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KRISLAI
LDSA. ir Darbininkių 

Balso Vajus.
Mes Neturime Savimi 

Pasitikėjimo.
Delko Mes Neaugame?
Dar Nepervėlu Pradėti 

Veikti.
Mūsų Naujas Planas.
Mes Turime Padidint

Savo Spėkas.
Rašo S. S.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

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

Reikia draugėms atvirai ir 
stipriai pareikšti, kad mūsų 
vajus nesieina, kaip turėtų ei
ti. Per pastarąsias dvi savaiti 
rpes jokio progreso nepadarėm, l 
jei tikėti Centre turimomis ži
niomis. Praėjus mėnesiui laiko, 
mūsų vajus turėtų būti pačia
me įsisiūbavime ir pasekmės tu
rėtų ateiti pluoštais, ne po vie
ną po dvi prenumeratas ar na
res į savaitę.

Yra vietų, kur draugės sako, 
kad “neapsimoka nė eiti narių 

’ jieškoti, visvien jų negausim”. 
O tas yra didelė klaida. Mūsų 
organizacija ir lietuvės darbi- 

'ninkės abelnai nesame išimtis, 
nesame nė skirtingoj padėtyj, 
nė skirtingi žmonės. IJkrainių 
darbininkių organizacija pasta
ruoju laiku gavo tūkstančius 
narių. Viename tik Detroite 
gavo kelis šimtus. Finių dar
bininkių laikraštis gavo kelis 
tūkstančius skaitytojų. Dar
bininkių Tarybos, New Yorko 
priemiestyje, Long I^ind, gavo 
apie 800 narių. Jos veikė, jieš- 
kojo, jos ir gavo.

Svarbiausia priežastis bus ta, 
kad mes permažai tedalyvauja
me kovose už pagerinimą savo 
būvio. Darbininkių • organiza
cijos, kurios gavo šimtus ir 
tūkstančius narių, veikė už nu- 
piginimą duonos kainų, už 
maistą .kūdikiams mokyklose, 
prieš mėtymą bedarbių iš na
mų. Jos veikė kaipo organi
zacija ir nesibijojo darbinin
kėms apie tai pasakyti ir pa
kviesti jas pas save. Mes tokių 
kovų nevedėm. Keliose vieto- * 
se mūs draugėj dalyvavo kaipo 
pavienės, bet -ne kaipo kuopa/ 
Tankiausia . ir tos pavienės 
draugės pamiršo darbininkes 
pakalbinti į mūsų organizaciją, 
nematė svarbos pasakyti, kad 
aš esu čia dėlto, kad aš esu or-, 
ganizuota darbininkė,* o ne del 
to, kad aš turiu gerą širdį ai
tam panašiai.

pavienės

Jei mes darėm klaidas 
eityje, tai dar nereiškia, 
mes turime dabar nuleisti 
kas. Yra daug darbininkių, 
kurios apie mus nieko negirdė
jo—nueikim ir pakalbinkim jas. 
Įtikinkim jas, kad be moterų 
dalyvavimo veikime mes ne
galėsime pasiliuosuoti, nes mo- 

. terys sudaro didesnę pusę visos 
. darbininkų 
joms, kad 
pavieniais 
reikalingas
mas, didesnis kovingumas.

(Tąsa 5-tam pusi.)

pra- 
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klasės. Aiškinkim 
kovoje prieš badą 
neatsilaikysim, kad 
organizuotas veiki-
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Lenkija padeda Japonijai ginkluotis ir vesti karą Chinijoje. 
priešakyje uoliai parūpina ginklų del Japonijos.
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Montello, Mass.

Drg. J. Kraucevičiaus 
Prakalbos

Penktadienį, balandžio 8 
dieną, 7:30 valandą vakare, 
čia kalbės ką tik paleistas 
iš imigracijos nagų draugas 
Kraucevičius. Jis buvo su
areštuotas ir įkalintas už 
dalyvavimą Lawrence, 
Mass., audėjų streike. Kalė
jime išlaikytas keturis mėn. 
Jis pasakys daug įdomių 
dalykų. Darbininkai daly
vaukite jo prakalbose. At
sibus Liet. Taut, namo sve
tainėje. Pradžia ,7:30 vai. 
vakare. Rengia Liet. Kom- 
part. Frakcija.

MASKVOS TEISMAS ATIDENGIA PRO
VOKACIJAS {TRAUKT SSSR. Į KARA;

PLANAS PASAULIO KAPITALISTŲ
Vasilievas Prisipažino, kad Japonijai Pradėjus Pulti So

vietų Sąjungą Mandžurijoj, Lenkija Būtą Pradėjus Pult 
Iš Vakaru
MASKVA. — Antra die-Ikarą vakarų fronte, kuo- 

na teismo, kuris dabar eina i met būtų pradėta ir kitas 
Maskvoj, atidengė daug pa- puolimas Tolimuose Rytuo- 
slapčių, kuriomis norėta se. 
įtraukti Sovietų Sąjungą į 
karą su imperialistinėm val
stybėm ir sutraukyti jos di
plomatinius ryšius su Vo
kietija. Iš teismo paaiškė
jo, kad teisiamieji Judas 
Stern ir Vasilievas yra bu
vę kontr-revoliucionieriai. 
Vasilievas visą laiką veikė 

! prieš Sovietų Sąjungą, o 
I Judas Stern buvo jo įran
kiu. Vasilievas turėjo arti- (----------- v --------------

i mus ryšius su baltagvardie-1 leido besigindamas, kuomet 
jčiais eilėje šalių, o ypatin- ’’’ 
gai Lenkijoj.

Kaltininkas Stern pripa
žino, kad pasikėsinimas ant 
Vokietijos ambasadoriaus 
page Ibininko Twardows- karą tarpe Sovietų Sąjun 
kio buvo suokalbininkų pa- gos ir imperialistinių vate 
darytas, kad išprovokuoti Į tybių.

Iš karto kaltininkai ban
dė gintis ir sakėsi, kad jie 
nieko neturi su vienas ki
tu, bet paskiaus kamantinė
jimai parodė, kad jie veikę 
kaipo suokalbininkai. Stern 
bandė pabėgti, kuomet ji
sai paleido šūvius į Vokie
tijos ambasadorių. Kalti
ninkas paleido 5 šūvius į 
Vokietijos ambasadoriaus 
automobilių ir du šūviu pa-

jį areštavo.
Visas suokalbis buvo pa

darytas, kad pakenkus vi
dujinei Sovietų Sąjungos 
politikai ir išprovokavus

t

JAPONIJA ĘS1A MASINĮ DARBININKU 
ŽUDYMį MANDŽURIJOJE, BET MALŠI

NIMAS DIDINA SUKILIMO JĖGAS

Svarbu' Mainieriams Airija Atsisako Mokėt
Duokles Anglijai

Svarbus Pranešimas
Lowellio Apielinkei

LOWELL, MASS. — At- 
einantį penktadienį, balan
džio 8 d., 7 vai. vakare; po 
num. 84 Middlesex St., Be
darbių Taryba rengia ma
sines prakalbas alkanųjų 
maršavimo klausimais. Bus 
taipgi paliesti ir kiti labai 
svarbūs dienos klausimai. 
Kalbės geri kalbėtojai; jų 
tarpe S. Vinn ir Martha 
Stone.

Pulkais atsilankykite į valdininkai, 
šias be galo svarbias pra
kalbas. Atsilankykite vie
tiniai ir iš apielinkės.

Bedarbių Taryb. Kom.

Vokietija Nemano 
Mokėt Karo Skolas

DAIREN, Mandžurija. — 
Japonijos imperialistai nesi
gaili gyvybių Mandžurijoj. 
Šios dienos pranešimai sa
ko, kad mūšiuose prie Nun- 
gan, kur darbininkai prieši
nasi Mandžurijos naujai 
valdžiai, kurią Japonija pa
skyrė, yra išžudyta 3,000 
darbininkų ir valstiečių. 
Prieš žmonių žudymą nie
ko nesako nė Tautų Lyga 
ir kitos imperialistinės vals
tybės.

Vienok darbininkai ir ar
mija, kuri jau prisidėjo prie

sukilėlių, laikosi labai gerai 
ir kovoja prieš kraugerin- 
gus imperialistus. Darbi
ninkai laikosi dar keliose 
vietose, nepaisant, kad Ja
ponijos armija yra sustip
rinta ir padidinta nugalė
jimui darbininkų ir valstie
čių sukilėlių.

Armijos, kurios ilgai jau 
išlaikytos Mandžurijoj, bi
joma, kad nesukiltų ir grą
žinamos atgal į Japoniją, 
o siunčiama naujos jėgos 
malšinimui Mandžurijos gy
ventojų.

WILKES-BARRE, Pa. — 
Penktadienį, kovo 8 d., 7.30 
vai. vakare, įvyks lietuvių 
masinis susirinkimas ir pra
kalbos Union Hali svetai
nėj, East Market St. Kal
bės draugė Undžienč, kuri 
po penkių metų išgyvenimo 
sugrįžo iš Sovietų Sąjungos, 
ir d. A. Bimba, iš Brookly- 
no. Įžanga veltui. Daly
vaukite visi ir visos.

SCRANTON, Pa. — Su- 
batoje, bal. 9d.,'

DUBLIN. — Airijos 
džia, kuriai vadovauja 
Valera, griežtai stovi 
panaikinimą mokėjimo 
mės mokesčių Anglijai.

Airija dabar vadinama 
neva “laisva* valstybe,” bet 
jinai turi mokėti Anglijai 
duokles už žemę. Sekantis 
mokėjimo laikas pripuola 
birželio mėnesį. De Valera

val- 
. de 

už 
že-

Columbijos Universiteto 
Studentų Streikas

NEW YORK. — Baland
žio 6 d. įvyko Columbijos 
universiteto studentų strei
kas. Buvo reikalauta su
grąžinti į mokyklą Reed 
Harris, studentų organo 
“S p e c tator” redaktorius. 
Streikavo keli tūkstančiai 
jaunuolių. Ryt dienos “Lai
svėj” tilps platesnis apie šį 
streiką aprašymas.
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BERLYNAS.Vokieti-! 
ja kalba apie savo šalies 
biudžeto sutvarkymą 1932- 
33 metamu bet nieko nekal
bama apie mokėjimą karo 
skolų. Dabartiniu laiku 
Vokietijos biudžetui trūks
ta apie $132,000,000. Tad 
apie mokėjimą karo skolų 

į nėra ką nė kalbėti, sako

JAPONIJA STEIGIA SAVO VALDŽIA CH1NŲ 
TERITORIJOJE - SHANGHAJOJE

Harbin. — Valdžia skel
bia, kad smarkiai pradėjo 
darbuotis komunistų orga
nizacija, kuri vadinasi/‘Di
delis Ginklas”.,

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)

Pereitais metais Vokieti
ja gavo taip vadinamą “mo
ratorium”, sulig kurio jai 
nereikia mokėti karo sko
las per metus laiko. Kuo
met tas moratorium pasi
baigs, tai bus nauji planai, 
nauji reikalavimai. Vienok 
Vokietija ruošias atsisakyti 
tas skolas mokėti. Bet kaip 
i tai reaguos kitos imperia
listinės valstybės, tai dar 
nėra žinios. ,

SHANGHAJUS. — Ja
ponijos imperialistai visai 
nesikraūsto iš Shahghajaus. 
Paskutiniai daviniai rodo, 
kad Japonijos generolai jau 
steigia naują valdžią ir čia, 
Shanghajuj. Japonija, kuo
met kalbos eina neva apie 
“taiką”, įsteigė savo Naują 
Politikos Reikalų . Biurą 
Chapei priemiestyje.
Tas Japonijos biuras veiks 

kaipo nauja valdžia Shan
ghajuj. Apie tai kalbama 
atvirai Japonijos ir Chini- 
jos diplomatų rateliuose. 
Tai reiškia, kad Japonija 
visai nemano kraustytis iš 
dabar užimtų vietų Chini- 
joj—Shanghajuj ir Mand
žurijoj. > ;

Armija iš Korėjos pa
siųsta į Chientao. Mat, čia 
jau gręsia pavojus nuo. su-

kilėlių generolo < Vang-Te- 
iihg. Karas ir sukilimai: im
perialistų reikalus lydi kiek
vienoj vietoj, kur tik yra 
bandoma dar •labiau 'pa
vergti darbininkų mases. 
Sąjūdis darosi reikšmin
gesnis ir didesnis tų darbi
ninkų, kuriuos imperialis
tai laiko pavergę. > Pasi
baigs liejimas kraujo tik 
tada, kuomet darbininkai 
nugalės visus tuos parazi
tus ir dykūnus.

Nauji Kailiasiuviu Streikai
NEW YORK. — Sustreika- 

vo dar penkių kailiasiuvyklų 
darbininkai. Tai protestas prieš

batoje, bal. 9 d., 7:30 vai. važiuoja į Londoną tartis, 
vakare, šaukiąmas lietuvių ;het jisai jau yra griežtai 
masinis susirinkimas Inter- įsi tikinęs, kad Airija nemo- 
national Hali svetainėj 427 kės Anglijai duoklių..
29 Lackawanna Ave. Kal
bės draugai Undžienė ir A. 
Bimba.

Gi pirmadienį, bal 11 d. 
7:30 vai. vakare Darbininkų 
Tarptautinė Pagelba rengia 
tarptautines prakalbas. Kal
bėtoją bus draugė Undžie
nė. Prakalbos įvyks sve
tainėj po num. 125 Frank
lin Ave.

PLYMOUTH, Pa. — Sek
madienį, bal. ,10 d., 7 v. va
kare, Stravinsko svetainėj, 
42 Ferry St., bus lietuvių 
masinis susirinkimas ir kal
bės draugė Undžienė. Skai
tlingai dalyvaukite.

Tai dar vienas bus smū- 
įgis Anglijos imperializmui 
jį šoną. Anglija veik ir pa- 
laiko savo gyvybę išnau
dojimu svetimų kraštų. Bet 
veikiausiai Anglijos social- 

p ardavikas 
reikalaus jėga priversti 
riją mokėti duokles.

