“bolševistinės ligos.”

Visi imperialistai per Versalio taikos su
tartį įgrūdo Lenkiją, kaipo kokį klyną, 
tarpe Sovietų Sąjungos ir? Vokietijos, Ir 
tuom pat kartu tvirtino*-kontr-revoliucines

* generolo Denikino spėkas Kryme, jau per
vestas vadovystei gen. Vrangelio.

Imperialistinė Lenkija, finansuojama ir 
kitaip remiama stambių pasaulinių dras- 
kūnų, sėkmingai užgrobė didelius Vokie
tijos plotus, gavo išėjimą į Baltijos jūras, 
sėkmingai baigė ginčą su Čeko-Slovakija, 

. nugalėjo Rytinės Galicijos rusniakų pasi
priešinimus ir pasiglemžė namažą dalį Lie
tuvos. Imperialistams vadovaujant ji jau 
1919 m. sudarė sąjungą su eile kaimynų 

į- ir tos sąjungos užbaigą jau kliudė tik jos
• ir Lietuvos teritoriniai ginčai.

Lenkijoj prie vairo stovėjo smulkioji 
’ buržuazija, kuri kovoje prieš Sovietų Są- 
’ jungą manė gauti paramą iš'kulokų ir kitų 

smulkiai buržuazinių sluogsnių. Lenkijoj 
darbininkų judėjimas po karo dar nebuvo 
atsistojęs ant tvirtų kojų. Ir štai impe- 

• rialistinė Lenkija siekė padaryti savo ru- 
bežius ten pat, kur jie buvo 1772 metais, 
tai yra verstinai prijungti prie Lenkijos 

; dalį Lietuvos, Baltgudiją ir visą Ukrainą 
dešinėje pusėje nuo upės Dniepro.

Sovietų valdžia 1920 metais, kaip ir pir- 
*, miau, vedė taikos politiką. Net ir tuo

Imperialistinė Lenkija, jau vedanti ka
rą prieš Sovietų Respublikas ir ruošdama 
puolimą ant Ukrainos, vaduodamosi stra
teginiais sumetimais pasiūlė pradėti dery
bas Borisovo mieste. ’ -

Tas pasiūlymas buvo jau perdaug aiš
kus, kad Lenkija nori silpniausiame savo 
fronte, Baltgudijoje, surišti Sovietų ran
kas, padarant čia pertrauką mūšių ir vė- 

i dant derybas, kad tuo kartu galėtų mesti 
visas savo spėkas ant Ukrąinos . Sovietų. 
Todėl Sovietų valdžia tą Lenkijos pasiūly
mą atmetė ir pasiūlė pradėti derybas kur 
nors neutralės šalies teritorijoj. O balan
džio 2 d. pareiškė, kad visa atsakomybe 
už karą gula ant imperialistinės Lenkijoj 
Gi balandžio 8 d. buvo išleistas papildantis 
pareiškimas, įrodantis, kad kaltė gula ant 
imperialistinės Lenkijos žygių. O vėliaus 
po karo patsai Lenkijos karo vadas gene
rolas Szeptycki savo knygoje tą patvirti
no. :

■ r

Vistiek Sovietų valdžios taikos pasiūly
mai Lenkijai davė gerų pasekmių. Lenkų 
generolas Sikorskis aprašė po karo, kad 
Sovietų pasiūlymai rado didelio pritarimo 
ne tiktai darbininkuose ir kareiviuose, bet 
net dalis liberalų piktinosi imperialistinės 
Lenkijos nesukalbumu.

Sovietų Raudonosios Armijos komandie- 
riai jau permatė neišvengiamą karą su 
Lenkija ir 1920 metais Lenkiją skaitė di
džiausiu Sovietų priešų. Kontr-revoliucijos 
spėkos buvo'sumuštos pietų Rusijoje ir tik 
likučiai jų pabėgo į Krymą. Bet ten im
perialistai budavojo naują armija į Kry
mą iš visur veždami kontrrevoliucionie
rius ir gausiai juos ginkluodami. Tokiu 
budu prisiėjo padalyti Raudonąją Armiją 
ir vieną jos dalį laikyti prieš Lenkiją ir 
Rumuniją, o antrą prieš Vrangelį.

Prieš Lenkiją frontas dalinosi įidyį da
lis: vienas frontas Baltgudijoje, o .kita.s 
Ukrainoje. Šiuos abu frontu skyrė Polesio 
balos. Baltgudijos frontas turėjo gerus 
kelius ir įčia Sovietams gyventojai smar
kiai simpatizavo, Tiesa, tarpe, upių Vakht 
rinės Dauguvos ir Dniepro ąnt kelio ytfa 
Baltstogės didelės girios ir daugelis, upių, 
kas sudarė kariniam veikimui kliūčių, bet 
už tai Raudonosios Armijos dešinysis spar
nas atsirėmė į Lietuvą, kuri buvo karo pa
dėty su Lenkija., . . ...

Antras frontas buvo, tai Ukrainos fron
tas. Jis suteikė gerą progą maršuoti Raw- 
dona j ai Armijai į Galiciją, kur liaudis ve
dė kovą su Lenkijos ponais, bet buvo ir 
kliūtis: Ukrainoje daugiau buožių ir jie 
aktyviai kovojo prieš Sovietų tvarką, 
taipgi Raudonosios Armijos kairysis spar
nas atsiremia į Rumuniją, kuri bile laiku 
gali ateiti Lenkijai į pagalba ir Raudono
sios Armijos giliai įsidavimas į Galiciją 
pastato ją į pavojų. Bet už tai ten padė
tis Lenkijai teike drąsos karo operacijoms, 
turint iš dešinės sau talkininkę—Rumuni
ją

Kas liečia Polesio balų frontą, tai nors 
jis irgi buvo įtrauktas į karo veiksmus, 
bet abelnai ten didelių mūšių negalėjo būti.

Kaip del vienos, taip ię kitos pusės at
sispyrimo fronte turėjo tarnauti upės: Be
rezina, Dniepras, Bugas, Pripet, Nemu-

\ metu, kada Lenkija traukė savo ginkluo- na5> Narey, Vkra ir tt. *
tas jėgas prie Sovietu Respublikų sienos, . Paimkime kad ir Nemuną. Jis nesudaro 

kaip Rusų Socialistinės tiek didelę kliūti karo žygiams savo gilu- 
! Fed. Sovietų Respublikos, taip ir Ukrai-1 platumu,, kie^ sayoi kraštų• $adėtinn. 
. nos bei Baltgudijos, siūlė Lenkijai taiką. | augstųmoje krąstai žemi ir (apsupti ba- 
I Liaudies komisariatas savo notoje 28 d. Lietuvoje jo status ir. ąilgsti

tas jėgas prie Sovietų Respublikų sienos 
? ■; Sovietų valdžia,

sausio, 1920 metų, dar kartą pareiškė: 
“kad nėra nei vieno klausimo, teritorinio, 
ekonominio arba kitokio, kuris nebūtų ga
limas išrišti ramiu derybų ir nusileidimų 
keliu.”

Sovietų Pildomasis Komitetas vasario 2 
d. atsikreipė su atsišaukimu į Lenkijos 
liaudį, kuriame nurodė, kad “siekimas tai
kos su Lenkija yra tikras ir giliausias So
vietų Respublikos darbininkų ir valstiečių 
pageidavimas.” Ir tame pačiame atsišau
kime šaukė Lenkijos darbininkus “baigti 
kruvinąjį karą, kad abiejų šalių liaudis 
galėtų pradėti karą prieš—šaltį, badą, li
gas ir vargą.” Bet į šiuos Sovietų pasiū
lymus nedavė Lenkija atsakymo.

’Sovietų Respublikų valdžia kovo 6 d., 
1920 metais, vėl paantrino tą taikos pasiū
lymą, pabrėžiant, “ant kiek karo padėtis 
yra blėdinga del abiejų kraštų.”

kraštai, vietomis turinti nuo 20 ikį 30 met
rų. Nemažą kliūtį sudaro iy Baltstogės 
girijos (“Belovežskaja pušča”), kurios turi 
1,500 keturkampių kilometrų plotį. Prie 
to Lenkija turi ištisų eilę caro išbudavotų 
tvirtovių. Tiesa karo metu jos buvo ap
griautos, bet nesugriautos ir po francūzų 
inžinierių vadovyste iki Sovietų ir Lenki
jos karo jau atsteigtos.

