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Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Balandžio (April) 6,1932Telephone, Stagg 2-3878No. 82 ♦Pereitą savaitę Newarke, 
laike prakalbų, įsirašė į Lietu
vių Darbininkų Susivienijimą 
apie 10 naujų narių. Dauge
lis pasižadėjo įstoti greitu lai-1 
ku. Vietinė kuopa greit ža
dama išauklėti į šimtnarinę. 
Tai galima! Newarke daug lie-, 
tuvių darbininkų. Ten tik rei
kia smarkiau pasispirti, pasi
darbuoti, o naudos bu|s.

Darbininkai Visų 
Vienykitės! Jūs 

N e p r alaimesite, 
Retežius, o 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV

Blogumas su šitom prakal
bom buvo tik tame, k\d drau
gai nebuvo prisiruošę lite
ratūra: nedaug jos teturėjo. 
Sakysim, Darbininkų Kalendo
riaus pritrūko. Kitos literatū
ros taipgi labai mažai. Vai
dinasi, nebuvo prisirengta. Pa
našūs reiškiniai dažnai pasi
taiko ir kitose vietose. Tai vis 
draugų neatbolnumas. Rengia 
prakalbas, sutraukia daug dar
bininkų, bet nepasirūpina juos 
apteikti literatūra. Tebūva pa
moka ateityj.

PROLETARIAT

BROOKLYNO IR NEW YORKO LIETU 
VIA1 DARBININKAI, MASINIAI DALY 

VAUK1TE BRONX COLISEUME 
DEMONSTRACIJOJE

Hillside, N. J., draugai ma
no, būtų galima įsteigti Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
kuopa. Aš senai maniau, kad 
ten būtų galima tas padaryti. 
Tiesa, nedidelė ten kolonija, bet 
darbuojantis, galima būtų kuo
pelė subudavoti iš 15-20 narių.

Reikėtų pasirūpinti ir Kear
ney ir Harrisonu: ten taipjau, 
veikiant, galima LDS. kuopa 
suorganizuoti ir palaikyti. Ap
skritai, iki šiol New Jersės 
valstijos draugai veikėjai mažai 
domės kreipė į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo stiprini
mą.

stracijas. Tegul darbinin
kų masės pasisako garsiai 
ir galingai prieš ruošiamą 
naują skerdynę!

N e w Y orke prieškarinė 
demonstracija įvyks Brpnx 
Coliseume, East 177th St. 
ir prasidės 7 vai. vakare.

Didžiojo New Yorko lie
tuviai darbininkai ir dar
bininkės! Masiniai dalyvau
kite šioje demonstracijoje!

draugo argen-
Jis praneša 

lietuviai dztrbl-

Gavau vieno 
kiniečio laišką, 
linkimą žinią: 
ninkai veV leis 'savo laikraštį 
“Rytojų.” šiuo tarpu Argenti
noje reakcija lyg ir atlėžo, o 
darbininkų revoliucinis judėji
mas stiprėja. Daug lietuvių 
darbininkų išėjo iš kalėjimo. 
Jie ištroškę veikti. Kalėjimas 
daugelį jų užartavojo drūtu 
pasiryžimu.

darbininkai nestovės rankas sudėję, kuomet imperialistai puls Sovietų Sąjungą. Jie eis

Draugas pažymi, kad tūli 
darbininkai parėjo iš kalėjimo 
sutinusiomis kojomis, išsukinė
tomis rankomis, suskaldytomis 
galvomis. Tačiaus jų komunis
tinis užsiartavojimas daug kie
tesnis, negu kada nors. Tūli 
iš jų jauni veikime. Eidami 
į kalėjimą, kai kurie mažai ir 
girdėjo apie komunizmą. Ten 
susidūrė su visa eile komunistij 
vadų; 18-ka menesių tupėdami, 
jie lavinosi. Ir štai dabar nau
ji bus kovotojai už proletarinę 
revoliuciją.

Sveikiname draugus kovoto
jus ir linkime jiems dirbti ir 
dirbti!

O 1 -......

Beje, draugai prašo iš mūs 
paramos: raštų, patarimų ir fi
nansų. A.L.D.L.D. Cėntro Ko
mitetas jau pasiuntė dalį tų pi
nigų, kuriuos buvome argenti- 
niečiams; rinkę prieš kelis me* 
tus. ' • ■. į - . •. , .

Pasaulio
pagelbon Sovietų darbininkams ir valstiečiams.

* > J » Z i i • .£. • i

ŠALIN KRUVINOJI SMETONOS VAL
DŽIA; TEGUL GYVUOJA LIETUVOS

KOMUNISTAI KOVOTOJAI

——...-t H

kovotojus komunistus ir 
šaukiame: šalin budelišką 
Smetonos valdžią!

Amerikos lietuviai darbi
ninkai ! Remkime Lietuvos 
darbininkų judėjimą. Rem
kime Lietuvos komunistinę 
spaudą ir politinius kali
nius.

NEGRAS JAUNUOLIS NUTEISTAS MIRT

reikia: kuoglaudesnių
Kanados, Centralinės
Ame yiais 

tuos

Mums 
ryšių su 
ir Pietų 
darbininkais, 
ryšius palaikome daugiausiai
per A.L.D.L.D. To bepakanka: 
minėtų vietų draugai privalo 
daugiau rašyti mūs dienraš
čiams apie savo gyvenimą, vei
kimą. Iš Argentinos, pavyzd
žiui, labai senai matėme mūs 
spaudoje platesnių korespon
dencijų. Kodėl nerašote, drau
gai? Argentiniečiai, uruguajie- 
čiai ir braziliečiai, pasirūpinki
te!

Iš Lietuvos atėję ląikraš- 
čiai praneša, jog Šiauliuose 
tapo nuteistas 8 metams į 
sunkių darbų kalėjimą jau
nas komunistas draugas 
Šlevičo Chones. Praneši
mas skamba:

“Kovo 18 d. kariuomenės 
teismas Šiauliuose nagrinė
jo 17 metų Šlevičo Chones 
bylą. Jis kaltinamas pri
klausęs komunistinės jau
nuomenės sąjungai ir gamL 
nęs bei platinęs įvairius ko
munistų atsišaukimus. > - 

, “1931 mt. liepos 7 d.
Frenkelio odų fabrike buvo 
išmėtyta komuhjitineš Htet- 
ratūros; Kiek vėliau, sar
gas bešluodamas Vilniaus 
g-vę, rado’rave maišą atsi
šaukimų, o tarp jų buvo 
rastas Šlevičo Chones ligo
nių kasos lapelis.

“Vedant kvotą paaiškėjo, 
kad Frankelio fabrike išmė
tęs atsišaukimus Š., ir šis
literatūros maišas priklau- studentai išeina į vienos die- 
sąs jam. f

įrodinėjo, kad Š. esąs dar 
jaunas ir visą tai daręs ne
sąmoningai. Čia Š. ‘ per
traukė advokato kalbą ir 
pareiškė, kad jis esąs są
moningas ir žinąs ką darąs.

ĮVAIRIOS ŽINUTES
•Montgomery, Ala. —Val

stijos prokuroras Knight 
grūmoja' teismu tėleąraftį 
kompanųomš, jejgū jos ik- 
liausis, perdavinėti, ^elęgija- 
mas , Valstijps jAugščiąuj- 
siam Teismui, kuriose, dar
bininkai protestuoja .prieš' 
pasmerkimą mirtin Scotts
boro negrų jaunuolių..;

PHILADELPHIA, Pa. — 
Policija, valdžia ir teismas 
varo savo lynčiavimo darbą 
prieš juodveidžius varguo
lius. Štai čia bal. 4 d. tapo 
nuteistas mirtin Willie 
Brown, negras< jaunuolis, 
kaipo auka suokalbio. Jam 
primetamas nužudymas še
šių metų baltveidės mergai
tės. Bet tikrų įrodymų nė
ra. Policistas, kuris Brown 
suareštavo, neturėjo nieko 
kito prieš jį, kaip tik tą, 
kad Brown jam “prastai” 
atrodęs. '

Tiek daug buržuazinė

spauda apie tą įvykį rašė. 
Tiek daug visokių pareiški
mų policija leido prieš Wil
lie Brown, tuo būdu turėjo 
jį rasti kaltu ir nuteisti mir
tim Juk policija neduos sau 
per nosį!

Kaip visur, taip ir čia au
ga vienybė ir solidarumas 
tarpe juodveidžių ir balt- 
veidžių darbininkų. Bur
žuazija stengiasi tą vieny
bę sugriauti, terorizuoda
ma joudveidžius ir kursty
dama baltveidžius tamsius 
elementus prieš juodveid- 
Ž1US. Z; . ■ ...

Scraiifon,Pa
n a. ----------
•Kalbės’ Draugai Undžienė r.
’ Ir Bimba H

šeštadienį balandžio 9 dą 
(7, vai. vakare įvyks lietuvių 
susirinkimas,1 International
Hali svetainėj 427 29 Lacka4 

j wanna Ave., pačiam Seram

New York. — —-Šiandien 
C o lumbijos Universiteto

Šiandien, balandžio 6 d., 
sueina penkiolika metų nuo 
tos dienos, kuomet Ameri
kos imperialistai prisidėjo 
prie pasaulinio karo ir su
šėrė kanuolėms šimtus tūk
stančių jaunų darbininkų ir 
farmerių. Vėl grūmoja pa
vojus naujo pasaulinio ka
ro. Karas jau liepsnoja 
Azijoj prieš Chinijos liaudį.

!Su Japonija priešakyje pa
saulio kapitalistiniai plėši
kai prisirengę pulti ant Pridėkite savo balsą prie 
Sovietų Sąjungos ir gink- balso kitų darbininkų! Hei
lais nuversti darbininkų ir; kalaukite, kad rankos būtų 
valstiečių valdžią. 'atimtos nuo Chinijos revo-

Amerikos Komunistų Par
tija, Jaunųjų Komunistų 
Lyga, revoliucinės unijos ir 
visos^dąrbininkiškos organi
zacijos šiandien, bal. 6 d., po 
visą pląČią Ameriką rengia 
masines priškarines demon-

jungos! Reikalaukite pa- 
liuosavimo Tom Mooney ir 
Scottsboro nekaltų jaunuo-> 
iiųl Reikalaukite pašalpos 
b a d a ujančioms bedarbių 
šeimynoms!

MAŽINA PAŠALPA BEDARBIAMS; UŽ
DARO ŠELPIMO STOTIS; BADAS GRŪ

MOJA TŪKSTANČIAMS VARGUOLIU
šelpimo stočių. Lietuviai 
bedarbiai privalo stoti į be
darbių tarybas ir kovoti 
prieš grafterių valdžios pa
siryžimą atimti iš vargstan
čių paskutinį duonos kąsnį.

----,-------
Kunigo Brolio Pati 
Nužudė Saro Vaikus

MONTCLAIR* N. J. — 
Bal. 4 d. garsaus buržujaus 
Fosdicko pati, 47 metų am
žiaus, nušovė savo dukterį 
16 metų ir sūnų 10 metų ir 
paskui pati nusižudė. Gi 
Fosdicko brolis yra garsus> 
protestonų kunigas New 
Yorke.

NEW YORK. — Šio mies
to Tammany Hajl grafterių 
valdžia vėl užsimojo ant 
vargstančių bedarbių. Pa
skelbta, kad duodama pa
šalpa del 125,000 ypatų, 
bus sumažinta ant 10 nuoš. 
Taip vadinamas “Home Re
lief” biuras nebeturi pinigų.

Iki šiol to “Home Relief” 
biuro veikė 75 šelpimo sto
tys. Vadinasi, desėtkai tūk
stančių bedarbių, kurie gau
davo šiokių tokią pašalpą, 
paliekami badui.

Bedarbių Tarybos rengia 
protestus prieš uždarymą

gia drąugei Undžienei tarp
tautines prakalbas. Ji čia 
angliškai plačiai kalbės apie 
gyvenimą Sovietų Sąjungo
je. Prakalbės įvyks Reeg- 
le Hali, 125 Franklin Ave.

: Raginame visus Scranto- 
no lietuvius, vyrus ir mote
ris, senus irfjaunu^ daly
vauti šiuose svarbiuose mi
tinguose.

Naujas “Priekalas” • i ,;

i I . . 

1932 metų N. 1-2 “Prie
kalo” jau atėjo. Šiame 
viename leidinyje yra du 
numeriai, jis turi 80 pus
lapių. , Daug straipsnių, 
eilių, apysakų, paveikslų 
ir tt. šio numerio kaina 
30 centų. Perkant ne
mažiau 5 egzempliorių, 
duodame 10 nuošimčių 
nupiginimo. Kas trauks 
paštu tik vieną numerį, 
tai su persiuntimu bus 35 
centai. Kas perka nema
čiau 5 egz. persiuntimą 
apmokame mes. Kreipki
tės pas: D. M. šolomskas, 
46 Ten Eyck St. Brook
lyn, N. Y.

Paterson, Nu J.
✓ ' • MA

Demonstracija Prieš Naujo 
Karo Pavojų

Patersono prieškarinė de
monstracija Įvyks baland
žio 6 d., 7 vai. vakare, kam
pas Mill ir Grand sts. Ren
gia Komunistų Partijos 11 
sekcija. Šaukiame visus 
Patersono lietuvius darbi
ninkus ir darbininkes šioje 
demonstracijoje dalyvauti 
ir pareikšti savo balsą 
prieš imperialistų rengia
mą naują skerdynę..

tono mieste. Tai bus pra
kalbos bedarbės klausimu 
ir ką dabar mainieriai turi 
daryti. Kalbės drg. A. 
Bimba tais svarbiais klau
simais. Taip pat kalbės 
draūgė 'Undžienė, kuri tik 
sugrįžo iš Sovietų Sąjungos, 
kurioje ji išgyveno penkis 
metus/ Ji čia lietuviškai 
kalbės, kaip ir kokiais bū
dais bedarbė tapo panaikinr 
ta Sovietų Sąjungoje.

Gi pirmadienį, bal 11 d.<
7 vai* vakare, W. I. R. ren-f raktuose.

Rengėjai.

? , nos streiką prieš valdybą,
Šlevičą gynęs advokatas kuri prašalino studentų or- 

redakto-

Leipzig, Vokietija. Čionai 
valdžios teismas nubaudė 
vienuolika revoliucinių dar
bininkų,' kaltinamų “išda- ____ ________
vystėje” jų “tėvynės.” Va- šlevičas nubaustas 8 metų 
das jų gavo tris metus su;; 
kiųjų darbų kalėjimo.

kalėjimo.” ’ ■ j
Mes sveikiname Lietuvos

gano “Spectator” 
rių Reed Harris.

Beach Haven,
Penkiolikos metų
Crosta revolveriu pašovė 
savo tėvą laike šeimyniškų 
barnių.

Paulina

PITTSBURGH, Pa. — 
Pitts burgho Universiteto 
chemijos profesorius King, 
paskelbė, kad jis sėkmingai 
atrado ir atskyrė iš citrinos 
sunkos vitaminą “C”. O vi
taminas “C” labai svarbus 
ir reikalingas maistui. Jo 
daug randasi > visokiuose (Daugiau Pasaulinių 

5-tam puslapyj)



IŽVALGĄ suva
ĮVAIRŪS dalykai

SUBSCRIPTION RATES: ii
United States, per year...............$6.00 United States, six months........... $3.00
Brooklyn, N. Y., per year........ 08.00 Brooklyn, N. Y., six months.... 4.00
foreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00

Tarp Dviejų Vulkanų
gi SIX

rrirr ' ’ "J -r ' ' 1 *—  1------------------------- r-? 

Bntered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

I KLASIŲ KOVAI AŠTRĖJANT
Paprastai apie Amerikos studentiją sakoma, kad ji 

nesiinteresuoja politika: ii daugiausiai pasinėrus spor
to ir šiaip menkos vertės dalykuose.

Bet dabar -kolegijose ir universitetuose vis didesnis 
skaičius studentų pradeda daugiau 'domėtis tokiais daly
kais,; kaip bedarbė, streikai, komunizmas, Sovietų Są
junga. Ir atsiranda vis daugiau studentų, kurie(prade
da įgilinti į klasių kovą. ’ r-

Susidarė iš įvairių kolegijų, ir universitetų didoka stu
dentų grupė, ir išvyko į Tennessee'ir Kentucky valstijas 
pastudijuoti mainierių padėtį ir jų kovą už gėhėsnį gy
venimą. Ten jie sutinką fašistinį tėrdrA. 'Nekurtuos iš 
jų apmuša ginkluoti deipokratineš Aūiertkos įstatymų 
vykintojai; neleidžia nei pažvelgtu kaip vergijos sąlygose 
skursta, badauja mainieriai su savo šeimynomis.

Kaip visur kitur, taip ir universitetuose tarp studen
tų nuomonių skirtumas didėja. Columbia Universiteto 
laikraštuko “Spectator” redaktorius Reed Harris užsi
stoja už studentų delegaciją, vykusią tyrinėti mainierių 
padėtį Kentucky valstijoj. Kol Harris vedė laikraštu
ką “liberališkose” universiteto • ribose, jis buvo geras, bet 
kaip greitai jis pradėjo atvirai pritarti studentams, da
lyvaujantiems klasių kovoje darbininkų pusėje, taip grei
tai universiteto viršininkai .jį prašalino. Studentai jo 
šalininkai pereitą pirmadienį prie universiteto rūmų su
rengė masinį protestą; dalyvavo virš 1,000 studentų. 
Plačiai eina ginčai, diskusijos tarp studentų.