Newark, N. J.
Koncertas Daily Worker 

Naudai
šeštadienį, 9 dieną balan-

džio, 105 Jackson Str., Ne
wark, N. J. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Įžanga 35 centai. Dai
nuos Sietyno Choras; grieš

socialfašistinės I.L.G.W. unijos ( uhrainų Mandalinų orkes- 
vadų ir bosų bandymus uz-, f i - iš lack Lon-
kart kailiasiuviams narystę toj V 3’ ?!!S 5 f •
unijoj. Jie įstoja už kairiąją don khubo ir kitų pamaigi- 
uniją. . , tumų.' ;'1 -'

Darbininkai Sukilo 
ir Užgrobė Miestą

ST. JOHN’S, Newfound
land. — Prieš valdžią sukilo 
liaudis. Skurdo ir bedar
bes verčiami darbininkai 
balandžio 6 d. surengi de
monstraciją, nugalėjo vald
žią ir užgrobė miestą. Tas

MacDonaldas ^ar nereiškia, žinoma, kad
Ai-

Imigracija į Jimgt.
Valstijas Mažinąs

WASHINGTON. — šiais 
metais imigracija į Jungti
nes Valstijas dar labiau su
mažinama, negu kad perei
tais metais buvo. Pereitais 
metais imigravo į šią šalį 
94,137 ateiviai. Gi šiais me
tais manoma, kad bus įsi
leista tik 45,000. Seniau į 
Jungtines Valstijas įvažiuo
davo po 5,000 į dieną. Gi 
dabar jau per mėnesį ne
įvažiuoja daugiau, kaip 
penki tūkstančiai. Taip pat 
valdžia deportavo laike dvie
jų metų apie 20,000.

jau įvyko revoliucija. Ne- 
; galima abejoti, kad valdžios 
spėkos paims viršų ir .su- 
kriušins dąrbininkus. i j 1

Teisia 4 Darbininkus.

WASHINGTON. —‘Ka
pitalistinė Washingtono val
džia vėl pasikėsino teisti 
nekaltus darbininkus, kurie 
drįso dalyvauti darbininkų 
demonstracijoj. Pereitą sa
vaitę 19 darbininkų buvo 
teista ir apkaltinta, kad jie 
vaikščiojo gatvėmis ir rei
kalavo, kad Japonijos im
perialistai liautųsi žudę 
Chinijos darbininkus.

Šie darbininkai buvo po
licijos labai sužaloti, o da
bar juos kaltina daryme 
“netvarkos” gatvėse.

: 'f
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Puslapis Antras

Įvairūs Dalyk ĮDOMUMAI

Cntered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879. kai privalo stoti į kovą 

.prieš karo rengėjus impe
rialistus.

'T1S-3

pripažįsta ir kapitalistinė

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year....... .$6.00 United State?, six months...........$3.00
Brooklyn, N. x., per year........ 08.00 Brooklyn, N« flhc months... .4.00
Boreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
Canada and Brazil, per year. ...6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00

“Daugiau1 Karo Debesy” ■karo debesų susidaro, tai 
New York “World-Tele- spauda.

gram” balandžio 5. d.- tilpo] jr tą matydami darbinin-

LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, Įnc. 

•very day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

10,000 Apginkluota Armija Pasirengus 
Žudyt Kovojančius Mainierius

kus pavertęs šalies konsti
tuciją. Ponas Smith atsakė,:, 

“Aš tuomi nesiinteresuo-’
jtt.' Aš čia esu vykinti Ken
tucky valstijos ir ‘Bėll aps- 
kričio įstatymus, ir aš su

New York “Wold-Tele
gram” balandžio 5 d. til-( 
po dviejų korespondentų, 
Harry Ferguson ir Robert 
Talley, aprašymai apie bai
sią mainierių padėtį Kentu
cky valstijoj, apie kompani- tinku palikti konstitucines 
jų ir valdininkų naudojamą teises s pręsti Jungtinių 
terorą prieš kovinguosius Valstijų augšČiausiam teis- 
mainierius, kurie yra na- mui. Kas liečia mane, bile 
riais Nacionalės Mainierių 
Unijos.

Kasyklų kompanijos ir 
valdžia palaiko šnipų siste
mą, kad persekioti ir terori
zuoti Nacionalės Mainierių 
Unijos narius.

“Man atvykus į Middles-;
boro,” rašo Ferguson, “aš minkštaširdis, bet dabar ga- 
sužinojau, kad Nac.Mainie- lėčiau žiūrėti į gyvą nulup- 
rių Unija laiko slaptus su-; tą 
sirinkimus, kartą į savaitę | prieš mano akis, ir tas man 
pakeičia savo viršininkus ir, nei kiek nekenktų.” 
abelnai, darbuojasi nuolati-i Tai taip bjauriai kalba 
nėj‘ baimėj, kad neužpultų ] prieš kovinguosius mainie- 
šerifai ir ginkluoti pilie- ] rius valdančios klasės bude- 
Čiai.”

Kompanijos ir valdinin
kai labai siunta ant Nacio-; 
nalės Mainierių Unijos, kai
po komunistų vadovauja-’ 
mos. Jie atyirai kalba apie 
išžucĮyniį komunistų ir >tų,< 
kurie jiems pritaria. • i .

Bet mąinįerjji, matyda
mi, kad' jtk JĘĮttĮĮ ir komu» 
nistai kovoja aiŽ jų reikalus, 
pasiryžę stoti į griežtą ko
vą prieš išnaudotojus po 
komunistų vadovybe. Mi
nėtas korespondentas sako, 
kad Chester Hoskins, 24 
metų amžiaus vaikinas, ku
ris iki šiol buvo bažnytinis, 
jam pareiškė:

“Nuo pereito rugpjūčio 
mėnesio aš dirbau tik dvi 
dienas; neturiu pinigų. Aš 
nežinau daug apie tą komu
nizmą ir aš daugiau nesi
rūpinu apie dievą, bet jei
gu komunistai gali išgauti 

Iman ką valgyti, tai aš esu 
įsu jąįs, ir aš sudaužysiu 
, dantis bile šerifui, kuris; pa^$2.25 į dieną.
bandys, sulaikyti mane nuo

I komunistų.”
Tai taip , mainieriai nusis

tatę už Nacionalę Mainie
rių Uniją ir komunistus, ku-{ 

įrie tai unijai vadovauja., 
Už tąi, nepaisant teroro, 
tūkstančiai mainierių prik- 

llauso prie tos kovingos uni
jos. Ferguson sako, kad

I jam buvo patiektos skaitli
nės, Kurios rodo, jog Bell 
ir Hąrlan apskričiuose prie 
Nacionalės Mainierių Uni
jos priklauso 7,000 mainie-

Jrių.
“N a c i o n alės Mainierių 

į Unijos nąriai • negali lais- 
; vai susirinkti,” sako Fergu
son; “jie nedrįsta skleisti 
streiko literatūrą arba ko
munistinius lapelius; jie 
nuolatinėj baimėj, kad juos 
nesuareštuotų, jeigu jie ak
tyviai dirbs; jie dieną ir 
naktį dabojami tobuliau
sios Šnipinėjimo sistemos, 
kokia kada nors buvo.”

kad, aplankęs ~ mainierius,

kokis Nacionalės Mainierių 
Unijos . susirinkimas yra 
priešįstatymiškas ir aš jį 
išardysiu; aš turiu armiją, 
iš 10,000 vyrų—-apginkluotų 
ir pasirengusių kovoti—ku- 

;rie man pagelbės.
“Vaikas būdamas buvau

komunistą, pakabintą

liai Kentucky valstijoj.
Kompanijos Atima Paskuti

nį Centą nuo Mainierių 
jAntras korespondentas,

Robert Talley, aprašo, kaip 
kabyklų, kompanijos bjąur 
ridi išnaudoja' .« mainierius 
MiddlesbOro,- Pineville ir ki-

žiūri, kiek tu išmokėjai' 
kompanijai ir kiek tdu dab 
priklauso. Bet buna atsiti
kimu, kad mainieriai negali 
gauti nei to popiergalio— 
jiems išskaitoma iš algos už 
įvairius dalykus, ir po to 
nieko nelieka.

Kuomet gauni nuo kompa
nijos popiergalį, tai nueini į 
kompanijos krautuvę; ir nu
siperki kas reikalinga. Po 
dviejų savaičių vėliaus gali 
savo uždirbtą dalį gauti 
grynais pinigais, jeigu dar 
kiek nors lieka atlikus tuos 
visus išmokėjimus ir pasi- 
pįrkus įvairius daiktus kom
panijos krautuvėj.

Ketvirtadienis, Bal; 7,- 1932 
J i t ‘. <

H r
............ ---------------------------------------------_

APŽVALGA
editorialas antgalviu “Dau
giau Karo debesų.’1

Tasai kapitalistinis laik
raštis atvirai pasako, jog 
Japonija rengiasi atakuoti 
Sovietų Sąjungą. Tuo pa
čiu sykiu pabara ir Ameri
ką, kad ji taipgi negerai da
ranti. Girdi; i • / • ;

| Jeigu Japonija praves sąvo,
Korespondentas pažymi, 

jog kompanijos įvairias mo
kestis nenumažino mainie- 
riams, nežiūrint kad algas 
labai nukapojo; už įvairius 
dalykus tiek pat išskaitliuo- 
ja, kaip ir pirmiaus, kada 

l mainieriai uždirbdavo dau
giau. Ir jis sako, kad vie
nas kasyklų savininkas jam 
pareiškė, kad dabartiniu lai
ku jis gaunąs 20 c. mažiau 
ant kiekvieno tono pagamin
tos anglies.

“Mes prarandame pini
gus ant anglies, tai mes 
bandome tą nuostolį padeng
ti pelnu iš krautuvės,” sa
ke kasyklų operuotojas.

Kad apsaugot savo pel
nus, kasyklų kompanijos te
roro pagalba laiko mainie
rius vergijos sąlygose. ■

Nepakęs darni bado ir 
skurdo, mainieriai pradeda 
organizuotis ir kovoti.

Renegato Pruseikos Darbas
Pusiau fašistų organas 

“Sandara” (No. 14) ręnėga- 
tą i Pruseiką skaito ( “didvy
riu” ir - džiaugiasi, jog

L. JPruseika < < atsimetė; •> hup 
x rdudoilos respublikos, fetitvėrė; 

savo štabą ir dktyar griauhh1 
vieną po kitos , bolševikiškas' 

tvirtoves. . ■ _ ; ,
Na, ir tame darbe Prur 

seikai pagelbsti pusiaufa- 
šistirtiai įsandariečiąi,. fašis
tai iš “Vienybės” ‘ir grigai- 
tiniai socialfašistai. Jie re
mia Pruseikos kontr-revO- 
liucinės klikos parengimus, 
jie aukoja Pruseikos prieš- 
komunistinei opozicijai, nes, 
kaip jie patys sako, Prusei- 
ka “griauna vieną po kitos 
bolševikiškas tvirtoves.’’ Ęet 
nežiūrint pruseikinių bend
ro fronto su fašistiniais 
elementais, jie dar nesugrio
vė nei vienos bolšėvikiškos1 
tvirtovės ir nesugrįaųę, nes 
tos tvirtovės yra . pusėtinai 
tvirtos, kad atlaikyti prie
šų puolimą. Ne tik mes at
silaikome prieš priešų .puo
limą, bet taip pat skelbiame 
jiems griežtą kovą.

Čeverykų gaminimo pra
monėj Naujojoj Anglijoj 
yrą išrasta nauja mašina, 
kuri žymiai sutaupina dar
bą. Sakoma, kad su tos 
mašinos pagelba vienas dar
bininkas gali atlikti tiek 
darbo, kiek be jos atlieka 
keturi darbininkai. Įvedus 
tokią mašiną trys darbinin
kai iš keturiu išmetama iš 
darbo.

AUKA MŪS JUDĖJIMO
PATURĖJIMUI ‘

Paukščių Karalius—Jo 
Žygiai ir Mirtis

Didžiausi ir galingiausi arai,
arba areliai gyvena Australi
joj. Nuo vieno sparno galo 
iki kito sparno galui tokis are
lis turi 11 pėdų ir devynis co
lius ir nuo snapo iki uodegos 
galo 40 colių.

Iškilęs 5,000 pėdų augštyn, i 
tas aras mato sau auką per 
dešimts mylių į bile kurią pur 
sę. . <

Keliauninkas llenry G. La- 
mond aprašo, kaip tokis dras- 
kūnas nutūpė ant vieno ėriu
ko; tik spustelėjo savo nagais 
į slėpsnas, it ėriukas jau nebe 
gyvas. Prie ėriuko atbėgo jo 
motina; bet ką ji padarys? 
Tik žiūri nabagė, kojomis try
pia ir alsuoja taip garsiai, lyg 
švilpia. Bet aras jos nepaiso, 
ir tik plėšia iš šono šiltą niėsą 
ir ryja. Paskui kiek pasitrau
kęs, ir įsibėgėjęs vėl pasigriebė 
■nagais ir nusinešė tą ėriuką 
su kabaluojančĮomis žarnomis, 
lėkdamas pas savo pataitę su ‘ 
tuom užkandžiu.

Ilgainiui, besileidžiant arui 
žemyn, pakyla iš medžio ir 
pastoja jam kelią juodvarnė, 
palikdama savo vaikus lizde. 
Ji daug kartų mažesnė už 
arą, bet nėra bailė. Juodvar
nė tik siuva ir siuva pro arą, 
taikydama jam įkirst į koją 
per tą sąnarį, kuris užima pa
našią vietą, kaip žmogaus 
rankoje riešas. Tai stebėtinas 
gamtos suteiktas juodvarniui 
žinojimas, kad tas sąnarys yra 
opiausias, taip sakant, silp
niausia aro viėta. O juodvar
nio kirtis irgi smarkus: jeigu 
jis .gerai pataiko arui į riešą, 
tai suskaldo jam tą sąnarį, ir 
aras turi tada paleist savo au
ką, o dažnai ir pats nukrinta 
žemyn, matomai, iš skausmo. 
Bet ši juodvarnė per mažą 
biskelį' nepataikė į tį pavojin
gą, arui vietą, ir dar'jis ją taip 
užgavb/'kd'd juodvarhė kokias 
50 pėdų/krito oru žemyn, kol* 
atsigriebė, ir nulėkė pas savo 
vaikus.