Kaip Grupavosi Karo Jėgos
Dabar peržvelgsime tas karo jėgas, ku

rios ėmė dalyVumą kare tarpe Lenkijos ir 
Sovietų Respublikų. . . z :

Lenkijos karo jėgos buvo sudarytos ke
lių karo mokyklų: cariškos armijos, aus
trų, vokiečių ir pervežtos lenkų armijos 
iš Franci jos—Hallerio pulkai bei Pilsuds
kio austrų-vengrų legionai. Tai buvb armL 
ja, neturinti vienodos karinės mokyklos.

(Btiš daugiau) J

(Vaizdelis)
Vakare,, kaip šešta valan

da, vieni darbininkai apleidžia 
(Įarbą sų išeikvota energija; 
kiti užima jų vietas, 1 rodos, 
mašinomą kas pavydėtų poil
sio. Mašinos varomos dieną ir 
naktį. Kartais viena. ar kita 
atsisako suktis ir pradeda 
streikupti —- stapčįoti. Audė
jas nepaiso, varo ir varo, kad 
tik daugiaus mastų išausti; tik 
sukas, bėgioja,, tarp keturių 
staklių, riša siūlus ir veria, tai 
ardo.

1 O1 stakliataisid nėra; tad pa
ys audėjai ;dirba ; savotiškai, 
cdip1 kas1 išfhanė: aliejubl pa
tepa, tai- raktu priveržia, taį 
kūjeliu taukštėlėja,tir vėl, lyg 
būtų gaVę naujos'Energijos, yi-f 
si raltai-ratūkai ir / velaniukai Ineišrijštąs,” llJT. 
Stikhsi, 'hytys kilnojasi,! šaudyį-.bokštas'nepastatytas., 
klės mėtosi 'savo ’keliu į abu j 
galus, tauškina, cieksi, čerška.

’ -—Ot, brolau, kad pasitai7 
siau stakles, tai geriau’ už1 pa
tį stakliataisį. . , : . ' . .

Antras darbininkas, pajuo
kiančiai atsako: ' 'y

—Tai, tiesa, kaimyne, ir 
man dabar bus geriaūs, vot 
galėsiu pypkę “užsidegti” į ta
vo šaudyklių įkaitusius šonus.

Audėjas negali susilyginti su 
mašina; jis pavargsta; ypa
tingai paryčiais jį užgula 
snaudulys; jis norom — ne
norom atsisėda ir jau žiūrėk, 
jo galva pradeda kabaldžiuo- 
tis, lyg norėtų pulti, nuo peęių 
ant grindų. Tik išgirsti:

—-Ei ! , Vaktuok savo galvą, 
kad nenukristų nuo pečių, ir 
žinok, jeigu nukris, Jai . ir su
trupės, O; tada nuo avino tu
rėsi pasikolinęs dėvėti,

Antras vėl atsikerta:
—Tu tik nebijok; o kelis tų 

svarus tabako atsvėrei tik. po.- 
rą minučių atgal.

- Ir tąįp ..vienas tkiijy prądedąį 
bb hiieiašlrdystėš judinti1. ■'

—Aš atsvėriau, tai atšvė- 
riau, ibet. į> audeklą, nęįpūoliau, < 
kąip jis .(. r < .. , ,;

—Tų , ^įpuolei,, o kojdel fa-* 
vo visos .staklės sustojo ? Ma
tai, If HityAr 'dar 'neiššikrapš-' 
Etai‘iš siū’liįįsivėlei',i kaip vę->

—Ną, jija, ne,mandrayc>k tū 
perdaug. ‘ Atsimink, ‘ kaęl su* 
sklokininkiP guli vienėj 1 lovoj/ 
ir’gal rytoj •• tavo įalMą pari-t 
tins po lovai bemiegant'. i

-—-O ar.4ų(. ipogronlščike,; esi 
geresnis, ^ž, .mane ? Aš dar nė- 
užpuoliąu ; koinuhįstų, o tu1 
jiems SūrengeV poįrėinu's^ lai
ke pikniko. ’ Ar < ne miano tei
sybe, Mikai?’ ; L

Mikas pirmiaųs yis laikė” 
prikandęs (ūpą ir tylėjo, bet į 
klausimą atsakė:

—žinoma, Aleksai, kad
taip. Jis pogromščikas.

—Pasiuto jau, ir dzievaš- 
nįnkas išvien . puola sii social- 
fašistu ant -manęs, jurai, pa
gelbėk njan'; matai, kad aš 
jau nebegaliu atsilaikyti prieš 
du. . '

Juras Ardė audeklą, išpūtęs 
kuprą; ja m ti k sukos ra n k a 
apie ranką; jis pasakė:

—Susitaikysite jūs visi, nes 
ant vienos šyVos kumelės jo- 
jat visi;; tarp jūsų skirtumo 
nėra,—dr numojęs ranka, ėmė
si .vėl ardymo; kiti jam prišo
ko į pagelbą.

Na,' tai ir po jomarko.
Vienas pastebėjo kokį tai 

paveikslą ant sienos prilipintą, 
iš kokio nors žurnalo’iškirptą 
ir įbėdęs akis, galvą užvertęs 
ir išfeižiėj'ęS < ‘žiopšoi. 1 'Paskui 
šaukia pogrofriščiką ir - klau-' 
šiai ; ’ ■ < ’■ ( ‘

-/-^-Pasakyk 'tu man, koks čia 
paveikslas?- 1 i 
' Tas atsąkb:—JezUš. ■ 
1 O žiopsotOjąs aiškina, kaip 
jis suprato’ šaky damas. —Tie
sa, panašus ė aš. įsivaizdinau 
visai ką kitą; matai, čia pa
vasario vaizdas; miškas, gė
lės žydi, mergaitės baltom 
suknelėm; vyras geria vyną ar 
kokį ten kitą štofą; taip man 
išrodo, lyg būtų piknikas.

Tuo tarpu Aleksas atėjo, 
žiūri, žiūri ir sako: ■ <

—Čia ne Jėzus. ■ 1
—O kas’-—klausiam.
—»Čia “rabijonų” dievas, se

novės žmogus; matote, dar su 
ilgais plaukais; tada žmonės 
dar neturėjo žirklių, 

Klausiam Miko i !
—-Argi ČU - nė Jėzus 

‘ Mikas Įsako :’ 1 i r<

—O kaip : gi, matote, ; kad 
Jėzus,—ir pridūrė — gražus 
paveikslas, ar ne ? i >

Pogromščikas, irgi dadūrė 
antisemitiškai, su bjauriu lie
tuvišku šovinizmu: 1 •
> ; i—Tu ' gali garbint bile žy
delį. ....................

-—Ei! i Tų žiūrėk, iš ko 
duoną valgai, o nė pamokslus 
pasakok. Ar matai, kad tavo 
šaudyklės jau susiaudė į au
deklu? Kada dabar tuos siū- 
Itis sūversi? '

—'čia stakliataisis kaltas.
'—-Jis pats tas stakles,, ir su

sitaisė; gyrėsi, kad geriatis iš-
jinano už patį <stakji^tąisį.
' } (Ir( vęį artinau šešta ( yąlanda 
lipyto, , kiekvienas . rengįapi ap- 
[lejsti audipycią. . .t

Taip ir pą^įlįkjO “klausimas 
kajp Babilioho 

. . .... .7 'i 1< Iš dirbtuvės einant namo, 
.tankiąųsiaį kartojosi kalbos, 
kaip katram, sekėsi darbas, 
lyg kokię. raportai, ir vis tie 
patys kas rytas ;. .
. . Veųas. tiš būrio prasitarė : 
—Et! nesvarbūs tokie rapor
tai, mes visi juos žinom.

Ir taip pradėjom skirstytis 
savais keliais ir landžioti į sa
vas

Lyros Choro Didelis 
Parengimas!