Reiškia, aštrėjanti klasių kova Ameidkoj pradeda pa
liesti kiekvieną kampą ir kampelį.

New Yorke, Plymouth teatre, įvyko .'masinis studen
tų mitingas, kurį sušaukė Nacionalė Studentų Lyga iš
klausymui raporto studentų delegatų, kurie buvo nuvy
kę į Kentucky. Buvo dešimts kalbėtojų, ir jie s.mulkme- 
ningai atpasakojo, kaįp pirmų kartu studentai susitiko 
su kapitalistinės valstybes fašistinėmis spėkomis. Abel
nai susirinkime buvo tokia mintis: “Jeigu jie taip elgia-1 
si su studentais, tai ką jie daro streikuojantiems mai- 
niertaįmš?” Studentai kalbėtojai karštai k aibėj b hž rė
mimą darbininkų klasės kovos, ir susirinkimas entuzias
tiškai jų1 kalbaš parėmė. \

Rofcęrt Hali-iš Columbia Universiteto šąyo prakal- 
\ bą užbaigė kūrštai ragindamasv studentus šolidarihgai 
' remti Kentucky mainiėntfš! ... , ;;

Donald Henderson, ekonomijos instruktorius. Colum
bia Universitete ir sekretorius Naciopalės Studentų Ly
gos, pažymėjo, kokias politines išvadas Amerikos stu
dentai turėtų padaryti iš studentų delegacijos kelionės 
į Tennessee ir Kentucky. Jis pareiškė: “Pirmu kartu 
studentai save supranta, kaip socialę jėgą. • Pirmu kar
tu jie aiškiai stoja su darbininkais ir *po revoliucinės 
darbininkų klasės vadovybe!”

Studentė Elinor Curtis, narė studentų delegacijos, pa
reiškė : “Mes esame dalis darbininkų klasės ir męs esame 
su mainieriais. Mes sudaužysime pertvaras, kurtas bo
sai sudarė tarp mūsų ir darbininkų klasės. Mes veiksi
me, kad pagelbėti mainieriams streikuoti ir kad pada
ryti darbininkų klasės kovas sėkmingomis.”

Sąryšy su Scottsboro byla, ji pareiškė: “Mes neturime 
jokių iliuzijų, ką teismai darys ar nedarys. Vien tiktai 
masinis veikimas gali juos paliuosuoti. Mes prašome 
jūsų eiti į savo kolegijas ir masines organizacijas ir ra
ginti studentus imti Valyvumą balandžio 6-tos demon
stracijose šią savaitę prieš bandymą legališkai nulyn- 
čiupti Scottsboro jaunuolius ir prieš naują imperialis
tinį karą, į kurį kapitalistų klasė rengiasi mus įstumti.” 

Susirinkime vienbalsiai priimta rezoliucijos, reikalau
jančios paliuosuoti Scottsboro negrus jaunuolius ir visus 
suareštuotus Kentucky mainierius ir streiko vadus.

kams iškyla sunki pareiga— 
pergrupuot savo pajamas. Tra
dicijos yra geras' dalykas. Rei
kia gyventi pagal savo profe
sijos ' reikalavimus. Bet vis 
dėlto ateina laikas, kada vie
nas tradicijas reikia pakeisti 
kitomis ir vienokį gyvenimo bū
dą kitokiu. Konkrečiai kal
bant, reikia sumažinti išlaidas 
švenčių stalui, o jas pakreip
ti ten, kur to šaukiasi būtini1 
laiko reikalai. Kam pirkti 
bankuchą, kuris ‘kaštuoja 100 
—115 litų? Kam gerti užsie
ninius vynus, kurie kaštuoja 
20-40 litų butelis? Argi./nė- 

, galima truputį susispausti. :To 
reikalauja pati mūsų religija! 
To šaukiasi1 laiko balsas.

Tad ar sumažinsime šven
čių išlaidas? Ne! Juk mūsų pa
jamos irgi dar nesumažėjo.

1 ‘Bet mes turime jas pakreipti 
kur kitur.

1) Visų pirma dalis išlaidų, 
skiriamų brangiems valgiams 
ir gėrimams turi eiti varg
šams šelpti. Juk už vieno 
bankucho pinigus galima ke
lių šeimų vaikams įtaisyti Ve
lykoms drabužėlius; galima 
jiems nupirkti šviežios 
nos ir sviesto ...

i Ir Lietuvos klerikaliniai1 
parazitai dreba prieš grę
siantį bolševizmo pavojų. Jų 
organas “Rytas” kovo 19 d. 
straipsnyj po antgalviu 
“Tarp Dviejų Vulkanų” pie
šia, kokis pavojus 1 gręsia 
parazitų klasei, ir bara sa- ' 
viškius (inteligentus) ' už 
“apsileidimą”, už perdidelį 
godumą, i /už nesirūpinimą 
sudrūtinitnu savo pozicijos 
prieš bolševizmą. ' 

“Rytas” sako:
Mūsų tauta yra suspausta 

‘ tarp dviejų pasaulių, kuriuo
se formuojasi milžiniškos 
reikšmes idėjos, ir rengiami 
nepaprasto drąsumo žygiai. 
Nieko nepadės mūsų ramini
mai: “piatilietka nesiseka”, 
“bolševikuose vargas”, “Rusi
joj; . a u g a nauja b arba- 
rybė.” Tai yra tiesa, bet 
nemažesnė tiesa, kad bolševi
kai laikosi jau 15 metų, kad 
jie pašėliškai dirba savo pla
nams realizuoti, kad tas dar- j 
ba.s eina sistemingai ir' atkak- J 
liai. O rezultatai? Pasibaisė-« v 
tini! Centras Maskvoj. Tuo VillllCS SuvaZiūVlIllUl 
tarpu . periferijoj Thaelmanas Raekrl-manl 

r non non v-.nic.n DCMdl UlWlll
“Vilnis” bal. 1 d. apie sa

vo šėririinkų suvažiavimą 
rašo: • •

Iki “Vilnies” šėrininkų su
važiavimo pasiliko biskį dau
giau kaip mėnesis laiko. Per
nai prieš šėrininkų suvažia
vimą menševikas Pruseika pa
brėždamas kartojo :/“Jei Cen
tro Biuras ' laikysis tokios 
griežtos linijos, tai šitas “Vil
nies” šėrininkų suvažiavimas 
bus paskutinis”. >

Nuo to laiko, kai Pru
seika tuos žodžius aitriąi kar
tojo,. praęjo,. jąu metai. Męs 
ruošiamės ,į naują šėrininkų 
susivažiavimą. Dienraštis “Vil
nis” kaip ėjo, taip ir eina. Tik 
jos rolė dabar pasidarė daug 
svarbesnė ir afektyvesnė, ge
riau muša darbininkų prie
šus. “Vilnis” nusikračius 
menševikus Rruseiką ir Straz
dą sėkmingiau organizuoja 
darbininkus kovon.
Ir iš tolimesnių kolonijų

Klerikalų “Draugas” pa- 
abejonės, kad Pru- rašė editorialą apie “komu- 

seikos-Strązdo" prieŠkomu- ’ 
nistinę opozicija bandys kiš
ti savo kontr-revoliueinę ko
ją “Vii.” suvažiavime, kad 
jį demoralizuoti. Todėl lie
tuviai darbininkai, “Vilnies” 
dalininkai, skaitlingai suva
žiavę užduotų 
menševikams didesnį 
gi-

Nėra

nau jiems
smū-

cluo-

Vis Prinuria Melų

Klasių kovai aštrėjant ir tarp Amerikos studentų pra
deda atsirasti vis didesnis skaičius tokių, kurie mato 
reikalą stoti į revoliucinės darbininkų' klasės pusę ir 
bendrai su darbininkais kovoti. '. ':'

WILKES-BARRE, PA •I pažinti; su’‘liaudies gyvenįrhu 
Sovietų. 'Sąjungoje.' t'■> { (: $

■ < ' i 1 i •. -J.Taip pat šiame susirinkime 
kalbės d. A. kimba., Hs dis- 
kusuos klaųsįrhus, ką dabąr tu
ri daryti mainięriai. Taip pat 
iškels klausimą apie ęinanČjus 
dabar “faitųs” lietuvių ' kata
likų parapijoj. .. . ..
' Susirinkimas — prakalbos 
įvyks Union Hali svetainėje, 
East Market St., šalę Public 
Square,, ant Strand , tea'tro. 
Įžanga visiems veltui.

Prakalbas rengia 1 Wilkes 
Barre ir apielinkes Darbinin
kiškų Organizacijų Sąryšis.

Visus kviečia .rengėjai.
Komitetas.

Nepaprastas Lietuvių Masinis 
Sutrinkimas ir Labai Svarbios 

Prakalbos «■ *
balandžio 8 d.,‘ penktadie

nį, bus svarbaus įvykio diena 
Wilkes Barre ir aoielinkės lie
tuviams darbininkams ir dar
bininkėms. Tą dieną įvyksta 
lietuvių susirinkimas, kuriame 
kalbės draugė Undžienė, tik 
sugrįžus iš Sovietų Sąjungos, 
kur ji išgyveno net penkis me
tus. Ji plačiai nušvies darbi
ninkų tėvynės darbus ir gy
venimą.

Ypatingai moterys ir jau-| 
nuoliai privalo dalyvauti ir pri- į 
sirengti statyt klausimus drau-i 
gei Undžienei. Ji Amerikoje 
gimus ir augus, tai galės ir an
gliškai jaunuoliams atsakyti į 
Klausimus, jei bus reikalas, 

■j Tai pirma tokia puiki proga 
Wilkes Barre lietuviams susi

Philadelphia, Pa.t— Čia iš 
•Brazilijos į muziejų parga
bentas akmuo, kuris yra 
lankstus, -nelužtą^./ĮVi 
mas toks raštas akmuo.

gavo 5,000,000 balsų-—tas
Hamburgo uosto maišų nešioto
jas. Argi šitas skaičius nieko 
nesako? Taip, Vokietijoj. O 

, Ispanijoj? O Kinijoj ir Indi
joj? Atsakymą duoda vienuo- 

' lynų gaisrai, streikai, sukili
mai, žudynės ir kiti gaivalų 
išsiveržimai. Bolševikiškai pro
pagandai nėra svetima jokia 
priemonė ir joks ginklas. Uni
versitetai, mokslo akademijos, 
radio; kinas, knygos, laikraš
čiai, menas — visa yra per
sunkta bolševizmu ir visa jam 
tarnauja. Bolševikai su
triuškino politinę Rusijos san
tvarką, sutriuškind ękbnominę 
santvarką—‘•tam reikėjo drą
sos ne tik griauti, bet ir sta- • 
tyti savo. Ir kaip naivu ma
nyti, kad visa tai arba savai
me sugrius arba bus nugalėta 
tuščiu šūkiu, išsprūdusiu pro 
idiliškai besišypsančias lūpas.
Apie saviškius sako:
Taigi mū,sų tauta yra atsi

dūrusi tarp dviejų vulkanų, 
kurie kiekvieną dieną gali iš
siveržti ir pražudyti ne tik 
mus, bet ir visą Europą. O 
ką dapome mes, pirmoj eilėj 
mes, katalikai, kurie visų pir
ma esame 'pašaukti atsispirti 
šitoms ardančioms galybėms? 
Visas pasaulis verda naujų 
idėjų ir naujų sumanymų sū
kuryje. -6 mes? Mes tebesi
gėrime ramia praeities idili- 

Sja. Mūsų nerangumas—karš- 
Čiausio veikimo metu—tas pat. 
Mūsų išlaidumas — didžiau
sio skurdo metu—tas pat,
“Rytas” bara saviškius 

parazitus, kad. perdaug ba
ltavo j a, o nemato pavojaus. 
Girdi:

.Krizis! Krizis! Krizis! Kur 
krizis? Ant Velykų stalo? Tor
tai, .bankuchai, užsieniniai vy
nai, Jikęriaų šaprpapaį-—ąrgi 

jtai įrizio ženklas?' Velykų 
J garderobe? šilkinės suknelės, 
į karakuliniai paltai, brangios 

skrybėlės—-a/gi .tai kri^ip jseh- 
įkla^!. . ? ;;■(

j t ■ “Rytas” 1 > 'numato, kad 
;tiems parazitams lėbauto-, 
jamfe greitai' gali ateiti ga-< 
las: juos gali nušluoti skur
de- beskęstančios Lietuvos 
darbo masės. Kuomet kri
zis nepaliečia, kuhigų, dvar
ponių ir kitų parazitų, tai 
“Rytais” sako,, ,kad krivis 
gyvena

Skiepuose, fortų landynėse, 
pigių, butų kolonijose ir ūki
ninkų lūšnelėse!
Ir kad tos masės nesukil

tų skurdui, didėjant, kad jas, 
apraminti ir skurdą nors 
šiek tiek palengvinti, “Ry- 
tąš” saviškiams parazitams- 
sako:' ..

Klerikalų organas “Drau
gas” (No. VO) rašo:

I . . ’ * 1 I » ’

Sovietų vyriausybė nuspren
dė padidinti atlyginimą darbi- 

■ ninkams, bet tik vieniems 
komunistų partijos nariams. 
Tas atlyginimas, imant apla
mai, bus apie 20 nuošimčių 
didesnis.
Kadangi religinių burtų 

agentai iš “Draugo” pasto
gės negali tos svarbios ži
nios paslėpti, tai nors ją 
bando iškraipyti.

Sovietų Sąjungoj ne vien 
tik Komunistų Partijos na
riams algos pakeliamos—jos 
pakeliamos darbininkams 
abelnai.

Ne tik Lietuvos, bet ir vi
so pasaulio parazitai dreba 
prieš revoliucinį darbininkų 
judėjimą. Jie niekina So-

nistų sužvėrėjimą”. Rašo 
apie tūlą chinietį katalikų 
kunigą G. Lo. Girdi, komu
nistai tą kunigą “per
pus apnuogino, į abi ausis 
priliejo juodos dervos (sma
los), užrišo stipriai akis, su
rišo rankas ir kojas ir to
kioj padėtyj esantį įstūmė į 
duobę, kurioje kinų ūkinin
kai kitados laikydavo bul
ves ir daržoves. Ant duo
bės skylės jie užritino dide
lį akmenį, kad kartais iš
sivadavusi jų auka negalė
tų iš ten išeiti.”

Na, ir kaip ilgai kunigas, 
surištas, išsmaluotas^duobė- 
je tarp kirminų galėjo iš
būti gyvas? štai ką “Drau
gas” sako: “Praęjus 27 die-, 
noms piktadariai grįžo prie 
duobės/ džiaugdamiesi ras
ti kunigą užsikankinusį. 
Bet jie rado jį gyvą. Su
jaudinti to nepaprasto įvy
kio, jie kankinį ištraukė iš 
duobės, atrišo rankas ir ko
jas ir paleido. Liepė jam 
grįžti namo. Kunigas nu
svyravo.”

Ar nors kiek čia gali būt 
teisybės ? . Perdėm matyt 
melas. Tokioj padėtyj įmes
tas į duobę tarp kirminų

patenkintas ne del to, kad 
tiems jaunuoliams gręsia 
nužudymas elektros kėdėj, 
bet del to, kad teismas pa
tvirtino komunistų aiškini
mą apie* kapitalistinių teis
mų “teisingumą”. Jis sa
ko: “Buvo pagrindo ir pro
gos suteikti naują teismą ii; 
sumaišyti komunistus, bet, 
kaip paprastai, teismai la
biau linkę patvirtinti komu
nistų tezius apie Amerikos 
teisdarystę.” Girdi teismas 
“pasitarnavo komunistams”.

: Taigi, tasai liberalas 
trokšta, kad teismai atvirai 
nepasirodytų vienos klasės 
įrankiu prieš kitą, kaip pa
sirodė Alabama valstijos 
augščiausias teismas.

ĮDOMUMAI

vietų Sąjungą, jie keikia ko-< jokis žmogus negali išbūti 
munistinį judėjimą; jie te- gyvas net 27 dienas—o da-
rorizuoja kovojančius dar
bininkus. Jie rengiasi prie 
karo sunaikinimui Sovietų 
Sąjungos. Parazitų klasės 
vadai duoda patarimus' sa
viškiams, kaip apmulkinti 
darbo mases, kaip numetus 
trupinį kitą jas galima su- 
demoralizuoti ir nukreipti 
nuo revoliucinio judėjimo.

Kuomet parazitai visuose 
pasaulio' kampuose ' dreba 
prieš besiveržiantį bolševiz
mo vulkaną visam kapita
listiniam pasaulyj, tai dar
bininkai privalo dar labiau 
suglausti savo eiles ir dar 
smarkiau žengti pirmyn 
linkui sudaužymo kapitaliz
mo ir. įsteigimo savo tvar
kos. , . /

bar stebuklų negali padary
ti net ir patys “dievo tar
nai”. O :jeigd dar ir rastų
si nors kiek gyvybės, tai 
žmogus nieku būdu nega
lėtų nusyyruoti namo. Tre
čias dalykas, tai nei .Chini
jos, nei kitų šalių komunis
tai nenaudoja tokių kanki
nimo priemonių, kaip kad 
jierųs prįrpęta’. “Draugas.’! 
Jeigu jie sugauna savo mir
tiną.-priešą, kokį kontrre
voliucionierių, tai jie su juo 
greitai kitokiais būdais ap
sidirba. Jiems nėra išro- 
kavimo daug “monkintis” 
su kunigu, ar kitu kontrre
voliuciniu gaivalu.