Aras, atnešęs ėriuką ir nu

Detroite automobilių pra
monėj .atrasta, kad elektros 
pagelba-suleidžiant (suviri
nant) ' tam tikras dalis prie 
automobilių žyinidi galima 
sutaupanti darbo ir medžia
gos. Įvedant tą išradimą, 
dalis darbininkų išmetama 
iš darbo. 1 ; "

pranešamą planą, . at^kavimųi. 
Rusijos, o tas prives ,prieK pa
saulinio karo, tai' už tai Ame
rika dalinai bus kalta. 1

Matote, tas kapitalistinis 
lapas tik dalinai kąltins 
Amerikos imperialistus už 
karą. Kodėl? Todėl;; kad 
jis slepia tą faktą, jog Ame
rikos imperialistai taipgi 
ima dalyvumą rengime ka
ro prieš Sovietų Sąjungą. 
Sako, kad Amerikos

Valstybės Department© an- 
ti-Rusijos politika išaiškinama 
Japonijoj, kaipo padrąsini
mas del jos imperialistinių 
planų Sibire.

Kaip ilgai Jungtinės Valsti
jos .skaitys Rusiją nelegališ- 
ka šalimi, tuo pačiu sykiu pa
laikydama draugiškus santy
kius su sutartis naikinančia 
Japonijos valdžia, Tokio bus 
to supratimo, kad Amerika 
palaikys Japoniją prieš Rusi
ją ištikus karui.
Bet, girdi, tame Japonija 

klystanti. Tasai buržuazi
nis lapas bando įpasakoti 
savo skaitytojams, ’ ; kad 
Ą m erika nepaląįkysianti 

1 Jąponijos( puses ištikus ka
rui tarp' Japonijos ir tSovie-i 
įų Sąjungos.: 5 '
> Nėra nei jokios abejonės,, 
kad Amerikos; imperialistai 
visokiais būdais palaikys I 
Japonijos imperialistus, spaudos sekamos svarbios 
kuomet Japoiiįja paskelbs brošiuraites: . 
karą prieš Sovietų Sąjungą. I <( 
Imperialistinė Amerika kaip 
tik ir nenori jokių diploma
tinių santikiu ūžmegsti sų 
Sovietų Sąjunga, nes jai 
rūpi kaip galint greičiau 
sunaikinti darbininkų res
publiką.

Amerika dabartiniu laiku 
galėtų daug pasinaudoti, 
jeigu turėtų diplomatinius 
ryšius su Sovietų Sąjunga. 
Ji galėtų pakelti prekybą, 
nors dalinai galėtų paleng
vinti ekonominį krizį. : Bet 
Amerikos valdonai žino, 
kad tuo pačiu sykiu jie taip
gi sudrūtintų ir Sovietų Są
jungą. O to jie nenori. Jie 
trokšta susilpninti Sovietų 
Sąj ungą. Dabartinių •. lai
ku po Amerikos imperia
listų vadovybe rengiamas 
karas p r ,i eš Sovietų 
.Sąjungą, ir už sekantį' im
perialistinį ką^’ą. ne’ dalįųąį 
bus kalta /: imperialistinė 
Amerika, kaip “World-Te
legram”1 sako; Let ji bus pil
niausiai atsakomniga. Juk 
dabar visiems aišku, kad 
Amerikai nerūpi taika.: Jk 
bendrai sų Tautų Lyga, re
mia Japonijos įsiveržimą 
M a n džurijoj. ' Amerikos,^ 
kaip ir kitų imperialistiniu, 
šalių, tikslas iŠ Mąncižufijoš; 
pusės Japonijos pagelba is-' 
provokuoti karą priėš So*-: 
vietų Sąjungą. ; JąpbnL? 
jai pradėjus kąrįauti, Len
kija ir Rumuniją'iš vakūrų 
pusės pradėtų pūplinią ąnt 
Sęyjetų Sąjuųgog. ; ,7 • i S

K,ad imperiąlfefinis {kąras 
artinasi, tai .aišku visiems. 
Kad vis daugiau ir daugiau

Nėšenai' Meliono Institu
to padarytas tyrinėjimas 
rodo, kad Jungtinėse Vals
tijose randasi arti 1,000 
pramoninių tyrinėjimų la
boratorijų. Jose dirba su
virs 16,000 mokslininkų, ir 
tam darbui išleidžiama 
$100,000,000 į metus. Apart 
to, tyrinėjimus daro inži
nierių departmental įvai
riose įųionėsę.

Kapitalistą! tųni pastatę 
t ū kstančius mokslininkų 
darban surasti būcĮus, kaip 
sutaupinti darbą, kaip tavo- 
tus pagaminti pigiau, su 
[mažesniu skaičiumi i darbi
ninkų. Ir štai ką šiandien 
matome: Kur penkiolika ar 
dešimts metų atg&l dirbo 
40 rdarbiriinkų prįfe tam tik
ro j darbo, dabai ’ tiek įat 
darbo atlieka 10 (arba (Jąr 
mažiau) darbininkų su -pa
gelba ištobulintos mašineri
jos. ■,, ,

Svarbi Literatūra, - r 
Reikia Platinti 1 >-•

• į • > O ; f H į ,•••!

Dabar f jišle^džiaųią } (ang
lų kalboj)^ dąųg ;Gs(varbi^ 

■ brošiuF^A^iH-t^i^PPio^J^V^r*. 
mais.^Jų kaina , nuo vienio; 
iki 10 centų.i ■- ■ »

Pastaruoju laiku išėjo iš^

1Jf .' (

u-j ’ z • • k metęs prie medžio, kuriamebudus, sutaupymui . .darbo. (buv* j0Pli2-da^ Vel inkilo augš-

NEREIKIA PERDĖJIMŲ

ITb’pqXV kwigres0> atsakęs, . kokiam 
® ’ tiValni IrloiiačUi-ii fnVin Girini

Jaunuolių Konferencija
D. K.

Ferguson sako, Pievinius pinigus) nusipirki- ;Ęal.,

Kapitalistai išleidžia šim
tus milionų dolerių studija
vimui, kaip: išrasti naujus

3 d. 
jau-

siunčia į, Mandžųriją. Dar 
bar’ jr tėft tūrėš penkias di
vizijas.

Tokyo. — Dar dvi divįzi- 
kiuš: Amerikos imperialis- jas kariuomenės Japonija

komuJjloHe jĮpfefflnkgsė ' Kefutiiekyp Pr‘eg kie’lę iaiko; įf 'j. j_ 
VarS^2?"’ i ... -x Plandunas, iš Millbury, 

Mass,, prisiuntė per mane 
$5 aukų, kurias padalino 
sekamai: $1 “Vilniai,” $1 
“Laisvei,” $1 “Daily Worke- 
riui’” ir $2 Tarptautiniam 
Darbi ninku Apsigynimui. 
“Vilniai” perdaviau $1, b $4 
perdaviau “L.” administra
cijai, kuri padalino aukas, 
kam jos buvo skiriamos. Į 
laikraštį pagarsinti anks
čiau nespėjau, kadangi vis 
dažniausiai buvau kelionė
je.

Draugo Planduno pavyz
džiu turėtų sekti kiekvienas 
darbininkas: reikia remti 
mūs revoliucinė darbininkų 
spauda ir organizacijos.

R. Mizara.

valstijoj. ; ' ;1 ' ’ ’
Jeigli kuris mąįrjierys tu

ri darbo,, tai jis daugiausia 
uždirba į dieną <apie $3.50; 
bet jis turi prikasti apie de
šimts tonų anglies. Kurie 
dar turi darbus, tie dirba 
po tris dienas į savaitę.

Iš tų $3.50 mainierys tu
ri praleisti 5 centus kas
dieną, del lemputės žibalo 
(carbide) ir apie 40 centų 
į dieną už sprogtančią me
džiagą, naudojamą* išsprog
dinimui anglies. Reiškia, 
lieka tik apie $3 į dieną.

Taip vadinami “leiberiai,” 
paprasti darbininkai, gauna

Ten tokia padėtis, kad 
■mainieriai priversti gyventi 
kompanijos namuose ir pirk
ti reikmenis kompanijos 
parduotuvėse. Kompanijos 

ijuos apiplėšia ir iš to at- 
• žvilgio. Mainieriai turi mo

kėti:
Apie $5 į mėnesį randos 

už kokią nors lūšnelę, prik
lausančią kompanijai-. ,

Du dolęrius'į mėnesį (vie
ną dolerį-r jeigu -nevedęs) 
kampanijos .daktarui;- turi 
mokėti; ar sergi;;

Pusantro dolerio į mėnesį 
už anglį apšildymui savo'na
mo; tiek pat turi mokėti 
žiemą ir vasarą.

Penkiasdešimts centų j į 
mėnesį kompanijos kalvei 
už pataisymą įrankių.

Prie to kompanijos dar 
išlupa už apdraudą, į laido
tuvių fondą ir t.t.

Na, ir tik po tų išmokė
jimų mainierys gali gauti 

• popiergalį (kompanijos po-

mui kokių nors reikmenų 
jr’nuvyko ' pas" 'apskričio kompanijos krautuvėj.

prokurorą Walter. B.zSmith Popiergalį išduoda kojnpa- 
r uikiausė jo, ar yra kiek riijos algų išmokėjimo i rašt 

Įteiaybės tame, kad jis j nię- tininkas po to, kaip jis per-

“Laisvės” laidoj už ba
landžio 4 d., d. J. M. Lukas 
rašo korespondenciją .apie 
mano prakalbą; sakytą Wor- 
cesteryj, kovo 22 d. Ten pas
tebėta, kad aš, atsakydamas 
į klausimą, kodėl Trečiasis 
Inter nacionalas, .nešaukia

tikslui klausojui tokių žinių 
reikią,' djiĮk Pruseiką neVh- 
žiuoja, nors jąm buvo siū
lyta, o Butkus iš Maskvos 
slaptai pabėgo...” Apie Pru
seiką tatai sakiau, bet But
kaus visai neminėjau. Ne
reikia, draugai, rašyti (o, 
kas nebuvo sakyta.'

R. Mizara.

CHICAGO.
čionai buvo sušaukta 
nųjų darbininkų prieškari
nė cįęmonstracij a. Dalyva
vo 150 atstovų nuo pen
kių dešimtų organizacijų.

“Soviet Union Stands for 
Peace” (M. Litvinovo' pra
kalba Genevoj), 1 centas.

“War in China”, 10 cen
tų.

“They Shall Not Die” 
(apie Scottsbcfro negrų jau
nuolių bylą), 2 centai.

Yra ir daugiau svarbiais 
klausimais brošiuraičių. Jas 
reikia kuoplačiausiai pa
skleisti. Jos pigios. Jas 
galima parduoti kiekvienam 
darbininkui.

Mūsų įvairios darbinin
kiškos organizacijos tuvi 
darbuotis ir angliškos dar
bininkiškos literatūros pla
tinime. Turėtų išrinkti li
teratūros platintojus, kurie 
panašias brošiuraites ir ki
tokią svarbią literatūrą ang^ 
lų kalboj ne tik platintų 
tarpe organizacijos nąiuų, 
bet taipgi.iir: abejnai tarpe i 
darbininkų;; > r) ; U .i: f

!Me‘s turime lietuviškos li
teratūros ir ‘turime ją1 pla
tinti, bet taipgi turime pri
sidėti ir prie ^angliškos li
teratūros platinimo. : Juo 
daugiau pąskjeisinfeį i revo-

IBet jie visai nesirūpina,! 
kaip suteikti žmonišką gy
venimą iš darbo išmestiems 
darbininkams. Tas jiems 
negalvoj. Jiems Svarbiau
sia rūpi pelnas, o ne darbo 
žmonių gyvenimas.

Todėl darbininkai negali 
atsiduoti ant kapitalistų 
malonės. Jie turi organi
zuotis ir kovoti. Tik griež
tai kovodami darbininkai 
gali priversti kapitalis. su
teikti darbininkų klasei šio
kias tokias koncesijas. Ži
noma, darbininkai negali 
kovoti prieš naujų mašinų 
įvedimą, bet tūri kovoti už 
sutrumpinimą darbo valan
dų. Išmestieji iš darbo dar
bininkai, kuriems kapitalis
tai negali suteikti ■ darbo, 
turi bendrai su kitais darbi
ninkais kovoti už bedarbių 
apdrąuda kąpitąĮįstų - ir'jų 

; valdžios, iškąšęių,

I Įiucipes-.: literatūros': kūgių 
į kalboj f ai’jp Amerikoj įdarbi- 
’ hpkiį tuo greičiau niės su- 

mėbilizuosiine ■ didesnį skai
čių Amerikos danMd.įnkų į 
kovą prieš išnaudotojus,.

' Todėl, draugės ir draugai, 
dirbkime ta .svarbų darbą— 
skleiskime revoliucinę' lite- 
ratūfą kuoplačiausiaiL šis 
ąpšvįetos. darbas yra labai 
■svarbus, ir į jį turime kreip- 
>ti daug domes.

“Nedraugingi <Rusijos- 
Amerikos šaUtikiar kaip tik 
yra paraginimas Japonijos 
tęsti savo agresyviškumą į 
Sibirį”, sako New York 
“World-Telegram” savo edi- 
toriale, apgailestaudamas, 
kad Amerika, nepripažinda
ma Sovįetiį Sąjungos, neten
ka bilionų dolerių vertęs 
prekybos. > ;; į į ■;

Bet Japonijos imperialis
tai rengiasi prie karo prieš 
Sovietų Sąjungą ne tik at
sižvelgdami į Rusi jos-Ame
rikoj nedraugingus .santi- 

tai tiesioginiai juos hernia 
rengime & takos: prieš Sovie
tus. J. S.

tyn; nužiūrėjo laukinį gyvulį, 
vadinamą kangaru ir užtūpė 
jam ant sprando; snapu kirto 
taip smarkiai, kad pervėrė 
kangaru nugarkaulio smege
nis; tuo būdu suparalyžiavo 
savo auką; pakilo ir atsitūpė 
ant artimo medžio šakos, žino
damas, kad darbas su tuo gy
vuliu yra jau užbaigtas. Ta
da aras vėl nusileido žemyn 
prie savo užkandžio, kurio 
jam užteko kelioms dienoms.