Philadelph.' darbininkiškas 
Lyros Choras pergyveno savo 
istorijoj visokeriopo krizio, 
bet jis išsilaikė lig Šiol ir ne- 
dašileido prie < •'likvidavimo. 
Choras visą laiką tarnavo ir 
tarnauja mūšų‘ - parengimams, 
linksmindamas publiką pra
kalbose, piknikuose ir kituose 
tjąfėiigijmuoąė'j f [P &!s t a ruoju 
laiku sklokoš' griovikai buvo 
pasirįžę Lyros Chorą sugriau
ti, bdt} tas jjiėms-neišdeįė. Sė-I

ni ir jaiihi darbininkiško judė
jimo darbuotojai Čhorą išlai
kė ir vietoj pasitraukusių 
dainininkų ne tik užpildė vie
tas kiti, bet jau ir senesnieji, 
pamatę opoHunistų. mulkini
mo manevrus, grįžta atgal į 
chorą. Šioj baisiausioj, bedar
bėj ir ant choro labai atsilie
pė finansinė padėtis; daug 
choro dalyvių nedirba, o kada 
daugybė darbininkų bedarbių, 
tai ir patys parengimai nėra 
toki pasekmingi.

Lyros Choras rengia milži
nišką vakarienę su koncertine 
programa ir šokiais 9 dieną 
balandžio, Girard Manor sve
tainėj et 911 Girard Ave. šioj 
vakarienėj drg. R. Mizara kal
bės apie. Sovietų Sąjungos ir 
abelną meną. ’ Ant rytojaus 
d. R. Mizara važiuos -kalbėti į 
Baltimorę. Visi atsiminkite, 
kad d. Mizara neturėjo laiko 
kalbėti apie; Sovietų Sąjungos 
meną, kuris yra svarbus dar
bininkams žinoti. Apie Sovie
tų KSąjįųn'gĮdsj proletarinį meną 
ir bur^uazij^,' ghhk 4aug rašo 
ir neatsistebi jo turiniu. Phi- 
ladelphijoj buvo daug sykių 
kalbėta, kad d. R. MizarAi bus 
surengta prelekcija meno klau
simu. Drg. Mizara papasakos

'įspūdžius iš teartų, judžių, ra
dio programų ir apie proleta
rinių rašytojų pažangumus. 
Pamatysim, koks skirtumas 
yra tarp proletarinio ir buržu
azinio meno. .

Philadelphijos lietuviai dar-j 
bininkai ir visi simpątikai, pa-i 
remkime visais būdais šį Lyros 
didelį parengimą, kad jis bū
tų pasekmingas ir duotų mate- 
rialę pagelbą. Tiesa, tą die
ną yra rengiamas didelis pa
rengimas “Daily Workeriui,” 
bet tai buvo neapsižiūlėta ko
misijų. Lietuvių ir rusų dar
bininkiškos organizacijos ren
gia “Daily Workerio? naudai 
puikų koncertą su šokiais 23 
d. balandžio, Lietusių Salėje, 
928 E. Moyamensing Avė 
Apie jį bus vėliau pranešta.

- Į Lyros Choro vakarienę 
tik 75 centai, o vien tik į šo
kius 35 'centai. Prasidės 8 
vai. vakare.

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia koncertą ir 

šokius sekmadieni, 10 d. balandžio 
(April). Pradžia 6-tą vai. vakare, 
Lietuvių Darbininkų salėje, 920 East 
19th St. Nuoširdžiai kviečiame vi* 
sus atsilankyti draugiškai pasilinks
minti. Įžanga 35c, wen šokiams 
asmeniui.

LYROS CHORAS.
(80-82)

ELIZABETH, n7j.
L.D.P. Kliubo mėnesinis mitingas 

įvyks1 antradienį, 5 d. balandžio, š. 
m., kaip 8 vai. vakare, 69 So. Park 
St. Bedarbė, streiky bangos aštrėja 
už duonos kasnj. Lietuviai darbinin
kai šiuo momentu taipgi turi stoti 
už būvio pagerinimų su kitų tautų 
darbininkais. Tad kiekvienas turi 
sau už pareigą dalyvauti susirinki
muose ir ruoštis į kovą, 
biečiai būkite viršminėtam susirin
kime, 
narių.

o taipgi atsiveskit ir naujų
Komitetas.

(80-81)
CLIFFSIDE, N. J. 1

A.L.D.L.D. 77-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks antradienį, 
5-tą balandžio (April), Mažeikos 
svetainėje, 185 Jersey Ave. Visi 
nariai dalyvaukite šiame susirinki
me, bus renkami delegatai į United 
Front konferenciją, kurią Šaukia 
Kompartijos vienetą Union City, N. 
J., del apvaikščiojimo pirmos gejfu- 
žės 
iš atsibuvusios 
rencijos, sušauktos per Friends t f 
Soviet

Taipgi bus išduotas raportas 
prieškarines konfe-

tlnion. Sekr. K. Dzevecka.
(80-81)

DETROIT, MICH.
L.D.S.A. 17-tos kuopos susirinki

mas 6-tą balandžio (April), 1932, 
7:30 vai. vakare, lietuvių svetainejej( 
ant 3-čių lubų, 25th ir Vernor High
way. Draugės! Visos atsilankykite 
į šj susirinkimą, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui. Taipgi atsi
veskite naujų narių į draugiją.

Sekr. Astrauskiene.
(80-81)

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S.A. 11-tos kuopos susirinki

mas bus pirmadieni, 4 d. balandžio, 
8-tą vai. vakare, Rusų Name, 995 
N. 5th St, Susirinkimas svarbus, 

j daug tarimų reikės padaryti.
Sekr. B. Ramanauskienė.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
; * j ■■ 1 * > j i H r . ■ > ■ i 1 i

, ; } , Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

Yra Sužymėta 200 Ligų
1 NURODOMA Iš KO JOS ATSIRANDA, PATARIAMĄ KAIP JŲ IŠVENG 
i i TU O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.

i; žemiau šėlta' surašąs kažkurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti, 

f
.• ’ . . . ;

Kas tai yra Pirmoji Pagalba?
žaizdos, Įsipiovimas, Įsidrėskimas.
Kraujingųjų- žaizdų ypatėbe.

! Aprašoma arterijų veržtumas.
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.
Apsideginimai ir apsišutinimai.
Kas daryti sįi apsideginimais ?
PavojUS’ Įkandimų ir įgilimų.
Tekėjimas kraujo iš nosies.
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti.
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį.
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai.
Įsireižimai, persitempimai ir t.t.
Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai.
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. I

< Apalpimai del skirtingų priežasčių.
Ką reipkįa, nervų , užgavimąą., .;
Šaulės’ir’ šilumos uzgayįmas. , 
Kada žmogus nebekvępuoja. . . 
Kaip pasidaro dirbtinas kvepavipias.

, . ,Ga?ų ir ^^rų pavpjingdmhš.
Pagalba ’gazu pitiiroškbsiem^. ■ ' ‘ ’

' v Elektroj užgavimas žmogailš.1 ' •'
Pagalba-Elektros;pritrenktam. . :
Plaukiipas, gelbėjimas skęstančio. '
Paspidngimas, pasikorimas, apsinuodiji-i 

mas. . r .
Kokia pagalba užnuodintam duoti?
Kaip reikia nešti sužeistus? .
Svarba gimnastikos, mankštinimasi.

' Valgis, vidurių užkietėjimas.-
Dantų ir akių tinkama priežiūra.
Pavyzdinga dejęta — valgio pasitaiky-

mas. 
t į : I ■ , ;

Knygoje .Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai yra aprašyta apie tas visas augščiaus su
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 J
Kas užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00 

šią knygą gaus dovanai

'LAISVE/ 427Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerkles 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, niažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys.
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės. ,
šlapioji dedervinė, jos ypatybės. 
.Prakaitavimas, karštis, skausmas.

. Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės.

[ Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški
mas. ' ’ # 1

Plaukų slinkimo priežastis, 
t 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.
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Imigrantų Problemos
INFORMACIJOS APIE 
ATEIVIŲ DEPORTAVIMĄ

Pastaraisiais metais apie Į 
15,000 ateivių kas met išdepor- 
tuota iš Suvienytų Valstijų. 
Bet garsusis Wickersham Ko
mitetas mums praneša, kadi 
Darbo Departmentas kas met' 
egzaminuoja net 100 000 žmo- L ; kis .
mų nutarti ar jie gali pasilik-1 
ti Suvienytose Valstijose 
juos išdeportuoti.

Visi ateiviai turėtų apsipa- 
žinti su išdeportavimo aktu, j

Bandymo Laikas

SS
i : ■ ! r : J J

. Puslapis Penkias

I 2. Anarchistus ir kitus atei- 
I vius, kurie remia/ nuvertimą 
'Suvienytų Valstijų valdžios 
I prievarta.