Lietuvoje Pora Batų Daugiau Kainuoja, 
Negu Karvė

Mano, kad ilgai pagyvenęs 
Amerikoj, tai turi pinigų. 
(Bet jie nežino, kad ir čia 
darbininkai baisiai išnaudo
jami. Man sukanka jau 21 
metai gegužės 15 d.,_ 1932 
m., kaip, gyvenu Amerikoj. 
Tai vis dar tos kvotos ne
uždirbau, ką maniau būda
mas Lietuvoj: čia atvažiuo
siu, prisidirbsiu pinigų, grį
šiu atgal ir gerai gyvensiu. 
Tas gyvenimo laikotarpis ir

mane visąpu

(Laiškas Iš Lietuvos) - 
Aplaikiau iš .fašistinės 

Lietuvos nuo brolių laišką, 
rašytą kovo 6 d. Broliai 
gyvena Raseinių apskrity j, 
Vadžgirio kaime.

Laiške pažymi, kaip ma
žažemiai valstiečiai skursta. 
Sako: ' .

“Mūsų gyvenimas nepui
kiausias. Užėjus ekonomi
nei sunkeiįybei,. stojomė. 
kožnas s;atį > gyyęnti. uįKąip < 
matote, tai daug bodų tu
rime. '$®ąMeme. gyvehi-; mą Į tr^M!'Tai5W^ 
sakant; IwlHi • mazazemUtJAnt iWiSHHS!

[sunkus ^nj^as.; fcižiį M bW. W 
ikaip bus.?; W|ękąs ' nenori; 
/paskolinti pinigų be tam 
tikrų užtikrinimų. Ką tu
rime parduoti iš gyvulių, 
pigūs. Geidausią karyg ĮO 
dolerių, geriausias arklys 
50 dolerių? ‘Kuomet turime 
pirkti ant rinkos gyvenimo, 
reikmenų,, viskas neapsako
mai brangu. Pavyzdžiui, 
pora batų kainuoja 11 dole- 

Į rių, daugiau, negu valstie
čio karvė?’ į? v . j

Tai matote, pri® kokių 
sąlygų priėjb; -i mažažeįpiai 
Smetonos fašistų valdomoj 
Lietuvoj.

Broliai prašo, paramos.

no, broliai gyvena fašistinėj 
Lietuvoj, o aš aukso šalyj 
Amerikoj, ir kaip jie, taip 
ir aš. gyvendami vos šudu- 
riame galą su galu.

Kad, tą ^skurdaus gyveni
mo jungą nusikratyti nuo 
savo sprando, tai darbo 
žmonės turi organizuotis, 
turi kovoti po komunistine 
raudona vėliavą.?,
u' Geo. Kuraitis, j

Tokyo.— Gautas prane
šimas iš ■ 
tenai dingo 
kariniai orlaiviai.

Bet tas' /‘Draugo” apra
šymas yra niekas daugiau, 
kaip tik išgalvota pasaka, 
kad tuo būdu sukiršinti ka
talikus darbininkus prieš 
Chinijps kovojančius darbi
ninkus po Komunistų Par
tijos, po Chinijos Sovietų 
vadovybe. Mulkinimui dar
bininkų, kurstymui vienų 
darbininkų prieš kitus, jų 
priešai griebiasi . bjauriau
sių priemonių. Tą turėtų 
žinoti ir katalikai darbinin
kai.

ŠIRDIS DŪZGIA, KAIP 
BOBNAS

Vienas anglas gamtininkas 
sujungė X-spindulių mašiną ir 
radio aparatą, pritaisydamas 
juos prie žmogaus krūtinės 
taip, kad širdies judėjimai pa
sidarė aiškiai matomi ir gar
siai girdimi. Tatai buvo už- 
pereitą savaitę rodoma garsi
nių žinių judžiuose Ambassy 
teatre, New Yorke.

Dabar Trans-Lux garsinių 
judžių teatrukas rodo antrą 
įdomų toj srityj dalyką. Pa
duoda merginai į vieną ranką 
radio aerial (antenna) ranke- 
nukę, o į antrą ranką — 
“ground” rankenųkę,—-ir vis- 
viena girdėt skambus, skardus 
širdies plakimas.

Kumštį sugniaužt bei at- 
gniaužt, regis, visai tylus da-i 
lykas; bet kada būna prijung
tas radio aparatas, tai girdėt 
didelis raumenų .ir kremzlių, 
tratėjimas, 
Pusėtinai didelį gal'są duoda 
ir “pajaus’ ’ 
radio vielas 
žandikaulio.

Šio tyrimo 
kad tai elektra pasidaro iš 
kūno organų judėjimo, persi
duoda į radio ir tuo būdu pa
gimdo garsus. Bet atrodo, 
kad radio prietaisai tik padi
dina paprastus garsus.

Kaip ten nebūtų, bet tokie 
išradimai turi didelės svarbos 
delei organinių ligų permaty- 
mo ir net delei geresnio išstu
dijavimo sveiko žmogaus kū
no veikimo (fiziologijos).

kaip griausmas.

valgymas, kada
prijungia prie

aiškintojas sako,

Socialfašisto Grigaičio 
auką savo korespondencijoj 
iš Detroito apie .renegato 
Pruseiįęos .prakalbas “‘Nau- 
jienošoį (’^0.* suko: 

riėjlįųtųj bet šklo- 
kipinkaLpųąętSpaj MužmorS- 
įo|| Visųiį ^rigalfųĄ|iį 

wp atoppia .' &pie‘; 
naujus hienševikūs. Kaip 
dęt^oitietis menševikas, taip 
įr -lUti soeialfąšistai nuola- 
tos dabar kartoja: “Su jais ‘ 
(su Pruseika ir kitais rene
gatais) dabar, jau galima 
susikalbėti.” Kodėl Prusei
ka pasidarė menševikams . 
sukalbamas? Todėl, kad jis 
faktinai nuvažiavo į social- 
fašistų liogerį.

š Mandžurijos,. kad stijp 
ingo. ' du Japonijos spre

i « • • ' i I

Nėw York “World-Tele- 
graių” liberalas rašytojas 
Dr. Harry Elmer. Barnes 
nepatenkintas. Alabama vai- 

‘ is augščiausio teismo 
ndimu Scottsboro neg

rų įkunuolių byloj. Jis ne-

ŽMONIŲ “PRANYKIMAS”
Vadinama “kamongo” arba 

plaučinė žuvis gyvena dumble 
ir nugaišta, kai tik papuola į 
tyrą vandenį. Apie keistą to 
gyvio likimą daug mąstė Dr. 
Homer W. Smith, New Yorko 
Bellevue ligoninės fiziologijos 
profesorius, keliaudamas ap
link pasaulį; ir dabar su ta 
minčia jis parašė knygą apie l 
gyvybės išsivystymą. Jo su
pratimu, žmogus yra tik pri
puolamas atsitikimas (akci- 
dentas); žemesnės rūšies gy- . 
vūnas tik pripuolamai, patai
kė į tą? kelią, kuriuo bėęinant 
laipsniškai išsivystė Ii pakilo7

; j
Anot Dr. Smithp, Žmogaus 

gyvybė gali visiškai prąnykt 
nuo žemės, panašiai kaip, pra
nyko baisūniškai didieji Sseno- 
viniai žvėrys; sako, “gali pa
kilti ir išsivystyti kokia kita 
gyvybės forma, gabesnė nuga
lėt kliūtis ir gyvent.”

Neverta ginčytis del “pri
puolamo” žmogaus išsivysty
mo. S Tikram mokslininkui, 
žmogus, kaip ir kiti gyviai, pa
siekė augštesnį laipsni sulig 
gamtos įstatymų, kur nėra nie- 
ko “pripuolamo.” ; x

Toliau, tame pusiau-moksli- 
niame Dr. Smitho veikale ma
tyt atsispindėjimo dabartinio 
krizioi Nujaučia jis, kad ka
pitalistinė- tvarka šioj gady
nėj naikina ir puldo, fiziniai 
ir protiniai, didelę dalį žmo
nijos; o pats veikiausia bent 
nesužiniai supranta, kąd bur-

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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1 ALD.LD. IX APSKRH KONFERENCIJA
PROTOKOLAS .. „, . . . n -. , TZ A .Taipgi kalbėjo drg. K. Armi-

A. L. D. L. D. 9-to Apskričio I nas dienos klausimais, nurody- 
konferencija įvyko kovo 
Kirelevičiaus svetainėje, 
kville, Pa.

Konferenciją atidarė 
kričio organizatorius, drg. An
tanai žemaitis, 10:15 vai. ry
te. Mandatų komisijon likosi 
paskirti šie dd.: K. Glaubičius 
ir V. Šmulkštys. Pakviesta pa
sakyti prakalbėlę drg. Parks, 

^Komunistų Partijos Organiza
torius. Jis kalbėjo apie iškilu
sį mainierių streiką ir jų padė
tį. Drg. Parks nurodė, kokia 
linija yra teisingiausia streiką į 
laimėti ir kad reikia kovoti; 
prieš Unijos pardavikiškus va
dus ir visokius “feikerius”. 
Yra reikalinga < 
kiekvienam lokale komitetus; 
iš eilinių narių, kurie susidėtų j 
iš 25 narių

20 d. 
Frac

Aps-

PHILADELPHIA, PA.

EXTRA!

galės, į

Paaukota iš Apskr. iždo: 
Kompartijai $5.00 ir “Vilniai” 
$5.00. Taipgi buvo atstovas 
pasiųsta -į “Laisvės” bendro
vės šėrininkų suvažiavimą.

1 Rašt. d. K. Rušinskienė ra
portavo sekamai: Buvo išsiun
tinėjus užkvietimų laiškus vi- 

komite-įsoms kuopoms į šią konferen- 
'i-J ciją, bet ne visos kuopos krei

pia domės į tai. Yra kuopų 
76 labai neveiklių ir mažai inte- 

kuopa, St. Clair, Pa.—1 dele- resuojasi darbininkišku judė- 
120 kp.Jjimu. Nedalyvauja sekamos 

kuopos: 98 kp., Frackville, 
Pa.; 126 k p., Selzer City, Pa.; 
201 kp., New Philadelphia!; 
112 kp., Tamaqua, Pa. Taip
gi pranešė, kad , Apskr. pa
siuntė protesto rezoliuciją Lie
tuvos valdžiai, kad paliuosuo
tų drg. Kasperaitį. Taipgi už- 
gyrė dabartinį A.L.D.L.D. Cen
tro Komitetą, ypatingai sekre
torių, kad gyvai veikia ir vL 
suomet gauni greitą atsakymą, 
reikalui esant. Ryšiai su Kom
partija yra geri. Visur koo- 

J. šiūpailienė. Nuo1 Poruojama ir veikiama bend-

komiteto santikiai buvo, geri Įmainieriams $3.00; Ęom-
ir visi veikė bendrai sjulig iš-1 partijos sekciją moka kas mė- 
(i* O 1 O C _ . r\ zx »f • • v . t j

damas reikalingumą organi
zuotis ir stoti po Komunistu 
Partijos vėliava ų* 
prieš visus darbininkų 
telius.

Skaityta Apskričio 
to patiektas dienotvarkis ir li
kosi priimtas. Mandatų komi
sija raportavo sekamai:

kovoti 
neprie-

J. L. Kavaliauskaitė

igatas, A. Kaunas
j McAdoo,—K. Glaubičius; 124 
kuop., Girardville,—J. Kama- 

jrauskas; 14 kp., Mainersville, 
Pečiulis, V. Šmulkštys, 

Leonavičius, J. Sakalaus-
i kas, M. Martynaitis; 48 kuop., 

. . ..Mahanoy City,—J. Senkus ir 
Petkevičius; 17 kp., Shen

andoah,— K. Noravas, S. Rei- 
kauskas, >M. Vailionis/ J. Pau- 

! Bukonis, P. Valentą, A. l^Iara-i 
t ■ j į-įįT-.rį'Y.i vienė, P. Link; nedalyvavo—- 

JaaLaLuaa ! j stagniūnas, J. Alvikas; 159 
kp., Port Carbon,—J. Dam- 
bauskas, .
L.D.S.A. 6-to Rajono—M. Del-1 rai. 
tuvienė. Nuo Shenandoah K. 
P. vieneto—V. Rugienius.

Suvažiavime dalyvavo
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Streikų kJaųsirne nutartą, u 
girti eilįnių narių programą ir 
remti visais galionais būdais. 
Prisirengimas prie pirmos die
nos gegužės apvaikščiojimo. 
Nutarta, kad 9-tas Apskritys 
veiktų bendrai su. Kompartija. 
Nutarta, kad 9-to Apskr. kuo
pos remtų S.L.A. Opozicijos 
Komiteto darbininkų kandida
tus į viršininkus. Nutarta, 
kad 9-to Apskr. kuopos išsi
rinktų spaudos komitetus ir 
kad tie komitetai sužiūrėtų 
savo kolonijoj laikraščių skai
tytojus, kurie išgali atsinaujin
ti prenumeratą. Kurie neišga
li, tai turi būt pranešta laik
raščio įstaigai, kame priežas
tis. Nutarta, kad tas spaudos 
komitetas turėtų savo susirin
kimus vieną kartą į tris mėne
sius bendrai su 9-to A,į>Skr. 
Komitetu.1 Nutarta, kad spau-- 
dos komitetai priduotų savo 
antrašus Apskričio sekretoriui, 
ir kad Apskr. komitetas rū
pintųsi sukviesti susirinkimus.

Nutarta, kad Apskr. Komi
tetas paragintų kuopas užsi
mokėti duokles į Apskritį, ku- 

“Vil- rįos yra skolingos už du ir 
, Jei kurios kuopos

> AR DEL ŽMONIŠKUMO SitfliČIA SLAUGES 
! KARO FRONTĄ?nesis po $2.00. , Viso išaukbta 

darbininkiškiems r e i k a 1 artis 
$24.00. Kuopa stovi už Ko
munistų Partijos liniją ir vei
kia bendrai' su 
vienetu. 17 kp., 
Pa.,—raportas už 1931 metus. 
Susirinkimus laiko kas mėne
sis; veikimas geras; narių tu
ri 82; pinigų tui’i ižde $100; 
naujų narių prisirašė 12; lai
kraščių užrašyta: “Laisvės” 
10, “Vilnies” 3; kuopa yra na
riu Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo; kp. gerai pasi
darbavo del streikuojančių 
mainierių Pittsburgho apielin- 
kėj. .Taipgi ir del Kentucky 
mainierių pinigais sukėlė virš 
šimto dolerių. Rinko . aukas 
maistu ir drabužiais; kp. mo
ka po $3.00 kas mėnesis į 
Kompartijos sekciją; platiną 
“Daily Workerio” po 10 kopi
jų kasdieną; pasiuntė kable- 
gramą Lietuvos valdžiai, kad 
paliuosuotų drg . Kasperaitį; 
kp. yra išauk o jus darbinin
kiškiems reikalams sekamai: 
“Daily Worker” $5.00, 
niai” $5.00, T. D. Apsigyni- tris metus.
mui $5.00, N. M. Unijai $12.- neišgalės užsimokėt skolas, tai 
35, politiniams kaliniams $15, kad tokios kuopos būtų pa- 
J. Y’ K* Partijai $20.00, Agi- liupsuotos nuo skolų per Apsk- 
tacijos Fondan $10.00, Pionie-, ričio Komitetą ir reikalauti 
rių organizavimui $23.00, ai- duoklių tik už 1931 metus.

. ’ ’ ’ J maršavimui į Nutarta, kad 9-tas Apskritys

Kompartijos
Shenandoah,

Drg. t R. Mizarai prakalbos 
buvo surengtos tik šešiose vie- 
tose. Prakalbos pavyko ne-

delegatų nuo 7-nių kuopų,at- blogai, kaipo bedarbės laikais.,---. _____
Pinigų apskričio ižde ran- kanų bedarbių

Iždininkas M. j Washingtona $10.0,0, vietinių j parengtų agitatyvišką išvažia-

Vz * vv v < < u y/ • A . A v

;stovaujančių 161 narį. Aps-I ; 
kričio Komiteto visi nariai da-|dasį $13.20. 

j lyvavo ir du atstovai nuo bro
liškų organizacijų. Viso su 
i sprendžiamais balsais dalyva- 
■ vo šiame suvažiavime 27. 
i Mandatų komisijos raportas 
priimtas.

ninku—S. Reikauskas.
V. Rugienius. Pirmininkui vie
tą užėmus, skaityta protoko
las iš pereitos kbnferehcijos. 
Protokolas liko priimtas.

Apskričio komiteto rapor
tai. Organizatorius raportuos 
ja plačiai, kas buvo veikiama 
apskrityje. Bendro ; fronto 
konferencija įvyko sėkmingai. 