Suvalgęs kangaru, po kelių 
dienų tas pats aras įleido na
gus į vieno ūkininko avį. ūki
ninkas atbėgdamas rėkė, bai
dydamas arą, bet šis nelabai 
paisė; šaltai pažvelgė į žmo
gų, kad jis dar gana toli; pra- 
siplėšė avies slėpsną ir ėmė 
ryti jos garuojančią mėsą. 
Tai nuo slėpsnos aras visuo
met pradeda pietus, kuomet 
pasigauna keturkojį gyvūną.

Aras tik tuomet pakilo nūo 
avies, kai žmogus buvo yisai 
arti. Jis kelis kartūs šovė į 
arą iš .22 kalibro šautuvo, bet 
kulkos atsimušė nuo drūtų aro 
plunkshų1 ‘šarvų, tarsi lietaus 
ledai nuo blokinio stogo. ’-Net 
už 30 jaYdų tokiam arui nėra 
labai baisios trečio numerio 
kulkos.
j Galų gale, šis aras žuvo, tik 

ne nuo kulkos, o nuo tos avies 
mėsos, kurią ūkininkas Api
barstė nuodais. Kada ant ry
tojaus aras paragavo tos mė
sos, greitai ’ pradėjo svirdu- 
liuot. Bet ir nugaišdamas jis 
parodė didelį įnirtimą, pašė
lusiai ’ 'mušdamas sparnais, 
griebdamas nagais tai orą, tai 
žemę ir sukeldamas didoką 
debesį dulkių.



Ketvirtadienis, Bal. 7, 1932 Puslapis Trečias

Visų Clevelando lietuviŲ Darbininkiškų ....... .
į- i ‘ i ‘ ' t į •; T( ' prasidės 8-tą vai. vakare

• Draugijų Žiniai ' ' p'^e:8°vaL''
------------- parengime

Bendro Fronto Prieškarine 1-, darbininkų (36) 1931 metais, kiekvienas

£t., Philą., , Pa.. Koncertas i Prūseiką Nepasirodė Apginti Savo Pozicijos;
so Clevelando Lietuviai Darbininkai su Kom. Partija

Daily ’ Workerio” , •’ , ; „
turėtų dalyvauti 
lietuvis 'darbinin-

LOWELL, MASS. I 1 € * j X • ’ 1 ' •’ aukojusiems vardan šių dvie-
jų organizacijų širdingai 
aciuoįu. ‘ ‘ ‘ "

Dar tenka tarti žodį-kitą 
kas link Lietuvos Sūnų ir Duk
terų pašai pin ės vietinės Drau
gystės. ši Draugystė, apart 
savišalpos tikslo, kaipo darbi
ninkiška, turi«tikslą dirbti ir 
apšvietos darbe. Pavyzdinę 
kad ir šių prakalbų surengi-' 
mas. Taipgi neatsisako pa
remti, kuomi išgali ir kitokius 
darbus darbininkiškam judėji
me. - ■>.

; Dabartiniu laiku ir bankuos' 
nėra garantuojančios apsaugos 
ant.padėtų pinigų, todėl šiuo- 
mi išrokavimu ir tikslu parem
ti darbininkišką laikraštį per
eitam susirinkime Draugystė 
nutarė pirkti “Vilnies” šėrą už 
$10.00.' Už gerus darbus ši 
Draugystė verta pagyrimo. 
Dar daugi apyjaunių vyrų ir 
moterų yra nepriklausančių 
prie šios Draugystės, o verta 
prie tokios laisvos ir gerai be
sitvarkančios Draugystės pri
klausyti ir ją remti.

Džei Em Kei.

Draugo Mizaros Prakalbos ir 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

. Draugystės Gerieji Darbai
Kontakte su Darbininkišku 
Judėjimu.

Kovo 13' d. š.m. čia įvyko 
prakalbos, kurias surengė ben
drai dvi organizacijos, būtent: 
A.L.D.L. ,Draugijos 44-ta kuo
pa ir Lietuvos Sūnų ir. Dukte
rų pašai pine draugystė. Kal
bėjo draugas R. Mizara, kuris 
nesenai pargrįžo iš Sovietų Są
jungos. Draugas R. , Mizara 
pargrįžo iš darbininkiškai 
tvarkomos šalies; t šalies žy
giuojančios linkui komunisti
nio sutvarkymo, kupinas naujų 
patyrimų. Ir reikia pripažin-

CLEVELAND, Ohio.. — 29 j pasirodys. Pasirodo, kad jo 
era. Pirm, kartoja vėl, kas 

norite ginti opozicijos-Prusei- 
kos pusę, jūsų laikas, 
kus trejetą minučių, 
menševikus Užkuraitis “ginti” 
opozicijos pusę. Pasisako, 
kad, nesant niekam ginti op
ortunistų, jis stosiąs opozici
jom žmonės prunkščia juo
kais. Esą, jis Butkui priešin
gas buvęs, kada pastarasis or
ganizavęs viešą veikimą (Dar
bininkų Partiją). Jam pastebi 

: ‘ITaip,: tada tu 
j buvai Butkui priešingas, kada

mos Gegužė? Konferencija, [Nuolatos naudojamas “krimi- kas, atjaučiantis revoliuciniam! , 1 , • iz -4 |nč
................................... įstatymas judėjimui ir Komunistų Parti.-1 Z,’ , ° Lietuvių Komunistų nQt, . .v. o j x- • o’halio sindikalizmoBalandžio 8 d petnycioj ? bedarbius ir streikierius:; 

V-E aU SVet 'žudymas bedarbių (Rayfordo,
neje, 2030 Euclid Ave yra Clevelande) laikė
saukiama Bendro Fronto Prieš-[ .kcij0 nužudymas 4 be. 
karine Pirmos Gegužes ,konfe-|d Detroite bedarbi de. 
rencija, kurios tikslas iššaukti ■■ - — -
ir mobilizuot darbininkus ko
vai prieš badą, algų kapoji
mų, skubą ir visą puolimą bo
sų ant darbininkų klasės, su
veržiant visą šio krizio naštą 
ant jos -pečių. Šita konferen
cija turi būti mobilizacija visų 
darbininkų Pirmos Gegužės 
demonstracijai, kurie yra prie
šingi naujiems imperialistų žy
giams pulti vienatinę darbinin
kų šalį, Sovietų Sąjungą. Japo
nijos imperialistų, pritariant 
visiems pasaulio plėšikams — 
imperialistams, pasiglemžimas 
Mandžurijos ir laukinis—žvė
riškas skerdimas chinų darbi
ninkų Shanghajuj, tai pradžia 
imperialistų naujo karo prieš 
Sovietų Sąjungą. Bosai iš vi
sų spėkų’ rengiasi pulti darbi
ninkų šalį prieš užbaigsiant 
sėkmingai pirmąjį Penkmečio 
Planą ir pradėsiant antrąjį 
Penkmetinį Planą. Jiems rū-j 
pi tą šalį pasiglemžti ir pasi-1 
dalinti, kad išėjus iš šio pašau- ’^ve.* 
linio krizio. ! DraugjjOs paraginkite savo

Clevelando darbininkai turi: delegatus dalyvauti konferen- 
turtingą istorinę praeitį kovos; cijoje.

• monstracijoj prie Fordo dirb
tuvės. kur buvo reikalauta 
darbo; rengiami įstatymai 
prieš ateivius, tai bosų klasės 
užmačios, vadovybėj HOove- 
rio, kad sutremti darbininkus 
ir jų kovą reikale Bedarbių 
Apdraudos.

Mes turime demonstruoti 
Pirmą Gegužės’ t 1932 i metais 
taip, kad kova Clevelando dar
bininkų negalėtų būti sutremp
ta, kad darbin. kovotų prieš 
valdžią, kuri galvatrūkčiais 
stumia mus prie naujos impe
rialistinės skerdynės.

Kad prisirengus gerai prie 
surengimo milžiniškos demon
stracijos Clevelande, darbiniu- | 
kai ir jų organizacijos yra šau- i 
kiami dalyvauti ir prisiųsti de-' 
legatus į viršminėtą Komunis
tų Partijos šaukiamą Bendro 
Fronto Prieškarinę Pirmos Ge
gužės konferenciją, pėtnyčio- 
je, balandžio 8 d., 8 valandą 
vakare, Painters Hall, 2030

jai, jos vedamai kovai. Dien-'Jįrakc.Va vįe,^ai buvo iššaukus 
rastis “Daily Worker” yra 
blogoj piniginėj padėtyj, jam 
parama būtinai reikalinga.

Koncertas bus labai puikus.
Jame dalyvaus John
Club ir loš “Kentucky mainie- 
rių kov,ą ir; gyvenimas.” ,0 ( 
reikia pasakyti, kur tik John !de. 
Reed Club dalyvauja^ tai vi-1 nies 
sados visi 
nes tikrai atvaizduoja gyveni- pasielgimą su Komunistų Par- 
ipp įvykį. ’Mes'daug girdėjo-‘tijos atstovu. Atėjo duoti 'Jis įjo suKomunjstų • Partij"aJ draugas Mizara savo
mę apie Kentucky imainieriių jiom tinkamą atsakymą, jei jie I 0 dabar jį remi kada ButkūsJ patyrimus' puikiai perduoda 
padėtį,: kaip tik bus dabar at- išdrįs šmeižti darbininkų hla-|nUgj0 velniop.” ’ žmonės juo-1 klausytojams.' Čia nesiimsiu

Menševikas susimaišo. Į knrtoti tų žingeidžių nurody- 
. mų, kuriuos draugas Mizara 

Bet pripažįsta, kad Prū- Perduoda klausytojams. Bet 
seika nieko nepasakęs apie bo visūek reikia pasakyti, kad 
darbę, darbininkų kovas. Baig- drg- ^Mizara, kaipo populiams 
damas priduria, kad jis nere-, kalbėtojas savo rūpestingai 
miąs Prūseiką. Publikoj: Paruoštu raportu iš^ darbinin- 
“Tai kam buvai < 
rinkėju Prūseikai?” 
juokas publikoj.

Draugė Geibienė 
kairioji) gerai 
raičiui, kuris 
anais ]

Reed

1 Prūseiką (kada jis čia ’lanke
isi) ir skloką apginti savo pu- 
I sę ir įrodyti faktais, kad jie 
nėra oportunistai, priešai re
voliucinio, komunistinio judėji
mo. Pažymėtu laiku prisirin
ko tiek lietuvių darbininkų, 

; kiek senai yra buvę Clevelan- 
Daugiausia buvo “Vil- 
skaitytojai, kurie vaka-

Palau- 
išeina

’ t . ) 1 i / j b U 1 11A 11 rv vl JL eV J. u

būna patenkinti, rykšciai pamate prūseikinių publikos: 
'uaivdilAifl (rvtrnni- * rin-GinlinTYial cn Te irvivi ii i'oi-i i DomJ!, .

vaiždinta jų paveikslas “Daily 
Workerio” koncerte. Prie to, 
dalyvaus drg. Kavaliauskaitė 
iš Brooklyn, N. Y.,’ viena iš 
žymiausių dainininkių. Ji da
lyvauja dar pirmu kartu Phi- 
la. Dalyvaus žymi solistė P. 

įBryndzey, ukrainietė. Be to, 
‘dalyvaus Graikų ir Italų Man-»| 
j dolinų .Orkestrą, Jaunuolių; 
Ukrainų Orkestrą, solistai ir j 
t. t. Kaip matote, tai progra- j 
ma bus puiki. Visi dtalyvau-l 
kite. Paremkite Komunistų 
Partijos dienraštį.

Komitetas.

Scranton, Pa
Pirmos Gegužes Prieškarinis 
Komitetas ir Liet. Komfrakc.

prieš karą. Tai kovos prieš 
karą 1917-1918 metais, vado
vaujant Ruthenbergui.
vadovaujant, Clevelando dar- 
ninkai įrašė darbininkų kla- ( 
sės kovos istorijon Pirmos Ge-1 
gūžės 1919 metų demonstra- Į 
ciją, kurią ir bosų klasė yra; 
storai užsirašius. bedarbės, kaip ir kiti.

Dabar ir vėl šaukiame Cle- ėjęs miestan ir pasiekus patį 
velando darbininkus stoti po centrą matai šimtus bedarbių 
Komunistų Partijos vėliava ir per kelis blokus šildantis prieš 
demonstruoti dideliame marše saulę, 
prieš imperialistų karą. ‘ '

žodžiais prezidento Hoove- kad jau visur darbo apjieško-

Jam

Šis

Kalbės Draugai Undžienė
EASTON, PA

Bedarbė

miestas nemažiau palies-
. Iš-

rio, Jungtinių Valstijų bosai, 
bendrai su Fish Komiteto ra
portu, rengia naujus įstatymus 
ateiviams: suregistruot, nufo- 
tografuot, nuimt 4 piršta, ^.ant
spaudas ir deportuot juos į 
fašistines šalis, kad fašistai 
budeliai galėtų juos nužudyti 
Skaitlingi linčiavimai

Ir Bimba
šeštadienį, balandžio 9 d., 

7 vai. vakare įvyks lietuvių 
susirinkimas, International 
Hali svetainėj 427 29 Lacka
wanna Ave., pačiam Scran- 
tono mieste. Tai bus pra
kalbos bedarbes klausimu 
ir ką dabar mainieriai turi 
daryti. 
Bimba 
simaiš.