3. Ateivius kriminalus, ku- 
' rie buvo kaltinti daugiau, kaip

sykį į metus arba daugiaus.
4. Ateivius prasižengėlius 

i prieš morališko padorumo įsa-

' * žiavimo, del kurio prasižengi- 
j mo nubausti ant vienų metų ar 
I daugiaus.

5. “Pasileidėlius.”
6. Narkotiškų vaistų įgaben- 

i tojus.
Galime sakyti, kad ateiviai 7. Po - dabartiniu įstatymu 

įleisti į šią šalį pabandymui, ateivis, kuris išdeportuotas iš 
Suvienytos Valstijos turi teisę ’Suvienytų Valstijų netenka tei- 
išsiųsti iš šios šalies bile atei- sės vėl kada sugrįžti į Suvie- 
vį, kuris paskirtam laikui da-nytas Valstijas. Tas liečia ir 
rodo, kad negeistinas arba ne-.ateivį, prieš kurį išdeportavi- 
gali priprasti prie aplinkybių mo varantas išpildytas ir kuris 
čionais. , i savo išlaidomis išvažiuoja

Šitas, taip sakant, bandymo;Suvienytų Valstijų, 
laikas kaikuriuos atsitikimuo
se yra penki metai, kituose at
sitikimuose nėra paskirto lai
ko.

Ateivis išdeportuojamas del | 
nekuriu priežasčių po įleidimo 1 
į Suvienytas Valstijas. Bet jis 
irgi išdeportuojamas del įva
žiavimo būdo arba del aplin
kybių prieš įvažiavimą. Pav., 
žmogus, kuris prieš atvažiavi
mą buvo nukaitintas kokiu 
prasižengimu, arba kuris pri- 
pažysta, kad prasižengė, nors 
nebuvo nubaustas, gali bile 
kada būti išdeportuotas, nepai
sant kaip ilgai šioje šalyje iš
gyveno.

Tas liečia ateivius, kurie bu
vo anarchistai, kuomet atva
žiavo.
Išdeportavimas Del Nelegališ- 

ko Įvažiavimo
Šiuom laiku ateivis, kuris į- 

ėjo į Suvienytas Valstijas ne- 
legališkai be imigracijos ofi- 
cieriaus peržiūrėjimo yra vi
siškai nederpotuojamas taip 
ilgai, kaip pasilieka Suvienyto
se Valsijose, arba yra depor
tuojamas bile kada, kuomet 
tik suimtas. Į

Visi, kurie atvažiavo prieš 
liepos 1 d., 1924 jm. išven
giant perŽiiJrtFjimd, iiėrgalMjū- 
ti išdeportuoti po įstatymu, 
nes penkių metų laikas, kuris 
įėjo galėn nuo liepos 1 d., 1924 
m., jau išsibaigė. Tie, kurie 
atvažiavo prieš birželio 3 d., 
1921 m. ir kurių legališko į- 
leidimo del nuolatinio apsigy
venimo nėra rekordo, turi pri
vilegiją legalizuotis, užsiregis
truojant atvažiavimą ir vėliau 
gali tapti Amerikos piliečiais. 
Gal ta teisė bus duodama vi
siems, kurie atvažiavo prieš 
liepos 1 d., 1924 m.

Pavojus tokiems ateiviams, 
kurie nelegališkai atvyko prieš 
liepos 1 d., 1924 m. yra, jeigu 
jie apleistų Suvienytas Valsti
jas, kad ir tik trumpam lai
kui, išvažiuodami į Kanadą

• arba į Meksiką, arba kitą ar
timą šalį. Sykį jie išvažiuoja 
iš Suvienytų Valstijų, jie ne
gali sugrįžti, ir jeigu dar ne
legališkai įvažiuotų, gali būti 
kriminališkai nubausti ir išde
portuoti bile kada, nes pasku
tinis įvažiavimas skaitomas, 
kuomet sprendžiama ateivio 
apsigyvenimo laikas.
Išdeportavimas į Penkis Metus

Įstatymas neįleidžia protiš
kai ligotus, džiova sergančius, 
ubagus, kontraktuotus darbi
ninkus, ir žmones, kurie del 
fiziškų ar kitų priežasčių gali 
tapt visuomeniškoms sunkeny- prieš K. P. ‘Kitas klausinjas: 
bėmis. Jei jų stovio faktai su-į-“ 
žinomi, bus išedeportuoti, bet 
tik į penkis metus nuo įvažia
vimo. Atsitikime ateivio, ku
ris tapo visuomeniška sunke
nybe bus išdeportuotas, jeigu 
darodyta, kad biednumas pa
eina nuo priežasčių egzistuo
jančių prieš įvažiavimą.

WORCESTER, MASS.

iš

Kovo 22 d., kalbėjo drg. R. 
Į Mizara, nesenai sugrįžęs iš So
vietų Sąjungos. Jo prakalbos 
pasiklausyti susirinko apie’ 
500 žmonių.

Drg. Mizara perdavė gyvu 
žodžiu susirinkusiems, ką jis 
matė ir patyrė iš Sovietų Są
jungoj gyvenančių darbininkų, 
žmonės visi suprato jo kalbą 
ir džiaugėsi Sovietų Sąjungos 
;darbininkų laimėjimais. Taip
gi, sakė kalbėtojas, kad mies
tuose sugriauna bakūžes ir sta
to naujus moderniškus namus 
gyventi dafbiniri-kahnįšj , Budą- 
vojama nauji fabrikai, nauji 
miestai; ūkius apdirba su ma
šinomis; algos kyla, darbo va
landos trumpėja, ;
gerėja. čia baisi bedarbėj 
badu žmonės miršta, metami į 
gatves, o namai tušti.

Taipgi aiškino, kad pasau
lio kapitalistai rengiasi užpul
ti Sovietų Sąjungą, kad sudras
kyti revoliucijos laimėjinkis ir 
vėl įvesti tenai kapitalistinę 
vergiją. Kapitalistai tą kru
viną skerdynę rengia per Man- 
džuriją, Lenįįiją ir Rumuniją. 
TčSel, Šakė kalbėtojas,” ‘or^ą- 
nizuokites* po Kdmunistą Par
tijos vadovybėj ‘ dalyvaukite 
prieškarinėse demonstracijose, 
prisidėkite prie Bedarbių Ta
rybų. Eikite dideliais pulkais 
prie valdžios įstaigų reikalau
ti žmoniško gyvenimo. Nelau
kite, kad kitas padarytų. Plei
kią kovoti taip, kaip Rusijos 
darbininkai kovojo ir laimėjo. 
Ragino stoti į Komunistų Par
tiją ir padėti dirbti.

Nedirbkite sklokinį, kontr
revoliucinį darbą, sakė kalbė
tojas, pasitraukit iš kelio Ko
munistų Partijai.

Čia reikia priminti, kad drg. 
Mizara yra geras kalbėtojas ir 
publikai patiko. Antru atve
ju kalbėjo apie Darbininkų Su
sivienijimą ir jo reikšmę. Nu
rodė, kodėl visi darbininkai tu
ri priklausyti Darbininkų Su- 
sivien., nes tai yra vienatinė 
darbininkiška nacionalė orga
nizacija, kurioj jokie šmugel- 
ninkai negalės skriausti darbi
ninkus, sakė kalbėtojas.

Čia buvo ir klausimų. Vie
nas žmogus klausia, kokis skir
tumas tarp Mizaros ir Prusei- 
kos partijų. Drb. Mizara at
sakė : Mano Partija, kuriai ,aš 
priklausau, yra Komunistų 
Partija, o Pruseika organizuo
ja kontr-revoliucinę partiją

Sekantieji Gali Būti Išdepor- 
tuoti Nepaisant Įvažiavimo 

Laiko
1. Ateiviai, kurie įvažiavo 

į Suvienytas Valstijas nelega- 
liškai nuo liepos 1 d., 1924 m., 
arba kurie pasiliko čionais il- 
giaus, negu buvo pavėlinta pa
silikti. Po aktu iš kovo 4 d., 
1929 m. nelegališki įvažiavi
mai po gegužės 4 d., 1929 m., 
yra prasižengimai ir tokius 
prasižengėlius gali kalėjiman 
pasodinti arba pinigiškai ne
bausti, ir vėliaus išdeportuoti.

■"•■M—:.l.;■ -„^Į. I, j . .
kus, M. NoVikięnŠ,! M; Dekš- 
nienė, J. Palionis* A. Gipiotis, 
A. Pavilionis, F. Petrauskas, 
L. Ausiejienė ir B. Praslaus- 
kas. Viso $7.80. Smulkes
nių aukų $7.30.