I Apskritys' dalyvavo ; vajuj. Pa
skyrė Iš Aps. iž.-$15.00 ' vaji- 
ninkams dovanų. Apskričio 
vajininkais buvo šie drgg.: M. 
Šurmaitis, J. Dambąuskas, K. 
Glaubičius, S. Pečiulis ir Ki 
Naravas. Pasekmės btivb he-

v. VMtvxuixvr.ixv. KJ.***- blogos, 1 
jys rusų jaunuolių mandalinų Alkanų . - -
orkestrą. Dainuos A.Z.V. Dr. 
Choras, po vadovyste d. J. Ba- 
sanavičiutės, grajys Lietuvių 
Jaunuolių smuikų kvartetas. 
Dainuos garsi dainininkė d. 
L. Kavaliauskaitė, iš Brooklyn, 
N. Y. Taipgi bus duetų, kvar
tetų ir t.t.

Apart koncerto bus persta
tytas veikaliukas “Atbunda.” 
Sulos vaikučiai sumokinant d. 
Leščiui. 
betoj ai.

Kviečiame kuo skaitlingiau
siai atsilankyti.

Komisija.

Koncertą ir Teatrą rengia 
A.Z.V. Draugijėlė, Lietuvių 
svetainėje, 928 E. Moyamen- 
sing Avė., sekmadienį, balan
džio 10 d., 2 vai. po pietų. 
Dainuos Lyros Choras po vado
vyste d. J. Jurčiukonio. Gra-

bedarbių organizavimui $10-'vimą vasaros laiku bendrai su 
Viso išaukojo darbininkų rei- kitomis progresyvėmis draūgi- 
kalams $115.35. j jomis. Vieta išvažiavimui pa

rinkti palikta Apskr. Komite
tui. Nutarta, kad * 

i greitai 
ten, kur galės.

Nutarta užgirti 
D. Centro

i leidime ‘ mažų 
Nutarta, jeigu A.L.D.

žioba sutinka su rašt. prarie- i 
Šimu. Apskr. komiteto rapor
tai priimti vienbalsiai. Kuopų 
delegatų raportai: 120 kp., 
McAdoo, Pa., narių turi 7, pa- 

įsipirko “Laisvės” Bendrovės 
Konferencijos p ir m i ninku ! du Šerus už $10.00. Kompar-fr 

išrinktas S. Pečiulis, pagelbi- tijos fondąn aukojom $3.00. 
Rašt. Pennsylvanijos ir Ohio strei

kuojantiems mainieriams au
kojo iš kuopos iždo $5.00; 
tam pačiam tikslui aukų su-U 

. J 
vos politiniams kaliniams $5; 
ižde pinigų turi $17.31.

Nuo Shenandoah K. P. vie
neto raportuoja: narių turi 
13; visi lietuviai; susirinkimus 
laiko kas savaitė; nariai sugy-i^ 
vena labai draugiškai; # visi 
dirba < 
nai; ______ _____
tijos kampanijas.

rinkta $26.00; taipgi buvo 
rinkta maisto ir drabužių ir 
pasiųsta Pittsburgho Komite
tui šelpti 
nįerius;
$2.50.

48 kp.
—narių turi 7; pinigų $3.57; 
veikimo .nėra jokio iš priežas
ties bedarbės. 124i kp., Gir
ardville, Pa.„ narių turi 10; pi-J 
nig.ų $12.1'7; surengė frakai-į 
bas ;. surinko auky ^politiniams!

streikuojančius mai- 
pasiuntimui aukojo

Mahanoy' City, Pa.,

kalams $115.35.
L.D.S.A. 6-to Rajono drg. 

Deltuvienė raportavo, kad vei
kia bendrai su A.L.D.L.D. 9-tu .surei}gtų 
Apskr. Pasiuntė protesto re-, 
zoliuciją Lietuvos valdžiai, i 

i kad paliuosuotų drg. Kaspe- 
j raitį. Rajonas stovi už Komu- nusistatymą 
. nistų Partijos liniją; paauko- knygų, r

kompartijai $5.00, Lietu-, L- Centras leistų dideles 
'apysakas, kaip tai Aliejus 
I arba Seno Vinco raštai, tai 
kad nedėtų brangių apdarų.

A.L.D.L.D. 9-to Apskričio 
Komitetai! 1932 m. išrinkta 

pšie draugai; V. Šmulkštys, V. 
Rugienius, M. žioba, A. že- 

organizacijose . sutarti- mąitis, K. Naravas. Alterna- 
i; vienetą remia visas Par- ^al: Sakalauskas, A. Kau

nas, A. Naravienė. ,
; Nutarta vietos paskyrimą 

A.L.D.L.D. 17 kp. ir L.D.S. I sekančiai konferencijai palikti 
A. 62 kp. turi pasiskyrę mo-1 Apskr.. Komitetui. Konferen-

9-tas Apsk. 
prakalbas

dabartinio
Komiteto
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kąipo bedarbės metu.'kaliniams $5.45; veikimas silp- keti kas mėnesis tam tikrą mo- ciją uždarė 2:30 vai. po pietų^ 
maršavimą į'Wash-!nas. 76 kp., St. Clair, Pa.,— kęsti vedimui Partijos darbo konferencijos pirm.

Labai daug medikalių pa- yra karas,” ir milžiniška dau- 
tarnautbjų reikia karui šioj 
gadynėj. Vyriausias Ameri
kos armijos daktaras rašė 
“Military Surgeon’e” 1930 m. 
gruodžio mėnesį, kad medika- 
liai aptarnautojai (daktarai, 
vaistininkai, slaugės ir prala-, . . t
vinti tam darbui, kareiviai) mskumui.. 
turi sudaryt ketvirtą dalį vi-| 
sos armijos karo fronte. T 
tai ne del žmoniškumo.

žmonės buvo iki šiol tik 
prigaudinėjami, būk daktarai, 
felšeriai, “norsės” ir kiti tokie 
yra sinčiami į karo frontą, 
kad palengvint kentėjimus su
žeistiems kareiviams ip var
dan žmoniškumo išgelbėt jų 
gyvybę.

Pulkininkas; G. jM., Bleech 
straipsnyje apie medikalę tak
tiką atvirai pasako, kad. dide
lis medikalių žmonių štabas 
būtinai reikalingas ir “be jo 
negalima būtų laimėt karo... 
Dabar jau suprantama, kad 
medikalės kuopos karo fron
te yra veiksnys, reikalingas 
laimėjimui .'mūšių.”

Sužeistą arba susirgusį kar
eivį reikia kuo greičiausia pa
gydyti, kad' jis vėl tuojaus tik
tų skerst, šaudyt ir bombo
mis draskyt? “priešą”; o ypač 
svarbu susirgusius 
pagydyt ir padaryt 
kovai.

guma šių žmonių, žemiausiai 
stovinčių klasiniame susiprati
me, marguoja į frontą, many
dami, kad jie “tarnaus žmo-

i Amerikoj yra bent 200,000 
b'1, lavintų slaugių, o su vaisti- 

įniais “klerkais” ir žemesniais 
ligoninių tarnautojais susidaro 
du milionai. Jie priklauso 
prie labiausiai išnaudojamos 
rūšies darbininkų.

Komunistai stengjąsi prie jų 
prieiti, klasiniai apšviesti ir or
ganizuoti, kaip kovai už pager 
rinimą ęalygų, taip ir prieš im-

Mndgs

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

BALSAS

kareivius 
tinkamais

jog 55 iš

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 

gyvenimo ir fašistų 
Kiekvienas Amerikos 

pri- 
užsisakyt “Balsą.” :

KAINA AMERIKOJE:
 $1.50 

mėnesiams . . .80
Pavienio num. kaina . ,.05

Tik prisiminkime, 
kiekvieno šimto Amerikos kar
eivių Francijoj, laike pasauli
nio karo, mirė nuo limpamų 
ligų ir nuo susirgimų, paeinan
čių iš baisiai skurdžių gyveni
mo sąlygų. Jeigu ne medika- 
lė pagelba, jų būtų žuvę del 
to dar daugiau.

Užtai dabar, kuomet Ameri
kos imperialistai ruošiasi Nau
jam karui, jie išanksto mobi
lizuoja i slauges, vaistininkus, 
daktarus ir specialiai , lavina 
didelius būrius .kareivių, ski
riamų medikalei tapybai lai
ke karo.

i Kuomet jas ir juos siunčia, 
frontan, žinoma, nesako, kad 
pamatiniai jų pareiga yra to
kia, kaip ir kareivio su šautu
vu, durtuvu, bomba, orlaiviu 
bei kulkosvaidžiu. Raudona
sis Kryžius,* Amerikos Dakta
rų Draugija ir “Norsių” 'Są
jungos valdyba Tiems tarnau
tojams ir tarnautojoms, darbi
ninkams ir darbininkėms pa
aiškina: “Dievo tai veiksmas

menės
darbų.
darbininkas ir darbininkė pri-
: valo

“BALSO”
Metams
Šešiems

LIETUVIS GRABORIUS

patar- 
ir už i 
kainą, I

Norintieji ge
riausio 
navimo 
žemą
nuliūdimo va- 
lancloj^ šauki- 
,tęs pas:

sekcijoj. Vienetas imą 5 ko
pijas “Daily Workerio” kas
dieną ir platina. Paskui kal
binam užsirašyti; vienetas į 
kiekvieną gyvesnį, klausimą 
greitai reaguoja; veikiama pa

per vajų gauta 5 nauji nariai; išgalę.

veikimo nėraingtorią Apskritys rėmė visais narių turi 6;
galimais būdais. Aukų surin- s159 kp., Port Carbon, Pa.— 
ko tam tikslui $89.67. Apsk-(narių 
ritys remia visais galimais bū-į veikimas vidutinis,, 
dai: ” ’ '
kątfsulig išgalės aukoja ir pa 
rengimus rengia tam tikslui. 
Per Apskr. komiteto pasidar
bavimą silpnesnės kuopos liko
si sustiprintos ir palaiko ry
šius su Apskričiu. Bandyta 

Kalbės vietiniai kai-, "auj’l ,ku8pų suorganizuoti. 
Ižane-a veltui bedarbė tą darbą sulai

ko. Stengtasi surengti kon
certą Apskr. naudai. Del tū- 

■ lų priežasčių koncertas neįvy
ko. Abelna Apskr. situacija 

2 yra neblogiausia. Apskričiomi tfW tfW IAI MM W W VW MM MM

PHILADELPHIA, PA

turi 9; pinigų $7.00;
14 kp? 

&• Kentucky mainierių strei-J Minersville, Pa.,—raportas už 
/sulig išgalės aukoja ir pa- 6 mėnesius. Narių turi 36;

susirinkimus laiko kas mėne
sis; pinigų turi $13.99;
bavosi bendrai su Apskričiu 
vajaus metu; surengė prakal
bas d. R. Mizarai; išplatino 
pusėtinai literatūros; pasiun
tė atstovą j “Laisvės” Bendro
vės šėrininkų suvažiavimą; al
kanų bedarbių maršavimui į 
Washingtona aukojo $5.00; 
Kentucky s t r e i k uojantiems

Priešfašistinis komitetas pa- 
dar- aukojo $25.50 vedimui Parti

jos darbo sekcijoj. Vienetas 
pinigų turi $26.23. Atstovų 
raportai priimti vienbalsiai.

Tarimai

S. Petchulis,
VI. Rugienius,

Rašt.

ĮDOMUMAI

(Tąsa iš 2 p.)

pra-

arba
Nutarta, kad A.L.D.L.D. 9- 

tas Apskritys bedarbių orga
nizavimo klausimą remtų visais Per 
galimais būdais.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

Literatūros, politikos ir visuomenes mokslų darbininkų žurnalas

žuazijos tvarkai ateina galas. 
Iš kapitalistinės tvarkos tad 
jis padaro “žmoniją” ir 
našauja jai pražūtį.

Tas profesorius nežino
nenori žinot, ką ir vidutinis, ei- 

j linis komunistas žino,—jog 
--- darbininkų revoliuciją 
žmogus, kaipo gyvis, bus įsta
tytas į kelią linkui naujo, kas- 

i kart patogesnio, gausingesnio 
gyvenimo ir laisvo, neriboto 
plėtojimosi. <

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

tų bujoti ir gyvuoti proletari
niame mene.

Drg. R. Mizara kalbės apie 
Sovietų Sąjungos, teatrus, ju-

džia 7:30 vai. vakare. Vaka- remkime šį Lyros Choro pa- 
rienėj kalbės drg. R. Mizara rengimą ir suteikime mes jam 

| apie Sovietų Sąjungos meną ir materialę bei moralę pagelbą.
Lyros Lyros Choras atgauna sa- 

koncertu ir šokiais įvyks atei—Choras išpildys koncerto pro- vo jėgas, bet finansais jis ken-
po koncertui bus šo- čia sunkų krizį. Visiems mums i džius, radio programas ir dai- 

| smagu turėti chorą mūsų pa-J lės rašytojus. Tai bus svarbu 
Lietuviai darbininkai ir vi-j rengimuose, todėl paremkime i visiems. Įžanga žema.

i pa-j šį jo parengimą, kad jis gale-! Rapolas.

Lyros Choro vakarienė su abelnai

nantį šeštadienį. Lyros Cho-' gramą, 
ras rengia vaakrienę, koncer-! kiai.
tą ir' šokius, Girard
Hall

apie meną.

Manor į 7
911 Girard Ave. Pra- si Lyros Choro mylėtojai

Lyros Choras, Philadelphia, Pa.

KIEK BUVO IR YRA 
GYVENTOJŲ

Šimtas trisdešimts metų at
gal buvo skaitoma 700 milio- 
nų gyventojų ant viso žemės 
kamuolio; dabar priskaitoma 
jau iki dviejų bilionų, tai yra 
2,000 milionų. Reiškia, per 
trylika desėtkų metų gyvento
jai beveik trigubai padaugėjo.

P. K.

Ossining, N. Y.— čia 
| kalėjime randasi dvi mote- 
i riškės, kurios laukia mir
ties elektros kedėje. Nužu
dymo diena dar nepaskirta.

Amesbury, Mass.— Pane
lę Jewell, 67 metų amž., 
nušovė savo motiną, 88 me
tų amžiaus ir paskui pati 
nusišovė. Abi buvo turtin
gos. Sakoma, kad duktė 
staiga išėjo iš proto.

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamas su linimentu 

j PAIN-EXPELLER

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

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

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

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

“Priekalas” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta
tybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltysė 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!

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

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

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

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Inostrannich 
Rabočich” 

Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj beto dar galima 
I&irasyt per “LAISVĘ”
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Puslapis Ketvirtas,.

NUO DNIEPRO IKI VISUOS
O M Žiniom c Ir n c ^'2ZZ5SS^££££^S^2^^®?5iZZ2Z?S?^35>??22552SL?l

kimias Hizyks balandžio* (April) 7 d., 
' 1 prašides 6:30 važi/ vdkaJre, 3014 Yoc-
V1S1 mans St. Visos narės dalyvaukite su-

Sekr. M-k a. ’ .

SO. BOSTON, MASS .

visos

ALDLD. 20 kuopa daro šį parengi- tik paieistaą i§ imigracijos nagų d. L*ros

tikietus iš anksto.
(82-84)

įvyks

H'

HAMILTON, KANADA

ti

Tai o

BINGHAMTON, N. Y
o

O

Kas

dieną

%%<w*w£

i
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o“

to perkant gausite po 
o prie durų bus po 50c

Laisvės Choro specialės vyrų 
pamokos įvyks ketvirtadienį, 8 
vai. vakare. Tad, nepamirški
te, k;ad pamokų nebus penkta-

vakare. 
kampas 

Bostone.
žinoma

o

u

5

o"

8
11
13

n
5

Chester, Pa. gegužės 7 dieną 
Philadelphia, Pa. geg. 8 dieną 

(Galima rengt 2 prakalbas)

atsi-
Jau-

yra J.
Kiršūs.

CLEVELAND, OHIO ’ 
Balandžio 12 d., įvyks ALDLD. 22

d.
d.
14
ir

Balandžio 17 dieną Lietuvių 
Piliečių Kliubas rengia vaka
rienę ir vieno akto komediją 
“Meška”. Parengimas

Jraciaįienis, Bal. 6, 1932
> 1 1 ( i • ; .

""" ................. .. .........- -
*' : : ’ HAMBRANCH, MIČH. ' 
JL,l5.B.Ą. 130 kp. nįenbsinis susirink 
mąs I įvyks balandžio* (April) 7 d.,

tlingai susirinkite. Iš aukšto per
kant tikietus įžanga 40c., prie lr~ 
gelio 50c. Taupykite pinigus, įsigy
kite ............... .

Tad mūsų vi-laiku ir kartu atsiveskime naujų na- 
rių į mūsų organizaciją.

Jauny Darbininkų. Choras ren- CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 55

"j Kuopos SUsirinkimas

° °

rkrauctivivius. Jis buvo areštuotas .■ . •_ . r, •ir įkalintas už dalyvavimą Lawrence naJ lankėsi Sovietų Sąjungoje, pa-

laikytas keturis mėnesius. Jis pa
sakys daug įdomių dalykų. Darbi
ninkai dalyvaukite jo r-

je. Pradžia 7:30 vai. vakarę. Ren
gia Liet. Kompart. Frakcija.

, (81-83)
BRIDGEPORT, CONN.