PHILADELPHIA, PA.EXTRA!
J. L. Kavaliauskaite

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- 
jys rusų jaunuolių mandalinų 
orkestrą. Dainuos A.Z.V. Dr. 
Choras, po vadovyste d. J. Ba- 
sanavičiutės, grajys Lietuvių Į 
Jaunuolių smuikų kvartetas. Į 
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. Kalbės vietiniai kal
bėtojai. Įžanga veltui.

Kviečiame kuo skaitlingiau
siai atsilankyti.

Komisija.

Daugelis apiplyšę, be- 
viltingai kalbasi tarpe ^avęs, 

ta ir apvaikščiotu -— vis be 
pasekmių? 1 Ir d&bar, tarytum 
prieita kelio galasį apsistojo ir 
laukia, patys i nežinodami, k,o.

Tai tokis vaizdas susidaro 
abelnai pažvelgus, tačiaus kad 
ir iš lėto, >bet jau prasideda 

negrų | bruzdėjimas tarpe bedarbių,
J jau tankiau ir tankiau girdi- 
~ i mi klausimai, kad taip toliau 
□ negali tęstis, — reikia kas da- 

■' ryti. Ant to klausimo surasta 
i ir atsakymas, nepersenai susi
organizavo Bedarbių Taryba, 

[kuri tuojaus ėmėsi darbo. Iš 
j pradžių su pasekmėmis nega

tas nepasitikėjimas savim įsi
gyvenęs pas darbininkus nuo 
senąi, vis dar žiūrim, kad kas 
kitas tą ir tą padarytų. Vie
nok pritarimo yra apsčiai Be
darbių Tarybos veikimo pro
gramai ir yra viltis, kad šis 
veikimas išjudins bedarbius 
prie kovos už savo teises. Jau

I ir dab.ar uoliai renkama para
šai ant blankų, kur reikalau
jama “Unemployment Insu
rance” ir taipgi reikalaujama 
tuojautinės pašalpos iš val
džios. Gerokas skaičius su
rinkta parašų ir dar teberen
kama. Visai mažas skaičius 
atsisako pasirašyti, tai tokie, 
kurie dar vis tiki, kad ateis 
geresni laikai, kurie tebeseka'i šama, kad po generolo Var- 
kapitalistinę spaudą. Bet dau- j gas komanda armija suga-!

vo 20 banditų, kurie: ša vaite; 
atgal sunaikino ekspresinį 
traukinį ir nužudė penkis.j 
žmones.1. Vargas sako, kad 
tie banditai bus atvežti į 
tą vietą, kur įvyko, trauki
nio nelaimė ir sušaudyti. '

Kalbės įdrg\ ! A. 
tais svarbiais klau- 

Taip 11 pat kalbeš 
drauge Ųndžiėhe, kuri ’ iik'
sugrįžo iš Sovietų Sąjungos, 
kurioje ji išgyveną penkis 
metus. Ji Čia lietuviškai 
kalbės, kaip ir kokiais bū
dais bedarbė tapo panaikin
ta Sovietų Sąjungoje.

Gi pirmadienį, bal. 11 d., 
7 vai. vakare, W. L R. ren
gia draugei Undžienei tarp
tautines prakalbas. Ji čia

Ji Čia lietuviškai

Įima ‘džiaugtis, nes mat, vis!! angliškai plačiai kalbės apie 
f-n ta n o Ir n 11 m n o nnvim 101 * • . z-m •

sės vadą—Komuništų Partiją kįagį 
ir jos veikėjus. Palyginus su Galiaus pletkelius bando pasa- 
Prūseikos prakalbose sugrai- -............... - - -
bytais iš visų palėpių, čia bu
vo susipratusios publikos du 
syk tiek.

Pirmiausiai d. D. Petraus
kas, nuo Liet: ' Komfrakcijos 
pasako trumpą prakalbą, nu
rodydamas priežastį šių disku
sijų surengimb, t.y., kad da- 
Įvus Clevelando lietuviam dar- 
i bininkam aiškesnį supratimą 
link lietuviškų oportunistų ir 
renegatų, o ypač apie poną 
Prūseiką, kuris deda visas pa

stangas ardyti lietuvių darbi- 
I ninku revoliucinį judėjimą. 
Perskaito diskusijų tvarką ir 
paaiškina, kad p. Prūseiką ir 
jojo šalininkai turės pilną pro
gą apginti savo pusę prieš čia 
susirinkusius. Visi sutinka su 
diskusijų tvarka. Klausia opo
zicijos, ar ji neturi ką pridėti, 
niekas neatsiliepia. Pirmiau
siai pakviečia Komunistų Par
tijos atstovą, d. Santos pakal
bėti (tą patį draugą, kurį p. 
Martinaitis su savo bendrais 
Prūseikos misijose apstumdė J 
ir atidavė policijai). Atsilan
kiusieji d. Santos pasitiko di
deliu enĮuziazmu. U 'i t
. 'Drgr Santos savo reiškioje 
kalboje pabriėzė, kas yra re-i 
negatas. Prūseiką ir kaip r.ei-1 
kia pri’ešj visus Oportuništūs- 
socialfašistus ’ kovoti. iKartu 
pridūrė /‘Draugai darbininkai, 
tie, kurie mane pereitą pėtny- 
čią metė iš švetainėš, aiškina
si, kad aš atėjęs jųjų 'prakal
bas išardyti, kad etu ‘gengste- 
ris,’ turiu pasakyti, kad ko
munistai priešipgį visokiam 
gengsterizmui. Mūsų priešai 
tatai žino ir jie juos naudoja; 
jie tai gengsteriai (rodo į 
Martinaitį, publikoj garsus 
plojimas), o ne mes.”

Pirmas kalba už Komunistų 
Partijos liniją, d. J. Gasiūnas, 
25 minutas. Jis padaro įžan
ginę prakalbą Į diskusijas. 
Nurodo, kas yra Prūseiką su 
visa skloka ir kokią jis šian
dien užima poziciją prieš re
voliucinį judėjimą. Kartu ei-

dešimtukų gyvenimo ; Sovietų Sąjun- Į 
Garsus goj ir jį palygindamas su dar-Į 

bininkų gyvenimu kapitalisti- j

VM W W MM MW MM MM MM MM MMMM

gumas skurdo suspausti; jau 
jieško išeities darbininkiška
me veikime, abelnai kairėja..

Kas liečia Bedarbių Tary
bos, tai jau atlaikė kel<rtą: su
sirinkimų, kuriuose užsibrėž
ta išplėsti jos veikimas įvai
riais būdais, paskutiniame su
sirinkime nutarta surengti be
darbių parengimą balandžio 
9 d., Easton Baking Co. sve
tainėje. Grieš veltui orkeštra 
iš septynių. Įžanga taipgi vel
tui. Visų darbininkų yra pa
reiga atsilankyti į bedarbių 
parengima, idant parėmus.

B-s.

PHILADELPHIA. PA
Visiems Svarbu

Kaip jau buvo garsinta, kad 
šeštadienio vakare, balandžio 
9-tą dieną, būs vienas iš pui
kiausių koncertų “Daily Wor- 
keriui,” Komunistų Partijos

Cldienraščiui, kuris įvyks Axnb.a|-

gyvenimą Sovietu Sąjungo
je. Prakalbos įvyks Reeg- 
le Hali, 125 Franklin Ave.

Raginame visus Scranto- 
no lietuvius, vyrus ir mote
ris, senus ir jaunus, daly-i tatomis iš Lenino raštų prive- 
vauti šiuose svarbiuose mi-! kaip draugas Leninas mo- 
tiniruosp <ln0 ^ovo^ su renegatais ir

® * (oportunistais; kaip juos pažin
ti, kada jie vartosi-raitosi, 
kaip žalčiai, kad išvengus aiš
kaus pasisakymo už ar prieš 
darbininkų kovas, 
linas sako,’ 
“jog mes visi žinome, kad le
ninizmas atsirado, išaugo ir 
pasidarė tvirtas begailestingoj 
kovoj prieš oportunizmą viso- 

ikio plauko. Net tiesioginiai 
bolševizmo priešai negali to 
užginčyti.J Tai aksioma (tie
sa, ne.reikįaujanti įrodymo.).” 

j Užbaigus drg. Gašlūnui sa
vo kalbži, pirm, klausia p! *Prū- 
seikbs;, 'arba jo'šalininkų ^ateiti 
ir apgihti savo pusę. Suminė
jus Prūseikos vardą, publiką 
pradėjo dairytis, kaip jis čia

Sugavo Banditus

Rengėjai.

Drg. Sta 
pažymi d. G-nas,

MEXICO CITY. — Prane-

Imperialistines Japonijos Kareiviai Chinijpj

AUBURN, ME.
X..3 (buvusi ngj tvarkoj atneša be galo di-l Per prakalbas Draugo R. 
atsakė Užku- dėlę naudą darbininkų klasei. Mizaros aukų surinkta $7.58 i 

kuris aiškinosi, kad Jo kalba dauS Pagelbsti atsili- 
____  laikais del oportunisto kusi.ems darbininkams susipra- 
Prūseikos negalėjęs stoti Dar-p’'* P^iuti savo klasės rei-į 
bininkų Partijom Gi dabar, iš- kalus, 
metus Prūseiką iš Komunistų | ciiau 
Partijos, nuėjo ir 
su juom. Drg. Geibienės tą 
pasakymą žmonės nulydėjo 
gausiu delnu plojimu.

Kalba 
Prūseikos 
sipažįsta, 
tas) yrą 
niekinti Partijos atstovą ir d. 
Gasiūną, publika suūžia su 
panieka. Sklokininkas susi
maišo. Aiškinąs, kad jis, K. ir 
G. rengė Prūseikai prakalbas, 
kad jis nusimaskuotų. Publi
koj balsai: “meluoji, meluoji.” 
Pasidrąsinęs pradeda rėkti, 
kad neteisingai “Vilnyj” ap
rašytas jo pasielgimas su Par- 

Itijos atštovu ir kitais. Grąsįna, 
i kad daugiau ;ajpie jį taip nera- 
įšytų. Kitaip', jis parodysiąs.
Publika suūžia. Taip ex-polic- 
mana^ susimaišęs, nutraukia 
kalbą? '• '' ”

. Kalba v d. ' Mažeika. Gerai 
nušviečia skloką ir Prūseiką, 
kodėl jis vengia prisiminti 
apie darbininkų kovas, skurdą 

’ir badą. Kodėl jis skelbia ban
krotą rev. unijom ir abelnam 
komu n i s ti n i a m j u d ė j i m u i 
šalyj.

Bet Prūseiką subliūkš, 
laimės, ypač Clevelande., 
baisu mum gąsdinimai Marti
naičių. Mes juos vilksime vie
šumon ir aiškinsime darbinin
kams jų blėdingumą. Cleve
lando darbininkai turi gerų 
revoliucin. tradicijų. Ne vieną 
sykį mokėjo su 
priešais apsidirbti 
tunistais mokės.

Kalba visa eilė 
tijos poziciją, 
kalbėjo, kaipo pirmapradžiai. 
Jie pirmu kartu pasirodė. Bet 
jie gali būt pavyzdžiu dauge- 

jliui senų veikėjų.
Charakteringas dalykas, tai 

šiose diskusijose Partijos gy
nėjai kalbėjo į dalyką, aiškiai 
be jokių mikčiojimų. Ėlemen- 
tas, kuris priešingas, susidėjo 
iš Užkuraičių, Martinaičių ir 
jiem prisėjo ir stenėti ir krai
pytis šen ir ten jieškoti pigių 
ypatiškumų. Publika tik juo
ko iš jų turėjo. Bijo atvirai, 
pasisakyti esą Prūseikos šali
ninkais, bailiai. . 1 '

Drg. Gasįūnas; trumpiai pa
daro sutrauką diskusijų. Ragi
na visus susipratusius darŲinin 
kuš stoti. Komunistų, Partijom 
Prisimena apie reikalą įsteigti 
keliom savaitėm propagandos 
mokyklą. Priimta protesto re
zoliucija,’ reikalaujanti paįiuo- 
suoti .Scottsboro, Alabamos, 
jaunuolius. Komunistų ,Pafti- 
jon įstojo keturi draugai. Apie 
tiek pat žadėjo vėliaus įstoti. 
Draugai, neatidėliokit, 
Partijom

Šios diskusijos parodė 
|aiškų dalyką, tai kiek mažai 
turi įtakos Prūseiką susipratu
sių clevelandiečių darbininkų 
tarpe. Kitą, tai kaip didelio 
pasipiktinimo sukėlė prieš sa
ve sklokininkai, susibroliauda- 
mi su policija ir nepavydėti
nos “garbės” elementais.

Clevelando Komunistas. |

kad J° kalba daug pagelbsti atsili- Agitacijos Fondą.
Aukavo sekamai: H. Bara.

Daug palengvina grei-jnovas, K. Steponaitis, A. ži 
iš Komunistu i čiau permatyti, kur skriau-! linskienė po 50c.; J. Krapą 
• pasibučiavo i ūžiamųjų darbininkų yra tik-į viskas, J. Arbačius, J. Kani 

ras išsiliuosavimas iš beribio 'šauskas, J. Smith, A. Adomai

irex-policmanas 
misijų vedėjas. Pri- 
kad jo sutartis (raš- 
policijoj. Pradėjus

šioj

ne
Ne

darbininkų 
ir su opor-

dd. už Par-
Keli draugai

stokit

vieną

vargo ir nebepakeliamo skur
do, paeinančio iš netinkamo 
kapitalistinio surėdymo. Pasi- 
liuosavimas yra pačių darbi
ninkų organizacijose ir jų ne
nuilstančiose kovose po Ko
munistų Partijos vadovybe 
prieš visokius išnaudotojus.