Visiems aukotojams širdin
gai ačiū.

A.L.D.L.D. 11 Kp.,Koresp.
J. M. Lukas.

WILKES-BARRE, PA.
Kovo 28 d. Aido Choras 

vaidino “Pirmus žingsnius.” 
Nors diena buvo labai prasta, 
per visą dieną lijo ir snigo, 
taip kad iš kitų miestų negalė
jo atvažiuoti.

Buvo užtikrinta svečių iš 
Philadelphijos, She nandorio, 
Forest City, Baltimorės, Scran
ton ir kitų miestų, bet:ant tiek 
buvo ta diena bloga, kad ki
tuose miestuose negalėjo nė iš 
stubos išeiti. Bet visgi apiė- 
įinkės žmones susirinko ir su-! 
darė arti 200 publikos. Ačiū 
tiems, kurie, nepaisant to bjau
raus oro, atsilankė;

Baltimoriečiams pavyko vei
kalą pamatyti, nes jie atvažia
vo 27 d.

Abelnai lošimas išėjo labai 
gerai. Visi vaidintojai buvo 
savo vietoj ir gerai atliko už
duotis. Ponai — V. Globičius 
ir O. Zdanienė atliko savo už
duotį gerai, kaipo tikri ponai. 
Dvariokai—J. Zdanis ir M.Ra
čienė, naturališkai atliko, be 
klaidų. Dvaro užvaizdai— P. 
Mazlaveckas, nors pirmu kar
tu lošė, bet geriau’ negalėjo 
padaryti. J. Vitkūnas gerai 
vaidino. J. Samuolis — agita
toriaus rolei gerai tiko, tik bis-: 
Jtį .per lėtai kalbėjo.

Šiose rolėšd V$(|ino E. Miliaus*'' Tillinghast, East Boston,( delei 
kas (ponaičio) ir O. Zdaniu-1 paliųošavimo d. Berkmąn, taip 
tė (Onutės), tai Aidb Choro pat ir Darbo DCpartm^nto se 
jaunuoliai. įkretoriui Wm. Doak, Wash-

Tųriu pasakyti, kad ti^ du jngton, D. C.
jaunuoliai yra geri veikėjai ir Rep.

GREAT NECK, N. Y.geri vaidintojai — abu atliko 
svambiausias roles be klaidų. 
Galima tikėtis iš’jų gerų ak-

ji turi gražų bal- taim ir • krtuosę .
sa, tik reikia daugiau lavinti,!darbininkų gyvenimas
o bus gera dhinininkg. M.' kenčiamas. Vargas 1o Irti i’H n a iv darhimn rii

Pas mus, kaip Great Necke, 
miesteliuose 

i nepa- 
Vargas, bedarbė, 

Ruči’enč’ tai^gera? dainavo skurdas ir darbininkų dejavi- 
solo. Su Aido Choro mokyto-.’"as; Vis: skundžiasi, kad 
jos D. Zdaniutės pasidarbavi-1darb? ?e«ah «autl- badas žiu- 
mu visos choro dainos išėjo 
taipgi gerai.

torių, O. Zdaniutė sudainavo 
kelis solo, ji

O UŽ toną anglies temoka 'Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 " ° Tlavlrtn A xra Pvo VacraliAtlS 771 n
30; centų, gi pirmiau mokė
davo 78 centus. Mainieriai 
dabar sako: geriau badaut, .
negu dirbti už tokią mokes-! “

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

VIENYBR3 DRAUGYSTfi 
MONTELLO. Mala. $

“Mainieriai dabar reika
lauja $3.50 už 8 valandas I pirm: Ze^b.^A^šauki! 
, . . . „ . v , 256 Ame: St.

Valdyba 1931 metam:
51 Glendala 8t.

I ri į šeimynų akis. Darbinin- 
I kai negali tinkamai pavalgy
ti nei apsirengti, bet į Bedar- 

Tarpe aktų, .choro jaunimas bių Tarybas nenori stoti, saky- 
sudarė ir, kelis duetus ir seks- darni, kad bus dar sunkiaus 
tetą,, kurie gražiai sudainavo, pdarbą gauti, kuomet sužinos, 

Taipgi turim ištarti, širdingą kad aš priklausau prie Bedar- 
aeiu choro: komisijai, kuri taįp bių Tarybos, 
sušilus darbavosi, tikietų plati- x 1'1‘_ 
nime,-ypatingai J. i Visockis ir kų manymas.
J. Krutuliutė, kurie daugiau- bedarbiui sUviršum 4,000, bet, , 
šia rūpinosi tuom .darbu. Jei; Bedarbių Tarybose. :tik trečia j mųvc, 
ne toks bjaurus oras, tai publi-j dalis priklauso. Darbininkai į Nutarhn.-^rašt. 
kos būtų buvę gana daug, nes; ir darbininkės, meskite baimes | 
tikietai buVo gerai išplatinti, i ir stokite organizuotai p-4-" 
Visi laukė tik tos dienos. Ku-| badą ir alkį.

' rie negalėjo pamatyti tą gra- ’ Labiausiai čia gimę darbi- 
Pirmi žingsniai” ninkai tamsūs ir neorganizuoti.

Tad sunku į Bedarbių Tary-
žų veikalą
ir norėtų pamatyti, kaip gerai

Labai blogas toks darbinin-
Long Islande

darbo ir 40 centų už toną. 
Tai labai menkas reikalavi
mas, bet Wolford ir Brown 
kompartijos atsisako išpil
dyti ir j ieško skebų.”

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

Nutarimų rašt. J. StripinU, 
49 Sawtelle Ave.

Turto ra6t. K. Vcnsiaoakia, 
12 Andover St.

Ligonių rgšt. M. Jazukevičia,
158 Ames St.

Iždininkas M. Miškinis, 
9 Burton St.

Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Are..
B. Zdanavičia, 11 Glendale St,. J. Bale- 
vlčia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St. 
Visi Montell. Mau.

1

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai:
Pirminiu. M. Biršcnas, 6388 Sparta 

Avenue, Detlbit, Mįch.
. Vincas Palkauckas, 4925

Ogden Ave. I
__ „L.........„2.. Ona Gyviutė, 7148 

Mackenzie Ave.
prieš Turtų rast. A. Jekstis, 1462 Junc-
1 , tion Avė.

Moterų 
Pašelpinė Draugyste Biruti 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: . i „ 

Pirm. E. BeniulienS, 16 Bunker Avi. 
Vice-pirm. O. Turskienč. 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Fin. RaŠt. K. čereškienė, 87 Battle St. 
IŽd. M. KlinonvičienC, 81 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St, 

Duobienė. 221 Ames St. 
Bartkienė, 29 Intervale St. 

Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Ames St. 
Maršalka J. gimanskienė. 88 Vine St. 

Visos gyvena Montello. Mara.

M.
V.
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buvo suloštas, tai dar yra pro- bas juos įtraukti, o prie to 
ga pamatyti, nes Aido Choras dar ir tokių atsitikimų 
vaidins 16 d. balandžio, Scran- 
tone, Pa. Tikietai bus gali
ma gauti pas Aido Choro ko-' bininkams susiprasti ir stoti 
misiją.

’ Taipgi turiu pranešti, kad 
Aido Choro pamokos yra per
keltos į pirmadienius kiekvie
ną savaitę. Pirmiau buvo lai
koma ketvirtadieniais. Svetai
nė ta pati, 139 So. Main St. 
Kiekvienas ir kiekviena yra 

kį per lėtai kalbėjo. J. Gru- raginama ateiti ir prisirašyti i 
šelionis ubago rolę lošė kaipo į Aido Chorą, kad ] 
tikras ubagas. A. Valančius— vieną iš didžiausių chorų šioj |

yra 
kad žmonės girtuokliauja.

Laikas jau būtų šitiems dar

i į Komunistų Partiją ir veikti 
i su susipratusiais darbininkais. 
Dabar čia jau kalbama, kad 
mūsų ponai rengiasi padaryti 
šį pavasarį nauja planą. Su
lig tuo planu padarys taip, kad 
darbininkams duos dirbti tik 
po 3 dienas į savaitę. Taip jie 
mano “mažinti1 bedarbę.” Al-

o

o

o*

o

o

5

i

i žinomas aktorius, naturališkai f apielinkėj.
venirnas i aįiik0 pusberniM) rolę, žymiau- h

i bedarbe,1 > . _ i ■ .