Balandžio 6 d. š. m. įvyks prieš
karinė demonstracija, 4:30 vai. va- 
jysuv, w <xchingtoii Parke. Lietuviai

i darbiiiinkai! Visi traukite į šią de-

o

s

77 

s 

t? 
tt

S 

o’

Veją Sėji, Audrą. [ 
Lietuvių svetainėje, 315-17 

Binghamton, N. Y. Po į 
bus šokiai. Veikalą su j 
Choras, kuris jau yra 
gabiu vaidinimu. šis 

bus iškilmingas puikiu 
ir tuom, jog jis yra

(Tąsa) 
SKYRIUS II

Imperialistų Lenkija Puola Ukrainą
Balandžio 22 d., 1920 metais, Lenkijos 

vadas J. Pilsudskis ir vadas smulkiosios 
buržuazijos Ukrainoje, Simen Petliura, ku
ris, gyvendamas Lenkijoj, o vis save skel
bėsi Ukrainos atamanu, pasirašė savo tar
pe bendrą puolimo sutartį neva del išva
davimo iš po bolševikų Ukrainos, o tikreny
bėje del pardavimo jos Lenkijai. Tą jie 
padarė tiksliai, kad apgauti darbininkus ir 
pateisinti imperialistinius Lenkijos žygius 
puolime ant Sovietų Respublikų. Supran
tama, Lenkija nematė jokios ginkluotos 
rimtos paramos iš Ukrainos smulkios bur
žuazijos, bet ji tuo norėjo apgauti darbi
ninkus, būk ji, sąjungoje su Ukraina, gi
nasi nuo “raudono imperializmo.”

Balandžio 25 d., 1920 metais, Ukrainos 
frpnte Lenkija turėjo tris armijas, 2-rą, 
3-cią ir 6-tą ir grupę pulkininko Rybako, 
viso apie 55,000 kareivių: pėstininkų, arti
lerijos, raitarijos ir kitų dalių.

Prieš juos raudonosios speKos buvo la
bai mažos — dvi Raudonosios Armijos: 
12-ta, kuri turėjo 9,276 kareivių ir 14-ta 
armija iš 4,866 kareivių, taipgi keletas ne
didelių karinių būrelių. Viso Ukrainoje 
buvo 12,044 kareivių prieš 55,000 lenkų, 
nes dalis 14-tos Raudonosios Armijos turė
jo kitas pareigas. Reiškia, lenkai buvo 
ne tik. kelis kartus geriau ginkluoti, bet ir 
keturis kartus skaitlingesni.

Pilsudskis patsai pasiėmė vadovauti len
kų trečią armiją ir koncentravo savo spė
kas, kad sunaikinus dvyliktąją Raudonąją 
Armiją, planuodamas sunaikinti ją, o pas
kui tą pat padaryti ir su keturiolikta armi
ja. Tokiu būdu Pilsudskis, puldamas ant 

• Ukrainos, statė savo siekiu: sunaikinti ten 
Raudonąją Armiją ir paskui triumfališkai 
maršuoti ant Sovietų Sąjungos miestų. Gi 
mes jau minėjome, kad tuo pat sykiu užpa
kalyje Raudonosios Armijos pradėjo su
kilimus kulokai ir kiti kapitalistiniai ele
mentai.

Balandžio 25 d. lenkai pradėjo savo puo
limą išilgai visą frontą nuo upės Pripet iki 
upės Dniestro ant 450 kilometrų ilgio fron
to. Tą pat dieną ima miestą Ovruč, ant 
rytojaus Žitomirą, Koresten ir Radomysl, 
tą pačią naktį Maliną iF'Kazatiną, stengda
miesi apsupti Raudonosios Armijos dalis 
suųaikinti jas ir užimti Kijevo miestą 
Vienok vadai Raudonosios Armijos, gud
ria? manevruodami, vedė savo spėkas 'at 
■gal. Gegužės 6 dieną buvo raudonarmic 
’cams įsakyta pasitraukti į kairę pusę Dnie 
-pro upės ir apleisti laikinai Kijevą, o 1 
•*d. lenkai persikėlė per Dnieprą ir užėm 
Kijevą, bet tuo kartu dvyliktoji Raudi 
moji Armija, gavus padrūtinimų, prade j 
-smarkiai pulti ir sulaikė tolimesnį lenki 
maršavimą.

’ Taigi, lenkamas nepavyko sunaikinti 12 
-tą Raudonąją Armiją, o dar mažiau ji( 
blėdės padarė del 14-tos Raudonosios Ar
mijos. Nors lenkamas pavyko ant 18C 
kilometrų pločio ir 450 kilometrų ilgi( 
fronto užgrobti Ukrainos teritoriją ir sos
tinę Kijevą, bet pakol Raudonosios Armi
jos spėkos buvo nesunaikintos, tai tas len
kų “laimėjimas” buvo mažos reikšmės. Dar 
daugiau, Raudonosios Armijos štabas su 
generolu S. S. Kamenijevu.priešakyje jau 
ruošė kontrpuolimą ant lebkų Ukrainoje, 
su pagalba patraukos į tą frontą 1-mos 
Raudonosios Raitelių Budenno armijos, ir 
buvo ruošiamas imperialistinei Lenkijai 
smūgis«per Baltarusiją ant Varšąvos.

Mūšiai Baltarusijoj J
Lenkąi, puldami ant Ukrainos, tuo pačiu 

kartu manė, kad jie ten varo atgal pačiai 
svarbiausias Raudonosios Armies spėkas.

Drg. M. Undžienė Kalbės 
Sekamose Vietose:
Wilkes Barre, Pa. bal. 
Scranton, Pa. balandžio 
Binghamton, N. Y., bai. 
Rochester, N. Y. balandžio 
Cleveland, Ohio bal. 16 d 

balandžio 17 d. po pietų
Akron, Ohio bal. 17 d. vakare 
Detroit, Mich. bal. 18 ir 19 d. 
Grand Rapids, Mich. bal. 21 
Chicago ir apielinkėj baL 22, 

23, 24, 25, 26 ir 27 dienas
Pittsburgh, Pa. ir apielinkėj 

balandžio 30 ir gegužės 1, 
2 ir 3 dienas. .........
(Gegužės pirmą galima 
rengt 2 prakalbas).

''Baltimore, Md. geg. 6

šioš progos ir dalyvaukime vi
si šiose prakalbose, 

š-eštadienį* 16 d.5 balandžio 
A A A AAAAAAAA ' — •" ** A. am

gia koncertą ir balių, šis Cho
ras buvo suorganizuotas nela-, 
bai senai ir jau apie pora kar-1 Ketverge, i bal., Lietuvių Darbi- 
tų dalyvavo darbininkiškuose LdS. 55 kuopos mėnesinis susirinki-1 
parengimuose bei masiniuose mas. iVsi nariai ir narės būkime 

. v._. . . .susirinkimuose. '---- ------
Armijos vadai šioje vietoje sutraukė pa- sų yra būtina pareiga dalyvau- 

,Rankamai spėkų ne tiktai_ atmušti puolikus, Į ti jų rengiamame kon.certe. 
Koncertas įvyks Lietuvių sve
tainėje, 7 vai. vakare.: Daly
vaukime patys ir, kitus ragin
kime dalyvauti ir savo 
lankymu paremsime šį 
nuolių Chorą. '

D. M. šolomskas.
- -p-uhb

i Tame jie labai klydo. Pradėjo ruošti puo
limą ir ant Baltarusijos per Gomelį, Mins
ką, Babruiską ir t.t,

• Gi kaip tik tuo pačiu kartu Raudonosios
Armiios vadai šioia vietnip. sutrauka na- 1

—— —* *—
bet ir užduoti jiems, smūgį. Raudonosios 
Armijos vadas gegužės 12 d. įsako: “Su
mušti ir suvaryti lenkų armiją į Pinsko 
balas!”

Lenkai ant. 500 kilometrų fronto Balta
rusijoje turėjo 55,300 kareivių, gi Raudo
nosios Armijos ant 60 kilometrų fronto tar
pe Jasnopole ir Čašniki buvo 36,000, o vi
same fronte 66,000. Tokiu būdu čia Rau
donoji Armija turėjo daugiau spėkų ir dau
giau į daiktą koncentruotų. Puolimui ant 
lenkų diena buvo paskirta 14 d„ gegužės.

Paskirtoje dienoje 15-toji Raudonoji Ar
mija, po vadovyste d. Sėrgiejevo pradėjo 
puolimą, atmušė lenkus ir perėjo Vakari
nę Dauguvą, išeidama linkui Lyžki, Glu- 
uokoje n; taikydama ant Švenčionių. Tuo 
kartu 16-toji Raudonoji Armija perėjo upę 
Bereziną ir pradėjo puolimą ant miesto 
Lgumen. Čia buvo didelių mūšių tarpe 19 
ir 23 d. gegužės. Gegužės 22 d. 15-toji ar
mija per Ivioi-. uečno, Postavski atmetė len
kus atgal.

Lenkai sutraukė daugiau padrūtinimų į 
Baltarusijos frontą ir 31 d. gegužės per 
Zemin, Švenčionis ir Broclavą pradėjo puo
limą ant raudonarmiečių. Raudonosios 
spėkos pasitraukė linkui upės Berezinos 
ir ten prasidėjo mūšiai, kurie nedavė nei 
vienai pusei pageidaujamų rezultatų. Šio
se (Baltarusijos) operacijose Rauclonajai 
Armijai nepavyko supliekti lenkų spėkas ir 
suvaryti į Pinsko balas, gi lenkams nepa
vyko sumušti 15-tą Raudonąją Aiyniją. 
Šie mūšiai pakėlė raudonarmiečių ūpą, pa
rodė jiems, kad, nepaisant, kaip lenkai 
gerai apginkluoti ir vadovaujami geriau- 

• W 1 • • 1 *1*1 • •

Metinis parengimas Laisvės 
Choro įvyks balandžio 8 dieną, 
penktadienį, 8 vai. 
Dalghren Svetainėj, 
E ir Silyer Sit., So 
šokiams grajįs gerai
Bert Orris- orkestrą iš Brock
ton. Jie grajįs lietuviškus ir 
angliškus šokius/ Visi būsite 
patenkinti jų muzika.

Įžanga tik 40 c. moterims ir 
merginoms; vyrams — 50c.

L.D.S.A. 13 kuopa ruošia la
bai gerą, ir linksmą “tea party” 
balandžio 10 dieną. Parengi
mas įvyks Lietuvių svetainėj, 
376 Broadway, So. Boston, 
Masti šiame parengime daį/ 
nuos merginų kvartetas. Visi 
galėsite linksmai praleisti lai
ką. Be to, 13 kuopa šiame pa
rengime turės supryzą (surpri
se) kiekvienam, kuris tik atsi-

šių Europos karininkų, vistiek jie negali iap^ys į šį parengimų, 
sumušti raudonarmiečius, ten kur lenkai 
nėra kelis kartus skaitlingesni. Raudo
noji Armija šiose kovose laimėjo dalį teri
torijos ir padarė daug nuostolių lenkų .ar
mijai. Tokiu būdu atitraukė daug jų spe- __ __  ____o..... .
kų, kurias lenkai rengėsi pasiųsti į Ukrai- kliubo svetainėj, °376 Broad-
ną.

Supliekti Lenkai Ukrainoje
Tuo kartu, kada ėjo dideli mūšiai Balta- 

usijoje, Raudonosios Armijos spėkos buvo 
udrūtintos ties Kijevu. Gegužės 18 dieną 
ies Kijevu pribuvo iš Kaukazo ilgai lauk
oji Pirmoji Raudonosios Raitarijos Armi- 
i, kurioje buvo apie 20,000 raitelių, 48 ka- 
uolės, 5 šarvuoti traukiniai, 8 šarvuoti 
dtomobiliai ir 12 karo orlaivių. Ši armi-; 
t jau buvo pagarsėjusi savo pergalingo- j 
lis kovomis prieš caristinius generolus 
)enikiną ir Vrangelį.
Raudonosios Armijos karo fronto ko- 

landierius d. Jagaroy sudarė planus, puo- 
imui ant užpuolikų lenkų, kad ju^s išme- 
us laukan iš Ukrainos ir nugrūdus į Len- 
-iją-

Raudonoji Armija pradėjo savo puolimą 
šilgai frontą tarpe Gomel ir Rumunijos 
ubežiaus, linija upių Dniepras, Belaja Čer- 
;ov, Lipovec, Gaisen ir Jampol. Bet smū
giai buvo atkreipti: į šiaurius nuo Kijevo 
Raudonoji Armija pereina Dnieprą ir išil
gai gelžkelį per Borodenką užima svarbų 
^elžkelių centrą — Korosten. Tuom kar
ti iš pietų nuo Kijevo d. Jakiros vadovau

jamoji armija puola lenkus ties Belaja Cer
kov, o s 
■1 onoj i ■ 
žydam a Je 
ir Vinie.? 
nas ne t«k 
ir sunaik? 
fronte bur

svarbiausi jiems smūgį užduoda rau- 
■ altarija vedama Budenno ir sulau

ktų frontą tarpe Belaja Cerkov 
'Tokiu būdu buvo išdirbtas pla- 

ai išvyti lenkus iš Ukrainos, bet 
ti’ i u karo jėgas. Lenkų tame 
o 60,000 kareivių. ’ ” ; *

(Bus daugiau) , . * m

Visi Įsitėmykite
šeštadienį, 9 d. balandžio, 

A.L.D.L.D. 20 kuopa rengia 
teatrą ir balių. Bus suvaidin
ta trijų veiksmų drama, “Vė
ją Sėjęs, Audrą Pjausi.” Vei
kalas yra geras, verta’ kiekvie
nam pamatyti jį. Lošėjai, ku- 
rię vaidins šį veikalą, taipgi 
gėri, visi tinkami savo 
lėse.

Šis vaidinimas 1 įvyks Lietu
vių svetainėje. Durys atsida
rys 7 vai. vakare, o lošimas 
prasidės lygiai 8 valandą, nė 
kiek ne vėliau. Tad visi pasi
rūpinkite n e s i v ė 1 uoti. Po 
lošimui bus šokiai prie geros 
orkestros.

Iš apielinkes lietuviai tapgi 
esate kviečiami dalyvauti ir 
pamatyti šį veikalų.

Trečiadienį, 13 d. balandžio 
L.D.S.A. 23, kuopa rengia pra
kalbas. Kalbės drg. M. (Un- 
džienė, ką tiktai sugrįžus iš 
Sovietų Sąjungos, kur jinai gy
veno apie penkis metus. Drg,

ro- Undžienė turėjo progos pažin- 
Visi pasirūpinkite įsigy- ti ir pažino Sovietų Sąjungos 

ti tikietus iš anksto, nes išanks- darbininkų gyvenimų ir jinai 
to perkant gausite po 40 c., mums plačiai papasakos apię 

ta darbininkų valdoma ir bu-

1 .... x.r.- , —ii nriiffiirifti 'c.hti
J. 'S k i hSBBBS

way, So. Boston, Mass.
Veikalėlio aktoriais 

Smitas, y. Bubliutė, J. 
Jei kurie norite gerai pasijuok
ti, tai dalyvaukite šiame paren
gime. Mprginų kvartetas taip
gi dainuos šiame parengime. 
Visus kviečia dalyvauti rengė
jai. ' ; •

Juodieji fašistai norėjo įkas- 
darbininkų judėjimą, bet 

dantis atšipo. štai, kaip tie 
fašistąi puola lietuvių darbinin
kų judėjimą, čia yra ir A.L. 
D.L.D, 113 kuopa, kuri yra dar
bininkiška ir nepripažįsta reli
gijos. ši draugija kovo 26 d., 
šeštadienį, rengė šokius. Apie 
tai pajuto kunigas ir ėmėsi vi
sais būdais skųsti A.L.D.L.D. 
kuopą, bet jie negalėjo sulaiky
ti parengimą. Mat, girdi, tai 
labai “didelės” šventės būta tą 
dieną—velykų subata..

Bet negalėdami įkąsti drau
giją, tai griebėsi tie niekadėjai 
kitų priemonių ir aukų, čia 
gyvena moteris su vaikais. Jos 
vyras miręs. Tad jai miesta’s 
duoda keletą centų ant duonos. 
Jos stubelėj taip pat gyvena; ir 
keli kairieji darbininkai. Tai 
tie bjaitVus ..kerštininkai ap
skundė tą moteriškę £V. ^-jię) 
valdžiai/ klad ji' esanti “komu
nistė.” Jie savo skunde bjau
riai apmelavo, ir bandė atimti 
iš tos moteries paskutinį kųsh 
nį duonos., • Jie sakė, kad pas 
ją laikoma:'komuništų susirin
kimai ir tt. Bet ir čia jie at
kando dantį? i

Reikia pažymėti, kad d. V.j 
ž: labai pavyzdingai gyvena 
ir turi gerą vardą tarpe kai
mynų ir .kairiųjų^darbininkų. ;l

Bet. ir to negana. Tie 'šni
pai skundžia ir kitus darbinin
kus, kad tik pakenkus ir atė
mus paskutinį kąsnį duonos iš 
tų darbininkų, kurie gauna iš 
valdžios.

Darbininkai turi vienytis ir 
kovoti visais būdais prieš to
kius niekšus, kurie šnipinėja ir 
skundžia . -kapitalistų -valdžiai 
darbiniiūcųs.

; - • Teisybės Mylėtojas.

surinkime ir pasiįmkite su savim mo
kesčių knygutes. Taipgi atsiveskite 
ir naujų narių į savo kuopą. Turim 
daupr svarbių reikalų aptarti, tat ne- 
siyėlinkite ateiti.