Prakalbos, visais žvilgsniais 
nusisekė neblogai. Publikos , 
atsilankė pusėtinai ir, galima | 
sakyti, .kad jau labai senai 
tiek publikos turėjome savo 
prakalbbse. Ir reikia' dar pa
žymėti ,kad mums pirmoji .ski
riama diena liko sumainyta ir 
tuomi 'sutrūm pintas laikas 
garsinimui tų'prakalbų.1 Gar
sinėm tik fdvi dienas, > tačiaus 
susirinko jnejhažai. ‘ Ypątingąį 
šį sykį pubjiką buvo įvairesne, 
daug buvo tikinčiųjų ir tautiš
kai nusistačiusių darbininkų. 
O tas mums parodo, kad dar
bininkai ‘po biskį kairėja ir 
pradeda daugiau įdomauti sa
vo klasės >reik&lais< . : ,

Buvo platinama darbinin
kiška literatūra ir aukos ren
kamos padengijnui prakalbų

itis, A. Stukas, P. Zarkauskas, 
J. Žilinskas, K. Salemonas, A. 
Apsegena, M. Bironas, F. Ap
sega, J. Tamošiūnas. P. Vild- 
neris, A. Laucius ir P. Berzi
nas po 25c.

Smulkių aukų surinkta $2.- 
08. Viso aukų—$7.58.

A.L.D.L.D. Kuopos Sekr.,
A. Kaulakis.

LIETUVIS GRABORIUS

patar- 
ir už 
kainą,

Norintieji ge
riausio 
haviino 
žemą

■ nuliūdimo va
landoje šauki

tės pas:

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

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

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

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

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

“Priekalas”' daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 
pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku- 

i nigų, popų ir kitų darbo Žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
t skraistėmis, veikimų ir darbus;i * 1 ‘ ’ • I t

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

j Į rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 
“Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio- 

j grafija ir kritika” ir kitus.
“Priekalo” reguliarus išėjimas ir visų uždavinių išpildymas pir

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

Platintojams Atatinkama Nuolaidai

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

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

I •

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

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Inostrannich 
Rabocich”

Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj beto dar galima
Išsirašyt per “LAISVI”

■UI



Puslapis Ketvirtas

NUO DNIEPRO IKI VISLOS
D. M. šolomskas. p?33gg,agezsz^^

tier Body Vėl Kapoja Ąlg 
ir Atleidžia nuo Darbo

■ __ ... ... *

, Ketvirtadienis, Bąl. 7, 1932

' riVVFUNh fimft ' ’ I' PHILADELPHIA, PA. : : ’ AI4DLIX 20: ddifo Kp jpatfengi-

7 . - - c , ^L.yros Choras rengia koncertą, va- tlin ai susirinkite.
! i J ’ karienę, balių ir prakalbas. - .....................

Fisher Body Vėl Kapoja Algas šeštadienyj, balandžio 9 d? Gįrard 
L___ __ ____

Nepiliečius

mą,'kad palinksminus .visus, tat, akai
• WEST HANOVER, M

(Tąsa)
Gegužės 26 d. jau Raudonoji Armija per

ėjo į atakas ant lenkų pozicijų. Lenkai 
buvo apsidrūtinę ir baisiai priešinosi. Bet 
kovingoji raitarija 29 d. gegužės sulaužė 
lenkų frontą ir prasimušė jų užpakalin lin
kui Žitomiro, gi tuo pačiu kartu 12-toji 
Raudonoji Armija persikėlė per Dnieprą 
į šiaurius nuo Kijevo ir vedė apsupimo 
darbą iš kitos pusės. Birželio 7 d. raudoni 
raiteliai ima miestus Berdičevą ir Žitomi- 
rą, kur lenkų buvo sudėta daug karo reik
menų ir nukapoja lenkų armijos susisieki
mo linij'as. •

Pilsudskis dar norėjo atsigriebti ant Ko- 
rosten-šepetovka fronto, koncentruodamas j 
ten savo spėkas ir traukdamas jų daugiau 
iš Baltarusijos fronto, bet raudonoji rai
tarija sugriovė jo tuos planus ir net du 
kartus buvo apsupta Pilsudskio koman- i 
duojamoji trečia lenkų armija, kuri nors! 7 ~
ir nebuvo galutinai sunaikinta, bet jos _
spėkos išblaškytos. I lwlkus 1 PoĮeses ba!as-

Raudonoji Armija ir raiteliai varė len- i 
kus iš Ukrainos. Pilsudskio planas užka
riauti sau Ukrainą visai subyrėjo. Birže
lio 27 d. raudoni raiteliai užėmė miestą; 
Novgorod—Volynską ir smar 
lenkus prie miestelio Olevka. O 29 d. birž. i 
dešinys sparnas Raudonosios Armijos su-! 
pliekė lenkus ties miestu Mozyr ir išvijo | 
juos laukan.

Lenkai traukėsi iš Ukrainos išilgai tris 
gelžkelius, būtent ant Proskurovo, Rovno 
ir Serny. Serny fronte jie gavo padrūti- 
nimus ir 1 d. liepos turėjo 16,000 kareivių 
prieš 12,000 raudonarmiečių. I 
te buvo 14,000 lenkų prieš 16,210 raudon
armiečių, ir Proskurovo fronte jie sukon
centravo 27,000 prieš 9,595 raudonarmie
čių. U 
ūpas nupuolė ir jie traukėsi atgal. O Rau
donoji Armija negalėjo juos sunaikinti, 
kaipo daug skaitlingesnius skaičiumi.

Mūšiai Ties Rovno
Supliektos Ukrainoje lenkų armijos at

sitraukė ant upių Ibort ir Goryn. Karo li
nija nusitiesė iš šiaurių, nuo upės Pripet 
išilgai Ibort, per tvirtumas Rovno—Ostrdg 
—Jzeslav—Gricev — Starokonstantinov — 
Letičevo ir Mogilevsk-Podolsk. Ukrainos 
frontas apie 300 kilometrų. Lenkai jau 
buvo atmesti už tos linijos, kurią jie už- 
imdinėjo pirm puolimo ant Ukrainos.

Mūšiai prie tvirtovės Rovno prasidėjo 
liepos 1 d. .Lenkų komandieriai įsakė savo 
pėstininkams pereiti į užpuolimą ant rau
donarmiečių. Jų planas buvo, kad vienu 
ir tuo pačiu kartu atakuoja lenkų trečio
ji armija ir pirmoji legionierių pėstininkų 
divizija pirmąją armiją raudonosios rai
tarijos, bet 1-moji lenkų legionierių divi
zija negavo 1 įsakymo laiku. Trečioji len
kų divizija pradėjo savo puolimą, ji •susiti
ko su 4-ta ir 6-ta raitarijos divizijomis ir 
lenkai buvo supliekti. Raudonarmiečiai tos 
dienos mūšį laimėjo, lenkus sumušė ir pra
vijo už upės Goryn, paimdami į nelaisvę . 
1,000 lenkų kareivių, 40 kulkasvaidžių, 4 
kanuoles ir daug amunicijos. Nežinoda
mas apie T d. liepos lenkų pralaimėjimus, 
jų komandierius 2-ros armijos, generolas 
Riza-Smigla, įsakė savo armijai pereiti į 
užpuolimą.

Gi tuo kartu raudonosios raitarijos va- divizijom i
das gen. Budennyj jau planavo apsupimą Lenkai Įuadč 
tvirtovės Rovno_ per miestą Ostrog ir tan kuį se 'ų imperialistini'o karo vokiečių apr 
frontan jis metė_ veik visą savo armiją, į kasų su ta vilčia, kad jie ten galės atsilai
kė lėhkai nelaukė. Ant upės Goryn galin- Į kyti. C generolas šepticki su divizija pės-

11,000 kilometrų, buvo 95,000 lenkų kareivių 
ir' 28,200 antroje linijoje rezervų su 464 
kanuolėmis; pilnai aprūpinti imperialistų 
amunicija ir kitais karo reikmenimis.

Prieš juos Raudonosios Armijos buvo 
96,801 kovotojas su 395 kanuolėmis, kurie 
kentė nedateklių amunicijos, maisto, apse- 
vų ir kitų reikmenų, bet pilni revoliucinės 
energijos varė atgal savo priešus iš Sovietų 
žemės.

Manor svetainėje, 909-15 W. Girard 
Avė. Koncertas prasidės kaip 8 
vai. šokiai ir vakarienė 9 vai. va- 
kare. Tad būkite visi laiku, nes ne- Algų kapojimas ir dalini- bus vėluota. Lyros Choras išpildys1 1 . t . . »i’ v t Dl’g. R. MlZcl“

. , ra. , kuris nesenai lankėsi Sovietų 
Auto Sąjungoje, pasakys trumpą- prakalbą 
1 apie abelną meną, šokikams grieš 

gera orkestrą kaip lietuviškus, tai ir- 
amerikoniškus Šokius. Skani vaka
rienė. Tikietas 35c.; su 'vakariene 
75c. Visi, kurie esate paėmę tikie- 
tų pardavinėjimui, malonėkite sugrą
žinti penktadienio vakare^ ant Lyros 
Choro

akai- , z . . . šaunūs šokiai /
Y , onomi.ivivc. bėr- ■ Rengia Hahover iLetuvių/ Kliufras,
ĮvyKs kant tikietus įžanga ■ 40c,. prie* Jan-- šubktojė, 30 įbjalandŽio, sa$> ąaluj'dje 

gelio 50c. Taupykite pinigus, Įslgy- svetainėje, Sumner St. Visos 'apie-

mas darb. į dvi dalis sutiko Žy- koncertinę programą. 
i . a ; ra , kuris nesenaimaus pasipnesimrno is 

Darb. Unijos. Išleistas lake
lis Auto Darbininkų Unijos, 
pareiškia: “Fisher Body bo
sai suplanavo išmesti mūsų 
draugus darbininkus ateivius 
pereitą pirmadienį iš press 
room, šis sąmokslas bus tę
siamas po visą dirbtuvę, jei 
bosams pasiseks pravaryti čio
nai. šišj padalinimas turi bū
ti atmuštas visų pasiryžimų.” 

lapelyje: 
vienas

i kitą peri bendrą bošų išnaiido- 
i turime kovoti 

pečius prieš

Taupykite pinigus, įsigy
kite 'tikietus iš anksto. • « ; »

? \ 5 Į82-84)
.. . J < 4 j j j. * > 1

EASTON, PA.
Linksmas Vakarėlis

SKYRIUS IIJ Toliau tęsiama lapt
Generaliai Mūšiai Baltrusijoj j“Mes išmokome pažinti v 

Raudonosios Armijos vadai, pradėdami jimą. Taipgi 
nauja ofensyvą prieš lenkus Baltrūsijoje, f bendrai,•'surfemę .

v d i algų kapojimą, skubą ir visas
savo gegužes menesio atakų bosų užmačias apsunkinti mū- 

jie (bosai) 
, kad ge

naus lengviaus sulaužius 
mūsų pasipriešinimą. Tie, ku
rie patyrė bosų užmačias, bus 
pasiųsti laukan, o mums ka
pos algas ir vers dar skubiau 
dirbti. Jeigu mes protestuosi
me, tada bosai pasakys: išva
rysime jus laukan, jūsų vie
ton paimsime ateivius, kurie 
dirbs už mažesnį atlyginimą, 
čia yra niekas daugiau, kaip 

j tik bosų skymas, kad mus pa
dalinus. To negalim dasileisti. 
Turime stovėti iš vieno. Mes, 
press room darbininkai turi

zme atsisakyti dirbti, jei mūsų 
i draugai ateiviai bus atleisti iš 
darbo.”

vadovavosi
planais. Prasidėjo atakos ant lenkų 4 d. sų buitį. Dabar 

, C----------- -------- ---- • - , ------------

Lietuvą ir Rytinę Vokietiją, 
. Baltrusi-

■ joje sukoncentravo iki to laiko tris armi
jas, būtent: 4-tą, 15-tą ir 16-tą Raudona- 
| sias Armijas ir Mozyriaus grupę, kuriai 
Į vadovavo d. Chvesin. Armijoms vadova-

IZ.V1UC j vo, sergejeV) 15-kai Kork ir 16-tai
<iai supne e, —s0n0gUb. Lenkai šiame fronte turėjo

j savo 1-mą ir 4-tą armijas ir generolo Si- 
’ korskio grupę.

Pabaigoje birželio imperialistų bernas 
Pilsudskis, matydamas blogą padėtį savo 
armijų Ukrainoje, pasitraukė į Lenkiją ir j 
ten ruošė joms pagelbą; jis dalinai apsilp-l 
nino ir Baltarusijos frontą, iš jo atitrauk- i 
damns f.nm tikras dalis ir nasiusdamfls ias !

atsiremiant savo dešiniuo-i n.01i mus padalinti,

ų damas tam tikras dalis ir pasiųsdamas jas
I \ /"\ \ T n T V* AV V VI

niA j į pagelbą besitraukiančioms iš Ukrainos 21(1 vniirinn- * 1 .9 wT. , .. . . .armijoms. Vienok jis visaip drūtino ir savo 
1-mąją armiją, kuri buvo tarpe Lietuvos 
ir 'Sovietų Respublikų. Lenkai dėjo visas

F. Darbininkas.

SO. BOSTON, MASS .

pamokų, 995 N. 5th St.
Lyros Choras.

(83-84)

SHENANDOAH, PA.
Balandžio 9 d. Lyros Choras ren

gia draugišką Vaakrienę, kuri įvyks 
Mainierių. svetainėje, kampas Main 
ir Oak Sts. Prasidės 8 vai. vakare 
ir tęsis iki 2 vai., ryto, šokiams 
grieš $ J. šiureko Orkestrą lietuviš
kus ir angliškus šokius, taipgi Cho
ras patieks gana gražų programą. 
Todėl’ vietds ir apielinkėš lietuviai 
darbininkai malonėkite dalyvauti. Da
lyvaudami pėremsite i Lyros Chorą ir 
patys praleisite gana linksmai I laiką: 
Įžanga tik $1.00.