Kaip išnaikint skloką? Atsa
kymas: Neremkit sklokininkų 
ir jų parengimų, tai ji ir pąti 
išnyks. • Tą worcesterieciai- tu
rėtų nepamiršti. Vėliaus vie
nas klausia, susirūpinęs, kam, 
girdi, Trecias Internacionalas 
nešaukia pasaulinį kongresą ? 
Kalbėtojas paklausė, kam jam 
reikia tokių žinių, juk Prusei- 
ka nevažiuoja, nors jam buvo 
siūlyta, o Butkus iš Maskvos 
slaptai pabėgo. Bet į klausi
mą atsakė ir paaiškino tinka
mai. Klausėjas užsiganėdino 
ir publika turėjo juoko.

Aukų surinkta $15.10 Aukojo 
šie draugai. Po $1: A. Dva- 
reckienė ir E .AnioliackiutČ; 
po 50c.: M. žukienė, J. Dau- 
giela, J. M. Lukas; B. Lie- 
tuvininkienė aukojo 80 centų.; 
po 25c.: D. Plokštienė, P. šiu
šąs, J. Lietuvininkas, F. Ka
lanta, K. Kibirkštis, J. Krhr- 
koftis, A. Rutkauskas, N. Mčš-

Choro Rėmėjas;

Draugės Undžienės Prakalbą Maršrutas
Draugė Margavę t Und- 

žienė ką tik sugrįžo iš So
vietų Sąjungos, kur jinai 
gyveno beveik penkis j me-i 
tus. Pil-nia negu JfradSs ei- 
ti orgamžacijų’ jai {pasėstas 
pareigas, Id. Undžibnė 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 gali rengti.

Drauge Undžienė labai 
gerai patyrė apie Sovieįtų 
Sąjungos gyvenimų, o ypa-: 
Ųngai . daug. ąužinojo , .apie 
moterų f gyvčnįmo persikei-; 
timą., Negalima praleisti- 
rieĮjaininėjus ‘truhipo, ibet 
daug reiškįapęio sakinio,' 
kurį d. Margaret pasakė:

“Kada imperialistai puls 
Sovietų Sąjungą, tai Sovie
tų Sąjungos' niotęrys kovos 
iki paskutiųiai, 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.

Demonstracija už Palhiosa 
viipą D. BerkmanDraugė Undžiene Kalbės 

Sekamose Vietose
Wilkes Barre, Pa., bal. 10 
Scranton, Pa., bal. 11 
Binghamton, N. Y., bal. 13 
Rochester, N. Y., bal. 
Cleveland, Ohio. bal.

taip pat ir 17 d. po piet. ■-°. , J, . , , A , isuoti d. Edith Berkman.Akron, Ohio, balandžio 17 d.1^
vakare.

Detroit, Mich., bal. 18 ir 19 d. 
Grand Rapids, Mich, bal 21 d. 
Chicago, Ill. ir apiėlinkMj ba
landžio 22, 23 24, 25,. 26 ir 27 
dd. Pittsburgh, Pa. 'ir Apielin- 
kėj balandžio’ 30, gegūžės 1,

x 2 ir 3 d. Baltimore, Md,, 6 d. 
1 gegužės, Chester, Ph., 7 d. ge

gužės, Philadelphia, Pa. 8 d. 
geg., po piet įr vakare.
Didmiesčių ir apielinkių 

maršrutą tų vietų draugės 
pačios privalo sutvarkyti 
Bulig savo nuožiūros. Keis* 
tų dienų negailime. Jei ku
rios apielinkės draugčš ne
galite tą dieną rengtų tad 
tuojau praneškite. • Galima 
bus tą dieną paskirti kitai 
kolonijai, esan-čiai įiaięeiyįfe. 
Taip pat, tor^^siUByt^ 
lietuviams negalima rengti, 
galite įžagti • W-
širinkima, nes d. Undžienė 
kaipo čiagime, labai gerai 
$tjiks savo užduotį anglų 
kalboje.., ' . ' i

14
16

d.
d.
d.
d.
d,

SO. BOSTON, Mass,.-—Tre
čiadienį, kovo 30, į Bostono 
imigracijos namus atvyko de
legacija nuo Nacionalės Audė
jų Unijos, po vadovybe Anna 

‘Burlak ir reikalavo paliuor 
_____ Kuo

met imigracijos komisionierė 
Anna Tillinghast atsakė, kad 
nepaliuosuos,, tada delegacija 
nuvyko į Carney ligoninę, S. 
Bostone.,___________. .,
į Pagal lįgoninę buvo sutrau-, 
kta policija, kuri neįleido de
legacijos į; ligonjinę pasimatyt 
su • d. .Bei’kmajn.,; , i O ;

Po to, apie 8 vai. vakare, 
imigracijos kpiųisiopįerės pa- 
gelbįninkas pranešė LL.D.) dis- 
triktui, kad Berkman tuojaus 
.bus, perkelta , į kitą ligoninę. 
Bet d. Berkman atsisakė eiti į 
kitą ligoninę be žinios LL.D. 
ir advokato. , LL.D.. atstovas 
pareiškė, kad ,t nesutinka su 
perkėlimu Berkman į kitą li
goninę be advokato ir savo gy
dytojo pritarimo.

Telegrama tuojaus buvo pa
siųsta imigracijos komisionie- 
rei Tillinghast, i jog ji bus at- 
šakominga už padėtį d. Berk
man. Laikraščiai praneša, jog 
būrys policijos .saugo namą 
ponios Tillinghast.

Drg. Berkmatt klausinėjimas 
bus*'teisfne, 12 balandžio:

Dabar gi, įvairios darbinin
kų , organizacijos privalo pa
siųsti reikalavimus imigraci
jos komisįonierei, Anna C.

ubiidsyu g taip pat kapoja nuo 5 iki 
nuošimčių.

Kovo 28 dieną Nassau Coun- 
jty Board turėjo susirinkimą, 
kuriame kalbėjo apie panaiki
nimą tų darbų, kuriuos dar 
davė darbininkams. Tad dar
bininkai jau/ netenka nė to, 
ką jie dar gavo iki šiol. Dar
bininkai turėtų priešintis šiam 
nelemtam mūsų ponų sumany- 
Įrąūi. /
* ; Ęet $a|’ y^a ir kitas darbi
ninkų persekiojimas. Tai šiuo
se darbuose gali’ įauti padir
bėti pb'miaušia tik ; • ameriko- 
riaij p atditiai (tik tūomęt gaus, 
kuomet jau kas lieka nuo kitų. 
Tai reiškia neapykanta prieš 
ateivius darbininkus.

/Kovo 20, dięną buvo laikyta 
konferencija p r i s i r engimui 
prie pirmos gegužės minėjimo. 
Delegatų atsilankė nelabai 
daug, bet visi labai rimtai 
svarstė prisirengimą prie dar
bininkų šventės. Kita konfe
rencija įvyks 24 dieną baland
žio, toj pačioj vietoj, Ukrainų 
svetainėje, Uniondale Ave. ir 
Front St., Hempstead, L. L Vi
sos darbininkų organizacijos 
turi dalyvauti konferencijoj ir 
paaukoti po vieną dolerį išlai
dų padengimui. Padarykime 
šią Pirmąją Gegužės milžiniš
ką.

Pradėkime darbininkų kovą 
prieš badą ir skurdą, stokime 
visi į sąmoningų darbininkų ei
les. Ruoškime protestus prieš 
badavimą.

ienė.

Ohio Mainieriy
Kova Eina Pinnyn;

Rytinėj dalyj Ohio valsti
jos mainieriai desperatiškai’ 
kbyoja prieš baisius darbo 
sąlygas.’ Wolford Co'al 
kompanijos khsyklą, kuri 
randasi’ nėtoli Newpor- 
to, kietai apginkluota maši
ninėmis kanuolėmis. Gink
luoti kompanijos ir valdžios 
razbaininkai saugo skebus, 
kurių atsirado iki 50.

“Laisvės” skaitytojas d. 
S. S. iš’£ Uhrichsville, Ohio, 
prisiuntė iš laikraščio iškar
pą ir sekamas pastabas 
apie mainierių padėtį:

“Kada gyvavo mainierių 
unija, tai mainieriai uždirb
davo $7.50 į 8 valandas. Bet 
kuomet Lewisas sudraskė 
uniją, tai bosai pradėjo ai- , 
gas begaįlestitigai kapoti. 
Dabar mainierys tegauna 
$2.50 - už 8 valandas darbo,

Savininkai Petras Lingvinas 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.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015

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

'o1IIIIBIHPIIIPIMBIIIGIIIEI!