Finansų Sekr. N. Pąlevičienė.
(8182)

NEWARK, N. J.
Liet. Darb. S. A. 10 kuopos mėne

sinis susirinkimas įvyks 8 d. balan
džio (April), 1932, 79 Jackson St,. 
7:30 vai. vakate. Visas drauges pra
šome į laiką susirinkti, taipgi tas 
drauges, kurios prisižadėjo (?)

K. Stelmokiene.
(81-82)

SHENANDOAH, PA. v*
; L.D.S.A. 6 Rajono Atydai
, L.D.S.A, 6 Rajono metinė konfe- 

' rėncija įvyks balandžio 24 d., prasi- 
įdės 1 vaL po pietų, A.L.D.L.D. 17 
[kuopos kambariuose, Shenandoah, Pa 
Draugės malonėkite išrinkti delega
tes įminėtą konferenciją. Taipgi 
kuopų - susirinkimuose pasvarstykite 
kokių sumanymų ar įnešimų būtų 
reikalinga konfer., naudingų darbi
ninkiškam judėjimui ir priduokite 
juos. savo kuopos delegatėm, kad 
įteiktų konferencijai.

' Sekr. E. Motuziene.
;••• f i (81-82)

SHENANDOAH, PA.
' L.D.S.A. 62 kuopos susirinkimas
1 įvyks balandžio 8, ALDLD. kamba- 4 
riuose, 7:30 vai. vakare. Visos drau
gės malonėkite skaitlingai susirinkti 
nes reikės išrinkti delegates į Ra- ♦ 
jono konferenciją ir yra kitų svar
bių dalykų aptarimui. Tat dalyvau
kite

7:30 vai. vakarė. Šis’ sū ši rinkimas 
bus svarbus, todėl’, kad čia Bus svars
toma apie’ prišidSjįni^ ;0rief LiėtūVią 
Komfrakcijos įsteigirfid kėliom «s^t- 
vaitėm propagandos mokyklos, 
nariai dr narės dalyvaukite.

Organizatorius.
BUFFALO, N. Y. .

■Pirmas didelis balius. Rengia AP 
^h’KiSiu LA. 6 25s tao^a bendr^^ ru^s.

1 įvyks subatoje, balandžio 9 d? Star 
Hall, 404 Broadway, comer Pratt 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Drau
gai lietuviai darbininkai! Iš visos 
apielinkes dalyvaukite šiame baliuje. 
Bus gera muzika ir skanūs užkan
džiai.

(82-84)
BINGHAMTON, N. Y.

LDSA. 23 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 7 d. balan
džio, 1 pas U. M. Simoliunienę, 346 

. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visos draugės mąlonėkite ateiti [ 
į laiką, nes turim daug svarbių rei- i 
kalų aptarti šiame susirinkime, taip- 1 
gi atsiveskite jr naujų narių prisi- 
rašyt prie 23 kuopos.

Org. U. M. Simdliuniene.
LINPEN, .JįL J. į '\

ALDLD. 165 kuo,pos Inėhėsinis su
sirinkimas atsibūk penktadienio va
kare, balandžio] .8 . d J pas- d. G.

> Kardauską, 20Ą W. 16th St. Vįsi 
r | draugai1 Ateikite ir atsiveskite naujų 
L narių i prirašyti, > Turime ir naują 

ko momentui.
Sekretorius G. K.

; ' (82r83)
CLIFFSIDE, N. J.

Lietuvių, rusų ir slavų darbininkų 
organizacijų bendras komitetas ren
gia didelį balių, šeštadienio vakare, 
9 d. balandžio, svetainėje Walker St., 
prie gatvekario bėgių. Visas pelnas 
nuo šio parengimo skiriamas Daily' 
Woi'keriui. Skaitlingai dalyvaukite 
šiame parengime ir tuomi paremkite 
kovingą darbininku dienraštį

(82-84)

MONTELLO, MASS.
Drg. J. Kraucevičiaus Prakalbos 
Sekanti penktadienį čia kalbės ką

DETROIT, MICHi.
Bedarbių Tarybos Šusirinkimas
Kovo 7 d., ketvirtadienį, 7:30 vai. 

vakare, Lietuvių svetainėje, ant 25 
ir Vemor Highway, atsibus susirin
kimas Lietuvių Bedarbių Tarybos. 
Visi bedarbiai ir mažai dirbanti bū- , —x — 
kite susirinkime, nes mes lietuviai ! Clintoų St. 
neatsilikim nuo kitų tautų darbinin- “* 
kų. Kovo 7 d. diskusijos su opozici
jos nariais atidėta ant' bal. 27 diepos. 
Dabar diskusijų nebus. ;

Alvin'as.
< j

DETROIT, MICH. •
APLA 47-tos k{). ‘mėnesinis susirin

kimas i bus sekmadienį, 10 balandžio, 
9 vai. ryte, Lįetuvių svetainėje, 25- 
tos gatvės ir W. Vernon Highway, 
ant 3-čio augšto.Visi) nariai ir na
res dalyvaukite ir kitus paraginkite, ___r______ a ______ „ ___
nes yra svarbių klausimų apkalbėji- , brošFurą del platinimo, ji labai atsa- 
mui, .ypatingai šiam laikotarpyje, ka- * '
da einamo i vienybę su LDS., kur 
visiems svarbu susipažinti.

Sekr. V. A. Norkus.
' (82-83)

BINGHAMTON, N. Y.
■ Balandžio 9 bus perstatyta trijų 
veiksmų drama 
Pjausi/’ 
Clinton St., 
perstatymui 
loš Aušros 
pasižymėjęs 
parengimas 
perstatymu 
pirmas^ ir paskutinis šiame sezone.

mą, kad palinksminus visus, tat skai- KraucevičhTs X1-.---- .• --- -x_ -rv -1er_
prie lan- jįass. audėjų streike. Kalėjime iš- ne: iftiirv- t __ •_ _

NEWARK. N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo, Newarko lietuvių kuopos susi
rinkimas įvyks balandžio 8 d., pėtny- 
čios vakare, 8 vai., Kubio .salėje, 79 
Jackson St. Turime daug svarbių 
dalykų greitam apsvarstymui.1 Todėl .. . .
pareiga visų draugų atsilankyti i šį kare, Washington Parke. Lietuviai 
mitingą ii' atsivest nąujų-' narių. I darbiiiinkai! Visi traukite į šią de- 

’• Kumpos Sekretorius. 11 monstraciją- ir pareiškime protestą 
(82-83) 1 prieš įrpperiaįistų rengiamą Jarbi-

I ninkams skerdynę. 1 Vietiniai ir iš 
1! apielinkes, ’būkite visi

m., , ... A. M. .
kp. susirinkimas,\ 920! E. ’ 79th St., I (81-82)

Sekr. E. M.
(81-82)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia koncertą, va

karienę, balių ir prakalbas, šeštadie
ni.]’, balandžio 9, Girard Manor sve
tainėje, 909-15 W. Girard Ave. Kon
certas prasidės 8 vai. vakare, šokiai 
ir vakariene 9 vai. Tad nepamirškit!

i Choras išpildys koncertinę 
programą. Drg. Mizara, kuris nese- 
sakys trumpą prakalbą apie abel- 
ną meną, šokiams grieš gera orkes
trą lietuviškus ir amerikoniškus šo- r 

numui oaiy vaumue jo prakalbose. • ^us. Bus skani vakarienė. Tikię- 
Atsibus Liet. Taut, namo svetainė-:^8 35e., su vakariene 75c. Kviečia 

- visus ir visas *
Lyros Choras.

(81-83)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia koncertą ir 

šokius sekmadienį, 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, vien šokiams 25c 
akmeniui.

LYROS CHORAS.
. (80-82)

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas.
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . 
Dųdnterija 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. 
Šlaplige, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje; galvos skaudėjimas.
Alėhoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės. ! f .

! Slapioji dedervinė; jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas.;

z Rūkymas, negęras t kvapas, nesvarumai. 
į Piktšaąiai, šuųyotęš, votys pakupės.
. GąyąnkšČiuotoS) gyslos ,— jų pasireįški-
į ” ; k ■ ,

Plaukų slinkimo priežaštis.
. Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly- 
1 1 ’ kai. '
z Priežastis vaikų šlapinimosi nakčia. 

Diegliai viduriuose, vėžys^ gūžys. 
Patrūkimas arba vadinama kyla. 
Mažai krūtyse pieno ir ,kodel ? 
Skaudžiosios mėnesinės, baltosios. 
Gyvenimo permaina moterims.
Iš .ko paeina visiems žinomas žaksėji- 

mas.

Pirmoji Pagalba ligoje ir Nelaimėjo
Parašė Dr. J J. KAŠKIAUČIUS

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

■ TI, O JOMIS APSIRGŪS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
žemiau seka surašąs kaikurių ligų. Tos ligqs\>biausia kankina darbininkus, to

dėl darbininkai turi apie jas, žinoti, kad mokėti nbrs dalinai apsiginti.
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos,1 Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržlumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimaį. 
Kas daryti su apsideginimais? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas darytis kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Kų reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Kų reiškia saulės nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 

. Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežasčių. 
Kų reiškia nervų užgayimas. ■ 
Saulės ir šilumos ūžgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.. ‘ <
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. :, 
Gazų ir garų: .pauojingttnjas. .;; ( ■ { , . 
Pagalba gazd ' prittdškusięąis. , .
Elektroj sužg^vinias žpfogausi [
Pagalba Elektros prįtrėnktam. 
Plaukimas, gelbėjiihas skęsįančio.
Pasj>ringimas,! pasikorimasį, apsinuodiji

mas., Į , j j , , i ‘
Kokia pagalba užnuodintam duoti? 
Kaip reiki^'nešti sužeistus? į 
Svarba' gimnastikos, mankštinimasi. 
Valgis, vidurių užkietėjimas. 
Dantų ir akių tinkama priežiūra. 
Pavyzdingą dejeta — valgio pasitaikyr

mas. •• j 1 .

Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai yra aprašyta apie tas visas augščiaųs 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 
užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00

\ šią knygą gaus dovanai 

LAISVE,’ 4? Lorimer St, Brooklyn, N. Y

E
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Trečiadienis, Bal 6, 1932

i

Turi “Laisvę” už Organą

Atdaru nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015
o

3HEQJET

2 Baltagvardiečių Eina prie Pakrikimo
tar-

At-!

4

bet Amerikos kapitalizmui.

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

O

o'
Pasitikėji- 
bendrovės 

k ad jie
o

7T

7T

7T

’b"

imtus masiniu

P-da.
‘Priekalas.”

Savininkai Petras Lingvinas ir Karolis Meškerevicius
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.

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

4
1

ATDARA DIETAI 
IR NAKTĮ 

MADOS

Dayton Ave

. Avo

tuoją fašizmą ir 
galinti atsisakyt u jį palaikyt, j 'atakuoja komunistu 
\ / I rl y-vv o v® n n vi Ir n m n 11 11 11 y za i za o ,

< >

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J 
Tel. Trinity l-MI

5
1

f. W LITHUANIAN WORKERS
I 273 Broadway

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:

f 

_ ' ■ • I T ’ >

Lietuvos Fašizmo Supuvimas
i

Paskutiniu laiku daug kal
bama apie tas peštynes, ku
rios eina Lietuvos fašistų tar
pe. Įdomios medžiagos sutei
kė pasikalbėjime apie tas Lie
tuvos fašistų vidujines pešty
nes, rodančias Lietuvos fašiz
mo puvimą, vienąs iš buvusių 
“Geležinio Vilko” vadų—vol-

4 demarininkas. čia aš paduo- 
du jo pasakojimus.

Toj po fašistinės pervartos 
Lietuvoj, fašistai ėmėsi orga- 

, nizuot vadinamąją tautišką ap
saugą—“Geležinį Vilką,” ku
ris turėjo but panašus į Ita-

• lijos fašistų miliciją. Jos tiks
las buvo kovot visomis prie
monėmis su fašistinės vyriau
sybės priešininkais. Tuoj bu
vo sutaisytas atatinkamas sta
tutas, po kuriuo pasirašė Sme
tona ir Voldemaras. Į in
struktorius buvo paskirti: at
sargos karininkas Sliesoraitis,

1 kapitonas Mačiuika, kap. Gu- 
6 dinas ir kiti. Mat, pirmieji 

trys buvo pabuvoję Italijoj, 
tai ir tiko tai vietai. Tuoj bu
vo atgabenta reikiamas kiekis 
revolverių, šovinių ir kit. gink
lų (taip pat iš Italijos). Tie 
ginklai buvo duodami kiekvie
nam “Geležinio Vilko” nariui. 
Jokio leidimo ginklams laiky
ti nereikalinga buvo. Visiems 
apskr. viršininkams ir karo ko
mendantams buvo pavesta or
ganizuot “Geležinius Vilkus.” 
Švietimo ministeris davė įsa-

* kymą visiems mokytojams ne- 
trūkdyt organizuot mokyklose

♦ minimai organizacijai. žino
ma, organizuot buvo nesunku. 
Juk pats “tautos vadas” buvo 
“G.V.” pirmininkas ir vyriau
sias jo narys! Greitu laiku 
buvo užverbuota keletas tūks
tančių narių—daugiausia ka
rininkų,. valdininkų, valstybi
nių įstaigų tarnautojų, ku
riems buvo pastatytos sąlygos 
įstoti į “vilkus” ar pasišalinti 
iš tarnybos, žinoma, daugu
ma įstojo į vilkus. Nemažai 
buvo įtraukta ir studentų ir 
šiaip dvarininkų ir buožių sū
nų. Daug buvo įtraukta gim
nazijos mokinių, liet yiss^į jau
nų. Visięms nariams tyuvo iš
duota“ Geležinio Vilko” “spor
to organizacijos” nario liudiji
mas. Parodžius tą liudijimą, 
policija neturėjo teisės sulai
kyt nors ir už chųliganiškiau- 
sią pasielgimą. Įstojusieji į 
organizaciją nariai buvo pri
siekdinami aklai klausyti savo 
vadų ir išlaikyti paslaptį. Sme-j liau'kalbėsime, 
tona ir Voldemaras dažnai lan-i 
kydavo vilkų susirinkimus ir 
ten sakydavo labai karingas 
prakalbas. Jie aiškino orga
nizacijos nariams, kad dabar 
Lietuvoj prasidėjus “nauja 
era” ir kad vilkams tenka su- 
lošt “istorinę rolę”... “Nai
kinkite be pasigailėjimo visus 
tuos, kas išdrįs trukdyti vy
riausybės pradėtąjį darbą!”— 
dažnai sušukdavo Smetona.

Prasidėjo “nauja era.” ži
noma, fašistinių vilkų veiki
mas visų pirmiausiai buvo nu
kreiptas prieš revoliucinius 
darbininkus ir šiaip kairesnių 
pažiūrų žmones. Jeigu ku
riems įtartiems negalima buvo 
sudaryti bylos, tai tokius “Vil
kai” užpuldavę sumušdavo, 
priversdavo išgerti po pusę ii’ 
daugiau litro ricinos, kitus iš
vesdavo į mišką ir ten pririšę 
į medį šaudydavo viršui gal
vos. Dauguma tokių prigąs
dintų tylėjo ir niekam nepasa
kojo apie tuos užpuolimus. To
kių žygių vilkai suruošė dau
gybę. Visų ir neišvardinsi. Aš 
čia paminėsiu tik porą stam
besnių tokių žygių.