Kviečia Rengimo Komisija.
(83-84)

' PHILADELPHIA, PA.
Koncertas ir teatras. Rengia At- 

nedėlioje, 10 d. balandžio, Lietuviu 
Tautiškoje salėje, 928 E. Moy'amen-• 
sing Ave. Pradžia 2 vai. po pietų. | 
Bus statoma scenoje veikalas “At
bunda” vieno veiksmo, dviejų pa- [ 
veikslų, iš Jngtinių Valstijų įvykių. 
Dainuos Lyros Choras ir A.ž.V. 
Draugijėlių Choras. Grajys gerai 
išlavinti rusai vaikai balalaikų or
kestrą; grajys Jaunuolių trietas; 
dainuos kvartetas, duetai ir t.t. Dai
nuos L. Kavaliauskaitė iš Brooklyno. 
Kalbės vietiniai Kalbėtojai.

Kviečia Rengimo Komisija.
(83-84) _ _______ ________ _ ■ i

BINGHAMTON, N. Y.
] 

veiksmų drama 
Pjausi,” T 
Clinton St., 
perstatymui 
loš Aušros 
pasižymėjęs 
parengimas 
perstatymu 
pirmas ir paskutinis šiame sezone.

linkėp į lietuvius ir lietuvai&s kvie
čiams ' skaitlingai atsilankytiA
f įAtsi'miiikite, kad subatoje, 19 ba
landžio, bus rinkimai gražuolės iš 
parengime dalyvaujančių merginų.

la. Taipgi ir 30 
__  lama dovanos už 

N.’7th Št.’’Prad'žia 7:30 vaf/vakare. i kitus atsižymėjinuis. Grieš gera or- 
Gerbiami Eastono ir visos apielinkės kestra ir bus kitokių pamarginimų. 
darbininkai ir darbininkės! j--G
kite skaitlingai atsilankyti į šį va-1 parengimuose, 
karėlp P 
mų. Taipgi grieš geri muzikantai i 
Easton High School studentai. Įžan
gos nereikės mokėti, visiems veltui. 
Visus nuoširdžiai:kviečia

Komisija 
(83-84)

. LAWRENCE. MASS
ALDLD. 37 kuopos susirinkimas Į 

įvyks 10 di balandžio, L. U. Kliubo 
kambariuose, prasidės 6 vai. vakare. 
Draugai ir draugės! Visi dalyvauki
te šiame susirimnkime it rūpinkitės 
’padaryti jį svarbiu nuodingais suma
nymais savo; klasės reikalams ir ta
rimais., < , . . , ,
P ’ ’ S. Penkauskas.1

< (83-84)
• LOWĖLL, j^ass. ' ' ;!

L.D.S. kuopos susirinkimas įvyks ; 
10 d. balandžio, 11:30 vai .dieną, 
Dai’ ‘ ’ -------
Taigi 
1 atsivesti savo draugus ir prirašyti

S. Paulenka.

Rengia Bedarbių Taryba, subatoję,1 Jai bus duotą dovąn; 
balandžio 9, Easton Baking Co., '34-36 balandžio bus duoda

iielinkės kestra ir bus kitokių pamarginimų. 
Malonė- > Dalyvaukite, linksminkitės pavasario 

___ __ ______  _ _ • Įžanga žema: vyram 
Bus skaniu valgiu ir gėri-, 35c.,- moterims 25c.

(83-84)
NEWARK. N J.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo, Newąrko lietuvių kuopos susi- 
rinkimas įvyks balandžio 8 d., pėtny- 
čios vakare, 8 vai., Kubio salėje, 79 
Jackson St. Turime daug svarbių 
dalyktj greitam apsvarstymui. Todėl 
pareiga visų draugų atsilankyti į šį 
mitingą ip atšvęst nauju nąrių.

Kuopos Sekretorius.

rbipinkų Kliobe, 338 Central St, j UL 
-_igi kiekvieno nario yra privalu- az 
mas ateiti' į suširiinkfrną pačiam- ir ’

_______ _____ _____ ____
teities Žiedo Vaikų Draugijėlė. Įvyks juos prie LDS. kuopos.

SCRANTON, PA.
Liet. Darb. Susivienijimo 82 kuo

pos susirinkimas įvyks nedėlioję, 10 
d. balandžio, 2 vaj. po pietų, Vinkel- 
stein svetainėje, 110 W. Market St. 
Visi nariai pribūkite į susirinkimą, 
nes yra daug svarbių reįkalų apta
rimui.

■ . < j t BUFFALO, N. Y.
Pirmas .didelis bąliuą. Rengia AP 

LA. 25 kuopa bėndrai su rusais, 
įvyks subatoje, 9 balandžio. cmfw 
įvyks- ęubaįoję,. balandžio 9 d., Star 
Hall, 4Č4 Broadway, corner Pratt 

!S?t. Pradžia 7:30 vai; Vakare. Drhu- 
?gai lietuviai darbininkai! Iš visos 
apielinkės dalyvaukite šiarite baliuje. 
Bus gera muzika ir skanūs užkan-

’< • (82-84)

' ' LINDEN, N. J.
ALDLD. 165 kuopos mėnęsinis su- 

on sirinkimas atsibus penktadienio va- 
(88-84) k balandžio 8 d., pas d. G. 

| Karčiauską, 201 W. 16th. St. Visi 
! draugai ateikite ir atsiveskite naujų 
narių prirašyti. Turime ir naują 
brošiūrą del platinimo, ji labai atsa
ko momentui.

Sekretorius G. K.

Bet lenkai negalėjo atsilaikyti, jų pastangas neprileisti, kad Raudonoji Ar
mija pasiektų Lietuvos sienas.

Trys Raudonosios Armijos pradėjo savo 
ofensyvą nuo ežero Pelik iki -Vakarinės 
Dauguvos, ant 90 kilometrų fronto ilgio 
Ketvirta Raudonoji Armija, su trečiu rai-

Bedarbių Pasitikimas Bostone
Delegatai, kurie yra išrink

ti iš įvairių draugijų bei kuo
pų del “State Hunger March,” 
laikys susi rinkimą balan
džio 8 d., 376 Broadway, So'. 
Bostone. Jei kurios darbinin^- 
kų organizacijos dar neturi, iš
rinktų delegatų, tai kuopų bei

tarijos korpusu priešakyje, puolė ant len- draugijų komitetai turi dalyr 
kų tarpe Vakarinės Dauguvos ir ežero vauti tame susirinkĮrpe,Lies'teį- 
Bolšioj* Ėlnia ir supliekė lenku jjulkininko Inai bus apsvarstyta; kiek lietu- 
Savicko spėkas. O trečias raitarijos kor- ’ Y2ai dubininkai iš Bostono ga- 
pusas gi eitai maisavo ant Švenčionių. TuOjg.ej. March (Valstijos Alkanų 
kartu 15-ta Raudonoji Armija užpuolė Maršavimo).1 \ ’’
lenkų generolo Endzevskio spėkas ir jas 
sutrynė. Tas patsai likimas patiko ir ar-1 
miją lenkų generolo Rzondovskio; sumuš-!
tos lenkų spėkos ant upės Auta ir pris- į reikiadąug^daugiau. 71'2 
pirtos prie miestelio Plisa. Apie vidudienį, reikalaujame iš valdžios, kad 
4 d. liepos, lenkų pirmos armijos frontas' miestas suteiktų atmaršavu- 
buvo sulaužytas išilgai gelžkelį Molodeč-1 siems bedarbiams pilnai^ mais- 
no—Polock ir dalys jų spėkų apsuptos tar-1 . . _ 
pe upės Berezinos ir ežero Bol. Elnią sri-!
tyje. Iš karto lenkų komandieriai manė, išpildytas, 
kad tai tik paprasti mūšiai, bet pavaka-

Tiesa, mes turime gerų ir 
j lietuvių darbuotojų del tinka- 
Į mo priėmimo alkanųjų mar- 
-šuotojų Bostone. . Bet mums 

giau. , Mes

CLIFFSIDE, N. J.
Lietuvių, rusų ir slavų darbininkų 

o4 \ organizacijų bendras komitetas ren- 
g.ja didelį balių, šeštadienio vakare, 
9 d. balandžio, svetainėje Walker St., 
prie gatvekario bėgių. Visas pelnas 
nuo šio parengimo skiriamas Daily 

_ vVorkeriui. Skaitlingai dalyvaukite
?xrUVVr svetainėje, 25- §jame parengime ir tuomi paremkite 
W. Vernon Highway, kovingąp darbinjnkų dienrašti

(82-84)
PHILADELPHIA, PA.

Lyros Choras rengia koncertą, va
karienę, balių ir prakalbas, šeštadie- 
nij, balandžio 9. Girard Manor sve
tainėje, 909-15 W. Girard Ave. Kon
certas prasidės 8 vai. vakare, šokiai 
įr vakarienė 9 vai. Tad nepamirškit! 
Lyros Choras išpildys koncertinę 
programą. Drg. Mizara, kuris nese
nai lankėsi Sovietų Sąjungoje, pa
sakys trumpa prakalbą apie abel- 
ną meną, šokiams grieš gera orkes
trą lietuviškus ir amerikoniškus Šo
kius. Bus skanr vakarienė. Tikie
tas 35c., su vakariene 75c. Kviečia 
visus ir visas '

i Lyros Choras. -

Sekr. Jonas'Norkus.

DETROIT, MICH.
—----------------------- ! APLA 47-tos kp. mėnesinis susirin-

BINGHAMTON, N. Y. kimas bus sekmadienį, 10 balandžio, Workeriuk 
Balandžio 9 bus perstatyta trijų 9 vai. ryte, Lietuvi" * 

dicm.rt “Vėją Sėji, Audrą tos gatvės ir V,r. 
Lietuvių svetainėje, 315-17 ant 3-čįo aūgšto., Visi nariai ir na- 

Binghamton, N. Y. Po rėš dalyvaukite ir kitus paraginkite, 
bus šokiai. Veikalą su nes yrą svarbių klausimų apkalbėji- 
Choras, kuris jau yra mui, ..................
gabiu ; vaidinimu, šis da einame į vienybę su 

bus iškilmingas puikiu visiems svarbu susipažinti, 
ir tuom, jog jis yra °**’-" Mr A

i, ypatingai šiam I iaikotai’pyj’e, ka- 
einame į vienybę su LDS., kur

Sekr. V. A. Norkus.
: ; . (82-83).

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKUS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas '
8701 JOS. CAMPAU- AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

■U.
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Pirmoji Pagalbą Ligoje ir Nelaimeje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

žemiau seka surašąs kažkurių ligų, 
del darbininkai turi'apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti, kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į noąį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožemis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežaščių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Šaulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.

' Kaip pasidaro dirbtinas kvėpayimas. 
Gazų ir garų pavojingumas'.
Pagalba gazu pritroškusiėms. < t 
Elektros užgavifnasi žmogaus. 1 

t Pagalba Elektros pritrenktam.
Plaukimas,, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

mas., ; ' , , . , 1
Kokia pagalbi užnuodintam duoti? 
Kaip reikia .nešti sužeistus?^ 
Svarba gimnastikos, mankštinimasi. 
Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų ir akių tinkama priežiūra. 
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 

; mas. '
Knygpje Pirmoji .Pagalba Ligoje plačiai 
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiai^ gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

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

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVĖ/ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
............ . TU: ± ........——..................

I to ir nakvynių per dvi dienas, 
i 1 ir 2 gegužės. Bet abejoja- 
įme, ar mūsų reikalavimas bus 

Todėl mes patys 
turime’viskuo pasirūpinti. To- 

ryj jie patyrė, kad vietomis jų armijos at- del visi prie' darbo, kad per 
i- 

sia būtų panaikinta alkanoji 
bedarbė.

Bedarbių Komitetas.

WILKES-BARRE, PA.
A.L.D.L.D. 43-čįa kuopa 

kys Susirinkimą balandžio 
tą dieną ryte, 9-tą valandą, 
Poteliūno svetainėje, 53 Bank 
St., Wilkes Barre, Pa..- Bran
gūs draugai! Malonėkite bū
ti susirinkime anksčiau. Ro 
pietų, 1 .valandą bus kitas su
sirinkimas, tai kitiem drau
gam reikės važiuoti į kitą su
sirinkimai Taigi, draugai, 
būkite kuopos susirinkime 
anksčiau. v ., ,
j Nępaiįtyškiie naujų ’ narių 
atsivesti įsirašyti -į A.L.D.L.D. 
kuopą., ~ ;■

mestos 20 kilometru atgal, kad ju 1-moji pačius bedarbius kuogrėičiau 
armija sumušta, kad karo frontas sulau
žytas, kad gen. Želigovskis atmestas lin
kui Bojariščia ir Lužki, o jo armijos kai-' 
rysis sparnas visiškai sumuštas ir atmes
tas ant Miary.

Liepos 5 d. lenkų vadas generolas šep- 
ticki įsake likučiams savo armijos trauktis 
per Švenčionis ir Vilnių linkui Lydos, o 
generolui Želigovskiui su dviems pėstinin- 

pridengti tą pasitraukimą, 
j trauktis visu frontu lin-

lai-
10-

gos i raudonųjų reitelių spėkos susitiko su 
lenkįų trečia pėstininkų divizija, kurią 
smalkiai supliekė'. Taipgi’ trys raudono
sios faitarijos divizijos užklupo lenkų Urną 
raitarijos diviziją ir sunaikino. ‘

Liepos 3 d. lenkai jau tiktai gynėsi. 
Vienok ir vėl jų spėkos buvo supliektos 
ties miestu Ostrog ir ant Upės Goryn. 
Liepos 4 d. raudonoji raitarija sumušė len
kus ir išvijo iš tvirtumos Rovno, kas buvo 
didelis smūgis lenkų apsigynimo frontui. 
Lenkai nusprendė trauktis 100 mylių atgal 
ir sudaryti naują apsigynimo* liniją. Rau
donoji Armija ir raudoni raiteliai varė len
kus laukan iš Sovietų žemės. Per Prosku- 
rovą į Galiciją traukėsi galinga lenkų 6-to- 
ji armija, negalėdama atlaikyti daug silp
nesnes skaičiumi raudonarmiečių jėgas. 
Lenkų ūpas smarkiai puolė. Ukrainoje jie 
nudegė imperialistinius nagus.