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
! M. TEITELBAUM, Manadįeni^ u

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 Kusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlėj išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.
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29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y»

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

PR

X

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Teh Trinity 1-8729
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Pirmadienis, Bal, 4, 1932

VIETINES ŽINIOS
Darbininkai! Atsiminkite, jog Tie Patys Kapitalistai, Kurie 

Minias Badu Marina, Dabar Lošia Mūšy Gyvastimis! — 
Kovon prieš Karą ir už Sovietų Apgynimą!
New Yorko darbininkai ba-1 perialistų nagus nuo tos dar-

landžio 6 d. minės penkioli
kos metų sukaktuves nuo to 
laiko, kai Jungtinės Valstijos 
jstojo į pereitą pasaulinį karą. 
Šios kruvinos sukaktuvės bus 
minimos per masinę demonst
raciją Bronx Coliseum svetai
nėje, East 177th St., ateinan
čio trečiadienio vakare.

15 metų atgal bankieriai, 
generolai ir kapitalistai, siųs
dami darbininkus į frontą, sa
kė, kad tai yra “karas už
baigt visus karus.” Jie mela
vo.. Jie žadėjo mums darbus 
ir gerus laikus po karo. Jie 
melavo.

Penkiolika metų praėjo, ir 
Wall Stryto imperialistai jau 
vėl ruošia mums dar baisesnį, 
dar kruvinesnį ir pragaištin- 
gesnį karą. Demokratija, ku
rią jie mums anais laikais ža
dėjo, dabar reiškia kulkas vie
toj duonos bedarbiams. Vie
toj gerų laikų—milionai be
darbių ir badaujančių. Mūsų 
algos liko nugraužtos iki pat 
kaului. Nauji*taksai ant per-' 
karnų reikmenų ir “blokų šel-l 
pimo” prigavystė plėšia iš dar-' 
bininkų ir jų vaikų tą patį i 
duonos kąsniuką. Lynčiavi-I 
jnai, policijos teroras, in- 
džionkšinai, žudymas kovingų 
darbininkų, badavimas ir mir
tis—tai rankpelnių likimas da
bartiniais laikais. Bilionai do
lerių turčiams, bankieriams ir 
trustams iš Washingtono val
džios iždo, o teroras ir badas 
darbininkams—štai kokią išei
ti pasirenka kapitalistai, norė
dami išbrist iš krizio. Jie at
sisako duot bent kokią bedar
biams apdraudą, bet prisiren
gimui prie karo jie eikvoja bi- 
lionus dolerių.

Prieš ką ruošiasi kapitalis
tai pasiųsti mus į karą ? Na
gi, prieš vienintelę šalį, kur 
nėra bedarbės, nei bado dar
bininkams. Amerikos kapita
listai stengiasi išsisukt iš kri
zio savo kriminališkos, bepro
tiškos pelnų sistemos ir tą pa
daryti jie tikisi kaštais Sovie
tų Sąjungos darbininkų ir far- 
merių, kurie budavoja savo 
pramones ir nuolat gerina sau

'bininkų tėvynės—mes esamę 
'pasiryžę apgint Sovietų šalį!

Visi į demonstraciją balan- 
dž’o 6 d., seredos vakare, 
Bronx Coliseume!

I
I e-------- —
Šimtai Turčių Turėsią
Žūt nuo Radium Vandens

Pereitame numeryje minė
jome, kaip miliotiierius plieno 
fabrikantas E. M. Byers mi
rė nuo radiumu užtaisyto 
vandens gėrimo. Jis tą van
denį gėrė, kaip kokį jaunystės 
ir gyvybės eleksirą, mokėda
mas po 80 dolerių už svarą 
to “stebuklingo” gėrimo.

Dabar pasirodo, kad ir New 
Yorko majoras Walkeris nau
dojo radiumo vandenį bent 
per šešis mėnesius ar ilgiau. 
Galimas daiktas, kad jo nuo
latinis sirgimas ir nepaliauja
mos vakacijos delei sveikatos 
atgriebimo prasidėjo tada, kai 
jis buvo jau pripumpavęs ra
diumo į savo nervus, smegenis, 
raumenis ir kaulus. Yra spė
jama, kad bent šimtas “augš- 
tų žmonių,” kapitalistų ir di
delių valdininkų, šliurbė radi
umo vandenį. Galima dabar, 
todėl, įsivaiduot jų persigandi- 
mą, kada paaiškėjo, ką pada
ro radiumas, patekęs į žmo
gaus kūno sistemą. Tai yra 
tokis apsinuodijimas, nuo ku
rio beveik niekad negalima 
pagydyt.

Radiumas, beje, yra naudo
jamas išdeginimui vėžio iš vi
dujinių kūno dalių. Daug apie 
tai buvo net “rimtoj” medika- 
lėj literatūroj pripasakota; 
bet dar niekas neįrodė, kad 
tokis gydymo būdas tinkamas. 
Radiumas yra pasakiškai' 
brangus metalas. Jis šiaip 
neišduoda jokio jaučiamo 
karščio, bet šaltai spinduliuo
damas nejučiomis degina f ir 
gadina kūno audinius, kaulus, 
smegenis ir sykį įsigyvenęs kū
ne, nesiduoda išimti.

Radiumo vandens fabrikan
tai, beje, aiškina, kad į majo
ro Walkerio gertąjį vandenį

uždarbius ir gyvenimo sąly
gas, statydami naują socialį 
gyvenimą ir kultūrą minioms.

nebuvę dėta paties radiumo, 
o tik prileista radiumo spin
dulių. Tarytum jie nežinotų,

Karas prieš Sovietų Sąjun- jog tai yra vienas ir tas pat
gą reikštų karą prieš pirmą
sias eiles ir vadą visų darbi
ninkų. Tai būtų karas impe
rialistinės reakcijos prieš dar
bininkus visose pasaulio šaly
se. Karas prieš Sovietų Są
jungą tai būtų žygis, per kurį 
kapitalistai stengtųsi užkart 
darbininkų klasei dar kietes
ni jungą, terorą ir mirtį išti
same pasaulyje.

Karas prieš Darbininkų Ru
siją yra priruoštas ir tik lau
kia patogesnio laiko prasidėt. 
Milžiniškos Japonų armijos, 
apginkluotos Wall Stryto ban
ditų, yra gatavos į kruviną-ka
rą iš rytų pusės. Lenkija, 
Rumanija, visi fašistiniai kraš
tai, bosąujami Francijos ir 
Anglijos ir finansuojami Jung
tinių Valstijų, yra pagatavi į 
kruviną žygį prieš Sovietus iš 
vakarų pusės. Nauja šmeižtų 
ir melų kampanija prieš Sovie
tus užpildo buržujinius laik
raščius. Amerikiniai imperia
listai rengiasi karan. Socia
listų ir Amerikos Darbo Fede
racijos vadai yra pilnai susi- 
mobįlizavę prie savo kruvino 
darbo, prie klasinės pardavys- 
tės; jie visais būdais stengiasi 
pririšt darbininkus prie impe
rialistų karo mašinos.

Darbininkai! Matote, kaip 
kapitalistai žaidžia pačiomis 
musų gyvastimis. Organizuo- 
kimės, demonstruokime, kovo
kime! Duokime galingą masinį 
atsakymą karo rengėjams.

“Nereikia mums bosų karo 
—mes reikalaujame bedar
biam apdraudos ir tuojautinės 
piniginės pašalpos.” Sustab
dykime žmogžudingą Japoni
jos imperialistų karą prieš 
Chmijos mases! Sovietų Są
junga kovoja už taiką ir so- 
cialę savo Jcūrybą. šalin im-

dalykas, tik mažesniame laip
snyje.

St.

Vakarienė ir Šokiai
Aido Choras ir Lietuvių 

Darbininkių Susivienijimo A. 
pirma kuopa rengia vakarie
nę su programa ir šokiais ba
landžio (apriliaus) 17 d., sek
madienį, “Laisvės” svetainė
je, Brooklyne.

šokiai prasidės 4-tą vai. va
kare; vakarienė bus 7-tą vai.