1927 m. Telšiuose minimų 
Vilkų gauja, pulkininko Rus
teikos ir karo policijos val
dininko Lietuvninko vadovau
jama, užpuolė Telšių gelžke- 
lio darbininkus. Daug darbi
ninkų buvo sumušta, vienam 
darbininkui buvo išmušti trys 
priešakiniai dantys, vienam 
smarkiai sukrėtė vidurius, kad 
šis po 2 mėnesių mirė. Su
žeista buvo ir daugiau, tik ki
ti ne taip sunkiai. ' 9 darbinin
kai to paties Rusteikos buvo 
nubausti po 10 mėn. kalėjimo. 
To užpuolimo priežastis buvo 
tokia:'ten jau nuo seniau dar- 
bininkaKbuvo nepatenkinti su- 
mrfŽinimu užmokesčio už iš
krovimą plytų iš vagonų. Pa-

galiau, darbininkai pastatė są
lygas, kad jei nebus pakeltas 
užmokestis, tai jie rytoj sus
treikuos. Prie jų žadėjo pri
sidėti ir kiti gelžkelio darbi
ninkai. Tada p o d r i ačikas 
(rangovas) ir pašaukė gink
luotus Vilkus, kad jie numal
šintų darbininkus. 1928 m. 
Panevežyj darbininkai suren
gė Gegužės Pirmosios demons
traciją. Čia irgi Vilkai užpuo
lė ir daužė darbininkus. 1929 
m. Vilkai užpuolė darbininkų 
demonstraciją prie Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo per po- 
lit. kalinių badavimą. Tais 
pat metais gegužės 1. dieną į
vilkų, gauja, daugiausia per
sirengę darbininkų drabužiais, 
vėl užpuolė demonstruojan
čius darbininkus. Vilkai šau
kė: “Mušk žydus, gelbėk Lie
tuvą ! Tada daugiausia nu
kentėjo žydai darbininkai. 
Ypač charekteringas fašistų 
ruošimasis 1930 m. prie rug
pjūčio 1 dienos (prieškarinė 
kovos diena), čia fašistai su
galvojo gudrų planą :—kad 
darbininkai patis darytų pog
romus ant darbininkų. Buvo 
duotas pasiūlymas, teisingiau 
įsakymas, Kauno gelžkelio 
darbininkams ir 
mo” (transporto) 
darbininkams.
eitų mušt demonstruojan
čius darbininku^,, nės, girdi, jie 
“Maskvos ir Lenkijos papirk
ti.” Grasino atstatyšią nuo 
darbo tuos ,kurie neklausys, ir 
žadėjo pakelt atlyginimą tiem, 
kurie “geriau pasidarbuos.” 
Darbininkų dauguma nusimi
nė; kiti tuoj atsisakė eit, bet 
vis dėlto atsirado 22 darbinin
kai iš gelžkelio dirbtuvių ir 10 
iš “Pasitikėjimo” bendrovės, 
kurie nuėjo mušti demonstruo
jančius Šančiuose darbininkus. 
Tada vilkų ir žvalgybininkų 
dauguma buvo persirėdę dar
bininkų drabužiais ir žvėriškai 
mušė demonstruojančius dar
bininkus. Ant rytojaus fašis
tų spauda stambiomis r;__
mis paskelbė, kad darbininkai! 
patys mušą komunistus. Pas- 
»kui, rugpjūčio 2 d. tie patys 
vilkąC ^Įabąįoj surėng^. žydų 
pogromą. Beto buvo nutaisy
tas planas sui’uošti1' pogromą 
Kauno “Adatos” ir maisto 
darbininkų profesinės sąjun
gos. Tą darbą turėjo atlikti 
tie patis vilkai, persirengę dar
bininkų drabužiais, bet tas 
pogromas neįvyko del susidė
jusių sąlygų, apie kurias to-j

t : • $

Uip 1929 m. Kauno
restor. buvo primuštas ir areš
tuotas už “tyčiojimąsi” iš lie
tuvių kalbos kažkoks lenkas. 
Kaip paskui paaiškėjo, tai bū
ta dvarininko Komaro. Suži
nojęs tą Smetona įsakė tuoj 
dvarininką Komarą paliuo- 
suot., žvalgybininkas—sekimo 
sekcijos vedėjas—Jačionis bu- 
vo už tai ištremtas j Utenos antri rinkimai įvyks balan- 
apskritį ir paliuosuotas nuo džio 10 d Yra trys kandi- 

datai: Komunistų Partijos

Prasidėjo Šturminga 
Kampanija Vokietijoj

B E RL Y N.—Kadangi pir
mais balsavimais Vokietijoj 
prezidento neišrinko, tai

apskritį ir ]
tarnybos. Kiek vėliau, Smeto
nai atostogaujant Palangoje, j, , osi i
Smetonos apsauga — vilkai—i kandidatas draugas Thael- 
apmušė grafą Tiškevičių taip- 
pat • už “tyčiojimąsi” iš lietu
vių kalbos. žinoma, tas iš
šaukė didelį nepasitenkinimą 
buržuazijos tarpe. Smetona 
ėmė nurodinėt Voldemarui, 

$ i kad vilkai perdaug kompromi- 
r-lfurHo iv** buržuazija

mann,. socialdemokratų bur
žujų kandidatas Hinden- 
burgas ir fašistų kandida
tas Hitleris.

Prasidėjo šturminga rin
kimų kampanija. Juodieji 
fašistai su' didžiausiu įšėli-

Puslapis Penatas

Suskilo Kruvino ji i 
Kuomintango Partija

Paskerdė 3,000 Chinij j jįjį
—------------------ • ? Dayton Ave., Eva VegelienS, 7715

TOKYO. Gauta prane- Igdin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Šimas, kad Mandžūrijoj Chi
nijos generolas Li Hai-tsing 
tapo sumuštas per japonus 
ir išvytas iš miesto Nun- 
gan. Mūšyje žuvo 3,000 
čhiniečiu. «>•

SHANGHAI. —- Chiang 
Kai-shekas šaukia Kuomin
tango nepaprastą konferen
ciją mieste Loyange. Bet 
iš 72 Shanghajaus delega
tų 60 atsisako vykti į kon
ferencija. Taip pat visos i __ .. _delegacij'Ss šiaurinės Chi- L Ha,:bln’ “ .nuf£
nijos nevažiuoja į konferen- {eJ°,ch.lnus> ^skerdė jų 200 
ciį ir skelbia sukilimą lr 1SV1J° ls miesto Fanch~ 
prieš Chiang Kai-šheko vai- en^’ 
džią. Su “sukilėliais” eina
generolai Feng Yu-hsiang Draugijų Adresai, Kurios 
ir Anfu. Ta kraugeringa, 
partija baigia prilipti liep-'

r*. ,, , v. . . i iiiU ULciKUOid i\0inunisiut>. iVoldemaras, anksčiau galvojęs i T7- , . ... , T) j ' 'nustumti Smetoną nuo vai- ! kietljOS Komi, istų I ai - i Ąįjgįjjjj^g Vci’gSI

Bfisią Paliuosuoti
džios, čia pasirodė radikąliš- laiko
kiausias ir pasisakė, kad rei- susirinkimų ir šaukia dar- 

vilkams,” bininkus balsuoti už draugą 
• Thaelmanną, kaipo vienati
nį darbininkų klasės kandi
datą.

kia duoti laisvę “’_______
Vilkų simpatijos liko Volde-' 
maro pusėj. Būdavo, jeigu kur 
nors Smetona ar Voldemaras 
išvyksta, tai pirma nusiunčia
ma didelis vilkų būrys, kurie 
paruošia sutikimui dirvą, pas
kui, susimaišę su publika, šau
kia Smetonai ir Voldem. “va
lio” ir nešioja juos ant rankų. 
Paaštrėjus . santikiams -tarp 
Smetonos ir Valdemaro, iškil
mėse ar kitur Voldemarui vil
kai šaukia “valio,” o Smetonai 
tyli ir net švilpti pradeda. “O 
kaip kaip vilkai Jyli, tai ir pu
blika tyli“ — anot vieno žy
maus “vilko.” Tas ir paskubi
no Smetoną išstumt Voldema
rą iš valdžios.

Sovietai Kviečius ! j
Sėja iš Orlaivio'?”'

MASKVA. — Ant milži
niškos Sovietų fanuos Cen
tral i nė j Azijoj padarytas 
sėkmingas bandymas sėti 
kviečius iš orlaivio. Tai 
pirmas bandymas visam pa
saulyje. -■■■

Orlaivio pagelba į aštuo-!
• 1 1 1 • * - ~ •

LONDON. — Anti-Sla-, 
very draugijoj pirmininkas 
Buxton sugrįžo iš Abisini-

j ir praneša, kad Abisini- 
s karalius Selassie suti- 
s paliuosuoti vergus bė-

. Viso randasi 
l du milionai vergų.

Bet tai ne bus karaliaus 
malonė. Pramonei augant, 
vergų darbas darosi nebe
reikalingas, nes alginiai 
vergai užima jų vietą. Ka
pitalistams. daugiau pelno 
iš alginių darbininkų, negu 
iš vergų, todėl karaliaus Se
lassie širdis “suminktėjo.”

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai:

; Pirminiu. M. Birsenas, G388 Sparta 
/ Avenue, Detroit, Mich. ,
j Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 
i Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtu rašt. A. Jekstlš, 14G2 Junc-

H

«. . • r* np * nias valandas galima apsė-i
Maskvoje rJH3 IClSHiaS ti 300 akru plotą. į pen- i Qijjm—Jjm()Į)|i Derybos

Q n ii r v* kiolika dienu keturiais or-|r. ¥ • n'i
laiviais apsėtą 8,000 akrų.

Orlaivis lekią 85, pėdas ore 
ir apie 62 mylias į valandą. 

rasis_ MASKVA. — Nesenai Apsėjimo ruožtas turi 65 
aidė- tūlas Stern bandė nužudyti! pėdas pločio.

Vokietijos ambasadorių! Tas, žinoma, galima tik 
Dirksen, bet per klaidą iš- Sovietų Sąjungoje, kur gy- 
šovė į ambasadoriaus pa- 
gelfeįninką twardovskį. Su
imtais pats Stern ir tūlas 
Vassilievas, 30 metų am
žiaus, kuris j 
kad jis davė nurodymus ii 
įsakymus del Sterno. Gi 
Vassilievas gavo įsakymus 
nuo baltagvardiečių organi
zacijos, kuri pildo norus

vuoja milžiniškos Sovietų 
ūkės bei kolektyvai.

TOKYO. — Derybos 
p'e Japonijos ir Chinijos at
stovų delei' baigimo karo 
Shanghajuje aiškiai eina 
prie pakrikimo. Japonija 
atsisako. ištraukti savo ka
riuomenę, iš to$ teritorijos. '

prisipažino, Wrigllt
rnrKnvma ir **

Važiuoja Vokietijon
Dar tik Žada Philippinams 
Nepriklausomybę

ištari- Lenkijos ir kitų šalių impe- Scottsboro jaunuoliu 
Lietuvos fašistai, riahstų pries Sovietų Sąjun- f t a r p į autiniu 

Irni Įrodo ~ -*■

Tai taip vykdė savo 
nę misiją” 
Tiesa, jie mokėdavo kai kada gąt 
apsidirbti ir su savo konku
rentais kademais. Išstūmus 
krikdemus iš valdžios, imasi 
stumti j uos ir iš įvajrių^bend- vįeįų Sąjungą su Vokietija 

ir tuomi sukelti karą.
Teisme Stern nuduoda! 

belygsvarį sutvėrimą. Ir 
prisipažįsta prie kaltės ir 
ne. Užginčija, kad jam įsa
kymą davė Vassilievas. Bet
gi Vassilievas griežtai tvir
tina, kad jis komandavo j o 
Sterno žygius.

Kaipo kontr-revoliuciniai1 
teroristai, šitie baltagvar-., 
diečiai, be abejonės, bus 
sunkiai nubausti!

rovių ir bankų. Iš Darbo Fe
deracijos bendrovės “Darbas” 
ir “Laidas” krikdemai buvo 
varu išvaryti. Jų vie
ton įsteigta Sliesoraičio, Ma
tulevičiaus, Steikuno if kit. 
’(visi fašistai) akcinė bendro
vė. Į tą bendrovę buvo priim
ti tik tie darbininkai, kurie 
sutiko' stot į “Geležinį Vilką.” 
Krikdemams pradėjus trukš- 
mauti Bistrui ir Ambrozaičiui 
buvo sugirdyta po literį rici
nos, kaikuriems kitiems krik
demų vadams buvo kailis iš
pertas; vienam su šakutėmis 
sėdymoji vieta subadyta. Iš
gąsdinti tie “didvyriai” tylėjo 
apie tai. Krupavičius nusi
gandęs net į Francūziją išbė= 
go, o likusieji taip ir aprimo. 
Eiliniems vilkų nariams buvo 
pasakojama, kad su revoliuci
niais darbininkais reikia ko
vot todėl, kad jie “neramu
mus” sėja, o kaip kils, girdi, 
“neramumai,” tai rUsai už
grobsią Lietuvą. Imtasi ko- 
v o t i ir su “lenkų pa
vojum.” “Vilkai” užpulda
vo lenkiškai kalbančius ir ap
daužydavo. Paskui buvo už
puldinėjami ir žydiškai ir net 
rusiškai kalbantieji. Prasidė
jo murzinimas arba tiesiog 
plėšimas iškabų su nelietuviš
kai parašais, kino pogromai, 
ir t.t. Buvo suruošti pogromaj 
šiuos kinuos: “Oaza”, “Palai- 
dinsko” ir “Saturn”, už tab 
kad ten buvo' demonstruojamu 
lenkų gamybos filmą. Smetp- 
nos ir Voldemaro laiminami 
vilkai įsidrąsinę kaikada ųž- 
puldavo ir labai brangius fašia-

Pasikėsinimo tikslas bu
vo tame, kad supjudyti So-

Nenori įsileis!
Chinijos Atstovo

TOKYd.—Pranešama, kad 
Mandžurijos nauja valdžia 
neįsileidžia pono Koo, Nan- 
kingo valdžios atstovo, ku
ris vyksta kartu su Tautų 
Lygos komisija. Aišku, 
kaip.diena, kad tai yra Ja
ponijos valdžios planas, nes 
dabartinė Mandžurijos val
džia yra japonų rankose.
i ,

Žuvo Keturi Lakūnai

VIENYBES' DRAUGYSTE 
MONTELLO, Maas.

Valu, ūa 1*31 metam:
Pirm. W. Gelusevičia, 61 Glendale St.
Pirm, paeglb. A. Sauka, 

256 Ames St.
Nutarimų ražt. J. Stripinia, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rafit. K. Venslauakia, 

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičla, 

158 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis, 

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ar®., 

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bal®- 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St. 
Visi Montell. Maas.

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birute 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRĖSAT: »

Pirm. E. BeniullcnA. 16, Bunker Av®. ,
Vice-pirm. O. TuhBkienė. 79 Vine St. ’ 
Prot. rast. T. Zizen. 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. čereftkienė, 87 Battle St. 
Ižd, M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

' Kasos Globėjos: 
V. Baronienė, 9 Broad St. 
M. Dnobienė. 221 Ames St. 
V. Bartkienė, 29 Intervale St., 
Ligoniu Ra6t. M. Potsus, 184 A mes St. 
Mnrėalka J. Šimanskienė. 88 Vine St. 

Visos gyvena Montello, Mass.
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WASHINGTON. — 
stovų butas 306 balsais I 
prieš 47 nutarė suteikti 
Philippinams “nepriklauso-) 
mybę” už astuonių metų, 
tai yra, 1940 metais. Bet 
šita nepriklausomybė bus 
tik ant popieros. Priimtas 
įstatymas nurodo, kad pre
zidentas Hooveris turės už
tvirtinti naują konstituciją, 
kurią turės užgirti Philip- 
ninų “liaudis” per referen
dumą. Aiškus dalykas, kad 
ta Amerikos imperialistų 
pagaminta konstitucija bus

Kova už paliuosavimą 
j virto 

darbininkų
Į klasės reikalu. Vokietijos 
Raudonoji Pagelba užkvie
tė dviejų nuteistų jaunuo
lių mirtin motiną Adą 
Wright atvažiuoti Vokieti
jon su prakalbų maršrutu. 
Iš Chattanooga pranešama, 
kad motina Ada Wright 
užkvietimą priėmė ir tuo- 
jaus išvyksta į Berlyną, 
kur bus surengta darbinin
kų demonstracija jos pasi-' naudinga ne Philippinams, 
tikimui. bet Amerikos kapitalizmui.

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

Sukatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

29-31 Morrell Si, 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

Didžiausia Darbininku Savišalpos Organizacija

LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
i

(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

$150, $300, $600 ir $1,000. Taipgi Tris Pašalpos

Laipsnius: $6, $9 ir $12 j Savaitę

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

Pašalpos mokestis po. 30, 60 ir 90 centų į menesį
pągąl laipsnį

KiękYieiuis lietuviu darbihinkąs ir darbininke turėtų, priklausyti 
savoje pašalpineje organizaęijoje, kuri, ištikus nelaimei, jį, ją bei 
likusią šeimynų sušelps.

Del platespių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:

< >

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

DHLUTH, Minn, — Ne
toli šio. miesto ^al. 4 d. ar* 
ląįvio) nelaimėje žuvo ketu
ri o.rląįvudn^aį. Jįę įėjsš į 
Detroit©' orlaivį^ ‘ lenktynes. |

ROOM 102
Brooklyn, N. Y

Įvairių karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa- 

. rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer-

LUTVINAS

L u t Tin’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
(r 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 patama-' 
vimhs prielankus.
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INC

kvar-

167
iš stu-

Meno Sąjungos Centro Biuro

d., 8

nes jie

TEL. STl 
2-504:

Sekr.
(82-83)

LAIK-
NAU-

PARSIDUODA trijų augštų, trijų 
šeimynų, mūrinis namas, reziden

cijų butas, susidedantis iš 17 kam
barių, visi šviesūs; Ridgewoodo sri
tyje, trys blokai nuo elevatorio, ar-

DRG. UNDŽIENĖ TAIPGI 
RODYS PAVEIKSLUS IŠ 

SOVIETŲ ŠALIES

R

Į

grupė 
supuvu-

PARSIDUODA Lunch Room, su vi
sais parankumais. Biznio vieta iš

garsinta. Už prieinama kainą. Ge
roje vietoje. Kreipkitės po antrašu: 
51 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

(80-83)

nes yra daug svarbių dalykų apsvars
tymui. 1
kančių

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

NEW YORK. — 3,000 Co- pn -J.U XI Vairam 
lumbijos Universiteto studentų * vbCiIlb oj Valid! g

L.D.S. 1-mos kuopos
1 talinis susirinkimas įvyks 7 

balandžio, “Laisvės”
i svetainėje, 46 Ten Eyck St.,

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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 įčirškinimais

Atsiveskitė ir naujų apli- 
į draugiją.

Organizatorė.
(82-83)

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R ( U S 

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

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAl PATARNAUSIM.

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

skaitlingai susi- 
svarbių klausimų

Sekr. J. A. Draugelis.
(81-82)

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

i » gimdymo organų .. • ■
DR. M. FILURIN I

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos

<• Ll.yo U1VIX.C1A 11UV CIUVaLVilVj

Sakė toj dvasioj ti subway ir gatvekarių, lengvai su
sisiekiama su publiškomis įstaigo
mis, mokyklomis ir viskuom, kas 
reikalinga. Įnešimas $1,500, kainu. 
$12,500. Kreipkitės per telefoną 
He. 3-2954, He. 3-6351.

(81-86)

I Taipgi taisau visokius laikrod- ■ 
?žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
»Taigi kreipkitės pas mane, o aš) 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ■ 
I Williamsburgieciams, kuriems J 
į pertoli pas mane atvežti pataisy- Į 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. | 
1 Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs) 
I atvešiu i “Laisvę.” " Jūs užsimo-! 
| kėsite “Laisvėje.” 1 |
l VIKTORAS JANUŠKA 1

127-17 Liberty Avė į
Tarpe 127 ir 128 gatvių j

Richmond Hill, N. Y. •

lonijas. . ,
Rengia L.DrS.A.
Pirmas Rajonas.

Draugei M. Undžienei vis 
tiek yra rengiamas klausimų 
—atsakymų mitingas balan
džio 7 d., ketvirtadienį, 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” svotai-

BROOKLYN, N. Y.
Švento Jurgio Draugijos kvartali

nis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 6 d., 1932, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo salėj, 80 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y., pradžia 7:30 
valandą vakare.

Nariai kviečiami 
rinkti, nes turime 
apkalbėti.
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X NOTARY —--------------
PUBLIC

P A1W AVIMAI.
PARSIDUODA lunch-roomis. Pui

kioje biznio vietoje ir už labai že
mą kainą, nes greit turim parduoti. 
Pardavimo prieždstis,' didelė nelai
mė. Sužinosit ant vietos. Galima 
padaryti gražus pragyvenimas ir 
dviem partneriam. 445 Bushwick 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(82-83)

JONAS STOKES
Fotografas :

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

I Laikrodžiai, Deimantai ii 
I Auksiniai Dalykai

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

| nokite, kad pas mane pigiau nu- 
• sipirksit.e.

| įvairūs
I RODŽIAI
I

Į JAUSTOS MADOS 
!UŽ PRIEINAMĄ 
į KAINĄ

nnhmmmi

. ruslapis šeštas ’

VIETINES ŽINIOS

Klausim ų - Atsakymų
Vakaras Rytoj

jau

Nes drg; Ūndžie-Eyck St., Brooklyne.

Tai 
pro- 
ka- 
ap-

G - y* f

Dar vienas dalykėlis. Drg. 
: Undžienė tur paveikslėlių apie 
i visokius Sovietų darbus ir nu- 
| veikimus. Tie paveikslėliai 
per specialį aparatą taipgi bus 
rodomi šiame susirinkime. Tai 
šviežutėliai paveikslųkai sta
čiai iš Sovietų šalies.

Darbininkės ir darbininkai,
nėję, kampas Lorimer ir Ten visi pasinaudokite šia.ypatin- 

\ , Nors tą ga proga. Nes drg; Undžie-
vakarą yra ir mėnesinis susi- nė per porą mėnesių nuo šio 
rinkimas Lietuvių Darbininkų ketvirtadienio vakaro nebega-1 
Susivienijimo pirmos kuopos, lės pasirodyti ant estrados. 
bet daugelis draugų brookly- i Brooklyne ■ .
niečių prašė ir reikalavo, kad nį išvažiuoja su maršrutu į ko-1

Visi Šiandie į 
Demonstraciją 
Prieš Karą

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Reed Harris tapo pavarytas iš 
universiteto:

“Todėl, kad’jis stojo už dar
bininkų klasę visais bėgamais 
klausimais; jis rėmė studentų 
keliavimą į Kentucky, paro
dant ten mainierių badavimą 
ir kapitalistų terorą prieš an
gliakasius; o Kentucky kasy
klų savininkai milionieriai yra 
tie patys, kurie nusako ir Co
lumbijos Universiteto politiką. 
Jis kovojo prieš užkorimą ka
pitalistinio militarizmo stu
dentams per Atsargos Oficie- 
rių Lavinimosi Korpusą; jis 
kovojo už paliuosavimą Tomo 
Mooney; jis atakavo kapita
listinį bizn iškurną universiteti
nių sportų,” — tai todėl Reed 
Harris, studentų laikraščio 
redaktorius, liko pašalintas iš 
Columbijos-

Tūkstančiai studentų karš
tai sveikino Robert Hallą, ka
da jis taip pliekė atžagareivį 
“liberalą” universiteto prezi
dentą N. M. Butlerį ir dekar 
na Hawkesa. ! 
prakalbas ir keli kiti studen
tai. Tapo priimta rezoliucija, 
išreiškianti užuojautą ir prita
rimą “šviesiai” Reed Harriso 
politikai, kurią jis vedė per 
savo redaguojamą laikraštį. 
Rezoliucija taipgi reikalauja, 
kad Harris būtų atgal į uni
versitetą priimtas.

Po mitingui keli šimtai susi
rašė į šio trečiadienio streiko

Laike minimo mitingo stu-; pARSIDU0DA Kestaurantas už pi. 
dental platino savo dienrašti su kainą; priežastis pardavimo, 
kritišku straipsniu prieš uni- į savininkas turi farmą ir greit išei- 
vpr^itpfn vridvbo nirm-im nnc Ina £yvcnti ant farmos. Biznis eina įVei SlieiO vaiCiyoą PIT main pus-. gerajt galima gražiai pragyventi ir 

dar doleriuką kitą susitaupyti.
JOHN RUKUSH

Fulton St., Brooklyn, N. Y., 
palei Brooklyn Bridge

Telefonas Cumberland 6-9152
(77-82)

Šį vakarą įvyksta milžiniš
kas demonstracinis mitingas 
Bronx Coliseum svetainėje, ant 
177th St., New Yorke, 
specialis masių mitingas 
testui prieš imperialistinį 
ra ir už Sovietų Sąjungos 
gynimą.

Amerikos kapitalistai
kursto Japoniją užpult Sovie
tinį Sibirą. Tą pripažino ir 
kapitalistinis N. Y. World — 
Telegram pereitą pirmadienį. 
Darbininkai turi burtis dabar 
į. > didesnes j .protestuojančias 
mitrias, į negu bet kada pirmiau. 
Sūturėt imperialistinių skerdi
kų kardą nuo vienatinės dar
bininkų tėvynės pasaulyje!

Šio vakaro Bronx Coliseum 
estrados 1 mitingas bus taipgi demonstra- 

jinai penktadie-lciJa už paliuosavimą Scotts
boro jaunuolių, prieš kapita
listų terorą Kentucky valstijoj 
ir už socialę visiems bedar
biams apdraudą.

Aparat kitų, plačiai žinomų 
kalbėtojų, sakys prakalbas 
Močiutė Bloor ir James Ford.

Visos darbininkų organiza
cijos, traukite į šią masinę de
monstraciją su savo vėliavo
mis ir obalsiniais plakatais.

Pradžia 7 vai. vakare. To
kiam didžiuliam mitingui rei
kės ir daugelio draugų—tvar
kytojų. Kurie tik galite, nu
važiuokite 6 vai., kad patar
naut prie tvarkingumo palai
kymo.

Arčiausia prie svetainės pri
važiuojama Third Ave. “ele- 
veiteriu” arba East 180 St. 
“subve.”

Vabalas Šapoje 156

Telephone, Evergreen 6-5810

už J. GARŠVA
Graboriusne-

o

-

*

Omitinge, į 
visi lietu-

Ą:

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tomobiHiis ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasi”ažinejimams.

231 Bedford , Avenue >

BROOKLYN, N. Y;

B

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK

LD.S.A. Ill kuopos susirinkimas
Robert Hall savo prakalboj įvyks pas draugę Leikienę 92 Hem- 

____ , - . .v v Iock St., bal. 7 d., prasidės 8 vai. pasakė, del kokių priežasčių , vakare. Neapleiskit šio susirinkimo,

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

JONAS STOKES
512 Marion StM kampas Broadway 

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

s

ir drg. Undžienė ateitų į kitą 
salę tame pačiame “Laisvės” 
name ir atsakinėtų į darbinin
kų klausimus apie Sovietų Są- 
letenai?‘Tpie’1' važiavimą1’“^ į Lietuvių Darbininkų Susivie- 
Amerikos į Sovietus, apie re- ]„mos KuOOOS Kvaf- 
voliucinį judėjimą kitose Eu-| į, . . . r
ropos šalyse, apie karo pavo- i falinis Susirinkimas 
jų Raudonajai Respublikai iri 
kt. Kokia yra disciplina So-į 
vietų Komunistų Partijoje?) 
Kokias joje turi teises ir par-1 
eigas nariai? Kaip sovietiniai 'dieną 
bolševikai žiūri į visokius na-' 
miškius ir užsieninius oportu-1 Brooklyn ,N. Y.
nistus — sklokininkus ? — Iš 
d. Undžienės atsakymų tikrai 
patirsite, kaip Amerikos lie
tuviai darbininkai turi atsineš
ti ir linkui pruseikiniai — but- 
kinių oportunistų. Ar tokius 
galima laikyti bent pritarėjais 
revoliucinio darbininkų judė
jimo, kaip kad jie persistato? 
Visa tai ir daug ko kito paaiš
kės iš drg. Undžienės atsaky
mų į jūsų klausimus.

L.D.S. pirma kuopa veikiau
siai, todėl, paskubins savo su

sirinkimą, kad ir daugelis jo
sios narių galėtų girdėti drg. 
Undžienės atsakymus.

Kaip jau sykį pranešėme, 
drg. Undžienė nesakys prakal
bos šį ketvergo vakarą. Visas 
vakaras bus pašvęstas tam, 
kad jūs, darbininkai ir darbi
ninkės, statysite jai. Įvairius 
klausimus, o jinai duos atsa
kymus.

Tai yra tiesiog naujienybė 
ne vien brooklyniečiams. bet 
ir visiems Amerikos lietuviam. 
Dar niekada tarp jų nebuvo 
surengtas viešas, masinis mi
tingas tik klausimamas ir at
sakymams.

Silpniau žinančiam dalykus 
veikėjui galėtų būt nelabai 
smagus darbas — išaiškinti bi
le klausimą, kurį tau iš nety> 
čių bile kas gali pakišti. O 
klausimų yra daugybė, kaip 
naujų, -taip senų, šviežių ir 
“susivalkiojusių.” Na, ir žinok, 
kokį klausimą žmogus iš 
ančių išsitrauks, ir še tau, at
sakyk.

Bet draugė Undžienė to 
sidrovi ir yra prisirengus atsa
kinėt visus klausimus, palie
čiančius Sovietų Sąjungą, 
tarptautinį darbininkų judėji
mą ir jų reikalus abelnai.

Taigį visi pagalvokite, kas' išgama karštį pagavo, būda- 
būfent jums yra neaišku, ką i mas bosų ofise, žino, jog dar

bininkų yra pilna šapa, o jis 
su darbininkais neturi nieko 
bendra; tad sarmatinas ir gal
vą pakelt, gėdijasi darbinin
kui į akis pažiūrėt.

Panedėlį, pradėjus dirbt, 
prieina bosas prie darbininko; 
pradeda juokaut. Aš tai gir
džiu. Darbininkas klausia bo
so : y

—Ar buvai sklokininkų kon
certe ?

B6sas atsako:
—O kaipgi nebūsiu ? Turiu 

paremt Pruseiką, nes komunis
tai, nutarė subankrutyt mūsų 
šapą, — toliau aiškina bosas, 
norėdamas kurstyt darbinin
kus prieš komunistus ir todėl 
skleisdamas pruseikinius išmis- 
lus.

Taigi aš pats pamačiau, kad 
Pruseika tik su bosais turi rei
kalą, o su darbininkų kpvom 
jis atsisveikino įvijai. į ; ’ 

» Šapos Darbininkas

norėtumėte sužinoti; susitaisy
kite sau klausimus išanksto. 
Kurie norite, galite juos pasi
rašyt ir iš rašto perskaityt'at- 
sakinėtojai, arba galite pa
duot patį raštą su klausimais, 
arba gyvu žodžiu užklausti— 
viaienjs bus lygiai atsakinėja
ma. /

Kdl žmogus pats sau tikrai 
nepasistato arba kitam nepas- 
tato klausimą apie bet kurį 
abejojimą, neaiškų dalyką, tol 
jis negali pilnai suprast. Klau
simai-atsakymai, todėl,, yra 
apčiuopiamesnis būdas sužinot 
dalykus, negu vienos išilginės 
prakalbos klausytis. Iš vienų 
klausimų gema kiti, iš tų treti, 
—ir vienu pradėjimu laipsniš
kai atsivynioja visas kamuolys
ir pasidaro suprantami įvairūs 
keblumai. Taip bus ir šiame 
klausimų-atsakymų 
kurį yra kviečiami 
yiai darbininkai.

Pradžia kaip 7 vai. vakare. 
Visi nariai ir narės, dalyvau
kite susirinkime, nes yra svar
bių reikalų, kuriuos turėsime 
svarstyti šiame susirinkime.

Taipgi turite atsiminti, kad 
yra dabartiniu laiku L.D.S. va
jus už gavimą naujų narių į 
mūsų organizaciją ir yra pa
reiga kiekvieno nario pakal
binti savo pažįstamus, kad pri
sirašytų prie L.D.S. Ir rei
kia išaiškinti reikalingumą 
prigulėti prie darbininkų savi- 
šalpinės organizacijos, nes dar
bininkų reikalais niekas nesi
rūpina, kaip tik mes turime 
patys darbininkai rūpintis, 
kad patekus nelaimėn galėtu
me susišelpti.

Kurie nariai dar neatsiėmėt 
narystės paliudymo, ateikite į 
susirinkimą ir pasiimkite sa
vo paliudymus. Taipgi kurie 
turite senus paliudymus, atsi
neškite į susirinkimą, 
yra reikalingi.

J. Kairys,

BROOKLYN. — Balandžio 
1 d., trečią valandą, įeina Va
balas — Pruseika į šapą. Gal
vą nulenkęs, į kalnierių įtrau
kęs, ir maršuoja tiesiai į ofi
są. Greit ateina bosai, vienas 
ir antras.

Man rūpi matyt, ką jie ten 
veiks, žiūriu, man matosi per 
durų langą — Vabalas išsiima 
tikietų. Bosai pasiperka po 
kelis tikietus ir pirma išeina iš 
ofiso; o Vabaliukas paskiau, 
kepurę nusiėmęs, kaktą šluos
tydamasis, Mat, darbininkų

Visuotinas Columbijos 
Universiteto Studentu 
Streikas.

’ lapyje, o su tuščia ta vieta, 
kur tilpdaVo editorialai. Tai 
buvo naujo red aktorini o štabo 
protestas prieš atsakomojo re
daktoriaus pavarymą 
dentų tarpo.

Fašistinių studentų 
buvo pradėjus mėtyt 
sius obuolius ir kiaušinius i 
studentus kalbėtojus ir demons 

Itrantus; bet kiti studentai su-;
valdė tuos fašistukus.

Columbijos Universitetas tu
ri 37,808 studentus; yra did
žiausia mokslo įstaiga Jungti
nėse Valstijose.

per savo mitingą pirmadienį, 
prie universiteto knygyno, nu
tarė; paskelbt visuotiną vienos 
dienos streiką šį trečiadienį, 
kaip protestą prieš, universite
to valdybą už tai, kad ji išme
tė iš studentų tarpo Reed Har- 
risą, redaktorių Columbia 
Spectatorio, studentinio dien
raščio. ę

Mitingui pirmininkavo Ro
bert Hali, ketvirto kurso stu
dentas, prezidentas Columbi- 
jos Socialių Klausimų Kliubo, 
vienas iš vadų studentų dele
gacijos, kuri važiavo tyrinėt 
padėties tarp Kentucky vals
tijos streikuojančių mainierių. 
— Kentucky valdžia, kaip ži- i 
noma, visai neįsileido tų stu
dentų į savo valstiją.

Trečiadienį, bal.
Ival. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, įvyks A.L.P.M.S. Centro 
Biuro posėdis. Visi draugai 
dalyvaukite, šiame posėdyje 
mes turime daug dalykų ap
karti. Nesivėlinkite, posėdis 
prasidės 8 vai. vakare.

V. Bovinas, Sekr.

Fez, Morocco. — Penki 
žmonės užmušti automobi
lių lenktynėse.

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
Brooklyn, N.

Tel., Stagg 2-5938
38-40 Stagg Street,

A. M.? Balchunas, Savininkas
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Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiag ir chronUku vynj ir 

moterų liga* kraujo ir odos. 
Padarau iityrimų kraajo ir ilapumo.

DR. MEER
W. 44th St., Room S62 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo >

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

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

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ,s.
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 I 
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare 

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

i-jismaiiiaitisiiioiiiBiiiamoiiisiiiaiiioHioiiiouiatHanisiHSHiomoHioiiiainoHisiHoiiisiity,

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
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

208 West 54th St.
New York City

Valandos: 2 iki 6, Se red om is ir 
Subatomis 11 iki 1, 2 iki 6, 
Apart Nedėldienių i

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Aveųue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LA IS V į.”

DEKAVO.IU PACIENTAMS
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 
metus.

profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28

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

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

f Tęle fonas, Midwood 8-6261

2
I

”cfi f i ciHCtiicmcniciiieiiicmciiiciiici iiciiiciiiGmciiicmciiicHiciiiciiiciiiciiictiiciiicii^