Geriausios Brooklyn© gas- 
padinės gamins vakarienę. 
Aido .Choras visada duodavo 
geras vakarienes su puikiomis 
programomis . Gi šiemet bus 
dar geresnė, nes prie surengi
mo prisidėjo ir L.D.S.A. 1-ma 
kuopa. Bus šauni muzikalė 
programa ir gera muzika.

Prašome išanksto įsigyti ti- 
kietus. Labai bloga mada tą 

į patį vakarą pirktis tikietus. 
Dalyvaukite skaitlingai, pa
remkite chorą, kuris vaidina 

! labai svarbią rolę darbinin
kiškame judėjime. Taip pat 
ir L.D.S.A. yra svarbi apšvie- 
tds organizacija.

Į vakarienę ir šokius įžan
ga $1, o vien tik į šokius 25c.

Kviečia Rengėjai.

SMULKMENOS
PAVARĖ “PERKAIRŲ” 
STUDENTŲ ŽURNALO 
REDAKTORIŲ

NEW YORK. — Iš redaga
vimo Columbijos Universiteto 
studentų žurnaliuko tapo iš
mestas Reed Harris. Išmetimą 
užtvirtino universiteto prezi
dentas N. M. Butler. Mat, R.

Harris “perkairiai” redagavo; 
smerkė universitetų futbolo 
“raketa” ir “siaura veidmai
nišką protavimą,” kuris vieš
patauja tame universitete.

N. Y. VALDYBA NAIKINA 
VIEŠUOSIUS DARBUS, KAD 
GAUT $100,000,000

New Yorko valdyba atšau
kė dar $213,483,747, kurie 
buvo skiriami viešiems miesto 
darbams. To reikalavo Wall 
Stryto bankieriai. Išpildžius 
jų reikalavimą, majoro Wal
kerio valdžia gaus antrą šim
to milionų dolerių paskolą iš 
bankierių.

Taip buržujiniai demokra
tai, valdantieji miestą, daugi
na bedarbiams darbus. . . O 
naujas šimtas milionų dolerių 
jiems reikalingas, kad ir to
liau lupti sau milžiniškas al
gas ir švilpauti už pinigus, ku
riuos darbininkiški gyventojai 
turės paskui su dideliais nuo
šimčiais atmokėt bankieriams.

NUŠOVĖ SALIŪNINKĄ

BROOKLYN. — Trys vyrai, 
įėję į “šlapią” smuklę po nu
merių 27 Nostrand Avė. ir ra
dę gengsterišką savininką J. j 
Lefty Burke, suvarė į jį sep
tynias kulkas; paskui susėdo į 
jo automobilį, stovėjusį prie 
smuklės, ir pabėgo. Burke po 
kelių valandų mirė ligoninėje. 
Jis kadaise buv^-na-rys Diam- 
ondo šaikos. Policija spėja, 
kad jį nudėjo nariai priešin
gos alkoholio šmugelninkų 
gengės.

New York. — Dar suma
žėjo elektros jėgos gamy
ba per paskutinę savaitę— 
sumažėjo beveik dviem mi- 
lionais kilovatų per dieną.

Darbininkų ir kaimo biednuo- 
menės dvisavaitinis laikraštis

“BALSAS”
J . ■ . '.Kiekvienas lietuvis darbininkas 

privalo skaityt “Baisa”. Atskiro ekz. 
kaina Lietuvoj —. 15 centų. “Bal
są” galima užsisakyti Vokietijoj Til
žės mieste šiuo adresu: Deutschland, 
Tilsit, Pr., Memelstrasse 26, “Balso” 
Redakcija, Max Laborius. Užsaky
mus galima daryt ir per paštą.

“Balso” kaina 1932 metams
Vokietijoj, Franci jo j, Belgijoj, 

Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj: 
metams —- 2'markes; 6 men. '— 1 
markė; atskiras eks. 10 fenig.

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

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

“KOMUNISTAS”
LKP. CK. organas
Eina kas antras mėnuo

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

“Partijos Darbas”
LKP CK. organas paskirtas dar

bo klausimams
“Partijos Darbą” privalo skaityt 

kiekvienas LKP ir komjaunimo są
jungos narys.

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

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

——------— ų,

j Laikrodžiai, Deimantai ir į 

I Auksiniai Dalykai i 
Dovanom ar patys sau norėda- Į 

mi pirkti laikrodžius; daimantus | 
ar bi ką iš auksinių daiktų ži- • 
nokite, kad pas mane pigiau nu- Į 

sipirksite. |

ĮVAIRŪS LA IK- 1I RODŽIAI NAU- į
Į JAUSTOS MADOS MH gSl [ 
>ŪŽ PRIEINAMĄ W j
1 KAINA !

I Taipgi taisau visokius laikrod- • 
Jžiųs ir kitus papuošahj daiktus. į 
i Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ¥ 

Williamsburgieciams, kuriems J 
i pertoli pas mane atvežti pataisy-| 
mui laikrodžius ar kitus auksinius į 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 

i Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs į 
I atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo-f 

kėsite “Laisvėje.” į
VIKTORAS JANUŠKA !

1 127-17 Liberty Avė |
Tarpe 127 ir 128 gatvių į 

Richmond Hill, N. Y. J

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

D.D.S.A. 132-ros kuopos susirinki
mas įvyks antradieni 5-tą balandžio 
(Anril) 7:30 vai. vakare po nume-1 
riu^296 Suydam St., Brooklyn, N.Y.
Visos narės dalyvaukite.

Organizatorė.
(80-8.1)

MASPETH, N. Y.
L.D.S.A. 91-mos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks pirmadienį 4-tą 
dieną Balandžio (April) po numeriu 
6445 Perry Ave., 8-tą valandą vaka
re. Visos narės būtinai dalyvaukite".

a Org.
i (79-80)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA’ 2 šeimynų, stubą ir 

storas, tinkantis kriaučių bizniui 
bei kitokiem dalykam. Štorą galime 
ir dabar išrandavoti, kad ir neper- 
kančiam namo. Norintiem pirkti na
mą arba parandavoti štorą, tai geres
nės progos negaus. 66-27 Grand ..St., 
Maspeth, L;L, N.Y.
PARSIDUODA Lunch Room, su vi

sais parankumais. Biznio vieta iš
garsinta. Už prieinamą kainą. Ge
roje vietoje. Kreipkitės po antrašu: 
51 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

(80r83)

Kojų Nesveikumai
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O. MEYER
Vokietys Specialistas

208 West
New York City

Valandos: 2 iki 6,.- 
Apart Nedėldienių

PARSIDUODA Restaurantas už pi
gią kainą; priežastis pardavimo, 

savininkas turi farmą ir greit išei
na gyventi ant farmos. Biznis eina 
gerai, galima gražiai pragyventi ir 
dar

167

doleriuką kitą susitaupyti.
d'OITN RUKUSH

Fulton St., Brooklyn, 
palei Brooklyn Bridge

Telefonas’ Cumberland 6-9152
(77-82)

Telefonas: Stagg 2-ftlOfi

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDUL1U D1AGNOZA

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ,!£
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York '
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

JONAS STOKES

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
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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.

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Dickens 2-1182

DEKAVOJU PACIENTAMS

Telefonas, Midwood 8-6261

u

X 
X 
X

NOTARY 
PUBLIC

“LAISVE.”

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

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų » 
DR. M. 

215 E. 
Tarp 2nd 

NEW 
•- Valandos

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

231 Bedford Avenue

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaa ir chroniikas vyrų ir 

moterų litrai kraujo ir odos. 
Padarau iityriiuį kraujo ir ilapuaso.

DR. MF.ER
156 W. 44th St., * Room 802 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i 

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

Sekmndieniaii nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

■ Ateikit Persitikrini..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

45th St.

Subscribe for the

(Only revolutionary monthly of Literature & Art).

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

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

Also Large Book Section & Workers Art

CARTOON by Gellert, Buick, Soglow, Kruckman,
Gropper, Siegel

15c PER COPY—$1.50 A YEAR

Special bundle rates to workers’ clubs.

NEW MASSES.

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS INC 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAl PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES Ix MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ^ IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

vvvvvvvvvvvvvvvvyyvvvyyyvyyy

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE 

nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8

Nedėliom nuo 10 iki 2 
Odos ligos gydomos su X-ray ir 

patinusias gyslas {čirškinimais

New York, N. YWest 15th St63

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

BROOKLYN, N. Y

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

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 ’Stagg Street, Brooklyn, N

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

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.