Visąme karo fronte liepos pradžioje, 
1920 metais, nuo Vakarinės Dauguvos iki j 
Rumunijos, rubežiaus, kuris siekė veiki

tininkų užėmė Vilnių ir Švenčionis ir ren
gėsi ten atsilaikyti prieš raudonarmiečius.

Bet Raudonosios Armijoj vadai įsakė 
16-tai arnjijai pulti ant Liuboniči ir Pa- 
riČ, o Mozyrio grupei ant Bobruisk, Gluch, 
La^ko ir Medukų, kad atmesti atgal lenkus 
visu frontu.

Liepos 5 d. lenkai norėjo besitraukda
mi ištaisyti savo frontą, bet raudonais 
miečiai jiems neleido tą padaryti. Trečias 
raudonasis raitarijos korpusas užėmė Bras- 
lavą ir maršavo ant Švenčionių. Lenkų 
gen. Želigovskis • nusigando ir pasuko 
nuo Švenčionių, o per Kobylnik tiesiai ant 
Vilniaus. Generolas Rzontkovskis su savo 
likučiais skubino link Molodečno; o gen. 
Šeptickis traukėsi linkui vokiečių apkasų, 
kur jis manė, kad bus galima ištiesti fron
tą per Vileiką-Mplodečno ežerą Svir-Lintu- 
pus ir Švenčionis; bet pavakariais jie 
patyrė, kad jiems neleis raudonarmiečiai 
ten apsistoti.

I . (Bus daugiau

Sekr. S. Pietaris.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HUDSON, MASS.

ALDLD. 103 kuopos ir Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 2 kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvyks ne-- 
dėlioję, 10 d;, balandžio,; 10 vai. ryte, 
Liet. Piliečių Kliubo kambaryje. Yra 
daug svarbių dalykų aptarimui. Vi
si nariai būkite susirinkime. I

Valdyba. I 
■' (83-84)

WORCESTER, MASS.
Tarpt. Darb. Apsigynimo 13 kuo

pos susirinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 10, prasidės 10:30 vai. ry-1 
te, Lietuvių svetainėje, 29 Endicott 
St.' Visi nariai ąusirinkite, nes turi
me daugybę svarbių reįkalų aptar
ti. Draugai, rūbinkitės atsivesti nau
jų narių. Auginkime šią svarbią sa
vo apsigynimo organizaciją.

Organizatorius.
(83-84) IliOlilQIliaillQlltQlilQIilCHtUlltOIIIGIitGillOiiiOl
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žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tbnzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas -— plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplėš ir vėjarauples.
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t.

- Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, -nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. ( 
Prakaitavimas, karštis, skausmas.
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės./ 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su
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Ketvirtadienis, Bal. 7, 1982
' f; 1 . Puslapis Penktas *

Į KENO MARUS SUEIS TIE DU 
BUTONAI VALDIŠKU DOLERIU?

Kas yra valdiška Finansinįonui pelnus nuo jo laikomų to 
Atgaivinimo Korporacija irtgelžkelio šėrų ir bonų. 
kam jinai tarnauja? Tą kor
poraciją, kelios savaitės atgal, 
įkūrė Hooverio valdžia. Kon
gresas jai paskyrė du bilionu 
dolerių. Sykiu politikieriai 

^paskelbė, kad per atgaivinimą 
įinansų būsią gaivinami ir dar
bai.

Klausimas — keno finansus^ gai, idant 
valdžia gaivina ? žinoma, ka
pitalistų, ypač stambiųjt) kom- 

. panijų. Už tai kai kurie kapi
talistai šią įstaigą jau pavadi
no “korporacija Hooverio an
tro išrinkimo į prezidentus.” 
Bilionai dolerių, spaudžiami 
iš darbo žmonii) vis sunkes
niais mokesčiais, pervaromi į 
buržuazijos maišus. Jais Hoo
verio valdžia stengiasi užlopy
ti spragas, kurias krizis pra

vardė pelnuose įvairių kompa
nijų. Tais pačiais iš žmonių iš-i planą, o jo tikslas buvo užtik- 
plėsiamais pinigais palaikomi 
grobikiški pelnai stambiųjų 
bankininkų, ypač Morgano.

Iki šiol 50 gelžkelių kompa
nijų kreipėsi į ^valdžią, reika
laudamos parėmimo iš Finan
sinio Atgaivinimo Korporaci
jos. Vien šie pareikalavimai 
siekia $360,000,000; ir komi
tetas su buvusiu vice-preziden- 
tu Dawesu priekyje jau davė 
“pajus” penkiolikai gelžkelių g.ie^ 
kompanijų, kaip kad New ris 

>York Central, Baltimore and 
Ohio, Western Pacific ir kt.

4 Dabar, kokiems tikslams 
gelžkelių kompanijos prašo 
tos malonės iš Washington©? 
Paprastai jos aiškina, kad rei
kią apsimokėt kelių palaiky
mo ir operavimo kaštus, pas
tovias išlaidas ir tt. Tatai nie
ko kito nereiškia, kaip atipo- 
kėt nuošimčius bei pelnus ban
kininkams ir dideliems savi
ninkams šėrų bei bonų. Pavyz
džiui, New York Central gel- 
kelio kompanija .daugiausiai 
priklauso Morganui, ir jinai 
prašo iš valdžios pinigų, kad 
turėtų kuom sumokėt Morga-

A.P.L.A. FINANSINE APYSKAITA

Missouri Pacific gelžkelis 
gavo $12,800,000 iš to pinigi
nio valdiško lovio. Šio gelžke- 
lio reikalavimas pašalpos bu
vo tokis abejotinas, kad net 
valdiška Tarpvalstijinės Pre
kybos Komisija sakė, jog čia 
bus naudojami valdžios pini- 

išbėluot” bankus,
žymia dalim taipgi Morgano 
kontroliuojamus bankus.

F i n a n s i n io Atgaivinimo 
Korporacijos pirmininkas Da
wes pats yra bankininkas, ir 
tai pusėtinai kreivas. Per me- 
klerišką subankrūtavimą Lo
rimer banko. Illinojuj jis su 
savo partneriais nušlavė su- 
taupymus 4,000 depozitorių. 
Toliau, jis užkorė Vokietijai 
Morgano ir Kompanijos pla
ną, žinomą, kaipo Daweso

-r- p1"-1 ir ..... i" —i—.......

Įgn. ’Raškinis —
J. Svipas --------------------- -
A. Bracinskis -(pomirt.) __
J. Zubris____ __ ___ _____
T. Steponavičienę---- -------
G. Stevenson ___ ________
P. Banevičius —-------------

__ P. Kubilienė ------------- +-__
35. Wm. Kącinauskas----------

S. Volteraitis ----- .----------
Cr. Bendikas------------------
L. Mitchell -------------------

V. Eidintas---------------------
E. Jančiauskienė ------------
B. Tamašauskienė ----------
A. Lukoševičius _________
kp. organiz. A. šerbinas _ 
kuopos organizatorius__
kp. organ. A. Kubilskis — 
kp. Org. L. Sakevičius__

51 kp. org. P. Maslaveskas_
54 kp.
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Tuo pat laiku išlaidos •_/— 4,138.09
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A. P. L. A. FINANSINĖ 
APYSKAITA 

» Sausio 1 iki balandžio 
ĮPLAUKOS

Sausis
215.96

25.86
113.39

28.84
12.46
33.25
29.08
59.51
26.33
32.41
26.58
32.92
17.11

L 1932

8.58
59.14
16.51

18.15
34.16 
92.86 
63.53 
13.16
35.10
14.93
15.38 
38.72 
11.06 
19.16
10.99
48.30 
13.04 
85.44 
44,94
20.70
22.20 
65.32 
22.59

5.29
72.38

16.08
100.77 
89.41 
18.91

47.78
8.16

10.44
27.93
19.65

16Q.00 A ,
100.50 . 17 • . • Ci fl •
Ui®! ja Kreipsis į aov. Sąj.
.61.50 j _______
31.00
11.00
BO.OO
23.00
13.00
11.00
68.00

.^33.00
34.00

4.00 : . .. .
i.oo Į Newell yra buvęs Chmijoj
3;įJo ; apie 17 metų ir gerai žinąs

Pulkininkas Iząak Ne
well pranašauja, kad Chini- 
ja galinti kreiptis į Sovietų 
Sąjungą pagalbos,” kuomet 
ją puolą visi imperialistai.

Nuteisti Mirtin
JVIASKVA. — Vėliausios 

žinios praneša, kad darbi
ninkų vyriausias teismas, 
kuris dar tik pasibaigė Mas- L . . , . .

i darni visokį planai.. 
kvoje, nuteisė mirtin Judą

Tame teisme dar daugiau i. tion Av*« »
: į [Kasos Globėjais J. Račiūnas, 6821 

atidengta, kad buvęs pada-l Ave-> Eva VegeUęhė, 7715° ’ x 1 i Dayton Ave.
rytas suokalbis nužudyti ir.į IMXnvt AnUnas vėgela’ 7715 Dayt<,n> 

Kalininą, Sovietų Sąjungos----
prezidentą. Didžiausias šuo- ■ 
kalbininkų lizdas esąs Len-! PIrm

Į Pirm.
! kijo j. Iš Čia daromi ir duo- NuuYmų“' 

49 Sa'

kopijos Pa®4 Jisai taip išsi-IStern ir Sergiejų Vasilievą;

------------------------------ 972.95 
- - ■ ■ .____ y 

vasario ir kovo įpl. $6,469.47

2,331.38 
. 133.27

■++——•—•—•—■ 
Viso per tris mėnesius __  2,464.65
Balansas iš 1931 ■ metų _x._ 18,041.91

—.— 
Su balandžio 1 pinigu yra $20,506.56 

Pagal Fondus dalinasi seKamait
Apdraudos ______________ 19,005.51
Pašelpos _______   1,508.31
Lėšų trūksta ------------------------  7.26

J. Gasiunas 
A.P.L.A. Centro Sekr.

KRISLAI

Vasaris
327.16

34.98
140.86
22.98
18.70
39.71
43.46
68.36
20.94
26.20
21.13
12.22
9.28

13.61
10.53
44.13 

.26.62
16.35
57.53
25.47
25.42
84.95
33.31 
17.04 
49.55
14.44 
54.09 
35.84 
18.96
18.44
12.85
57.19
11.52 
38.08

Koyas
311.15

22.73
123.87

32.00
28.91
14.78
16.24
57.71
23.70
29.64
25.82
23.35

7.72
19.34
8.92

48.18
17.82

10.54
26.50
20.67
87.23
24.57
14.75
29.99
24.39
37.48

4.98

krint ten Morganui atmokėji- 
mą nuošimčių ir sumos, kaš
tais Vokietijos darbo žmonių.

Tai tokia yra ši valdiška fi
nansinė korporacija su savo 
Dawesu; ir iki šiol ji jau ap
dovanojo (pavidale “pasko
lų”) 585 įvairias dideles iš
naudotojų kompanijas.

Bet Jungtinių Valstijų kon- 
ir prezidentas Hoove- 
penktuko neskiria dvy

likai miljonų bedarbių nei 
šimtams tūkstančių jų kūdi
kių, alpstančių nuo bado. O. 
kai del žadėto darbų atgaivi
nimo su pagelba valdiškų pas
kolų kompanijoms, tai jos dar 
griežčiau sumažino darbinin
kų skaičių.

Hooverio valdžia yra maši
nerija palaikyt kapitalistų 
pelnus, gelbėt kapitalizmą 
hūo krizio ir tuo pačiu laiku 
marint badu milžiniškas mi
nias darbininkų.! Ne kitokiai \Dabar yra kovų gadynė. Jei- 

j k®1 j gu penketą metų atgal, mes
i turėjome metuose vieną ar du 
žymesniu streiku, tai dabar to
kių streikij metuose turime po 
kelias dešimts. Areštij tukime 
tūJ . J............................ "
^ėtkų.’ : O’ „ 
to, 3kad mes tūfime ir turėsi
me dar intesyviau kovoti. Kaip 
mes pajėgsime atlikti tuos dar
bus jei nepadidinsime savo ei
les?

Imkime nors ir finansų su
kėlimo klausimą, kuriuo mes 
lig šiol daugiausiai užsiimda- 
vom. Juk šiuo bedarbės metu 
iš vieno asmens nei dešimtos 
dalies tųi aukų negaunam, ku
rias gaudavom penki metai at
gal. Reikės aplankyti tūkstan
čius žmonių, vieton seniau ap
lankyti] kelių, kad sukelti strei- 
kieriam pašalpą, suareštuo
tiems kaucijas ir jų badaujan
čioms šeimynoms paramą. Kaip 
pasieksim tuos tūkstančius žmo
nių, jeigu pasiliksimo siaura
me šeimyniškame ratelyje? 
Draugės, kitos išeities nėra, 
kaip tik padidinti savo eiles, 
nes kitaip neatliksime savo dar
bininkiškos užduoties.

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Pereitą sekmadienį, LDSA. 

Piid. Komitetas ir sykiu gražus 
būrelis apielinkės draugių, 
svarstėme galimybes įvykdini- 
mui naujo plano. Po nuodug
nių diskusijų jų, priėjom prie 
išvados, 'kad planas yra ne sva
jonė, bet tikrenybė, tik reikia 
daugiau darbo. Jei kiekviena 
narė ir kiekvienas sKaitytojas 
gaus po vieną narę ar skaity
toją šiame vajuje, mes drąsiai 
galėsime eiti 
naujo plano, 
gaut po vieną 
toją? Niekas 
kad negalima.
pasistatyti save tokiu Ištižėliu. 
Tai del ko negauname?’

listy valdžia. Tatai darbiniu-Į 
kai privalo laikyt mintyje, 
•prasidedant prezidentinių rin
kimą kampanijai.

prie vykinimo 
Argi negalima 
narę ar skaity- 
nedrįs pasakyti, 

Nieks nenorės

24.70
27.78
74.23
14.17
7.15

86.17
42.44

150.77
30.86

106.33
113.21

13.01
20.14
45.25
10.06

9.90

29.36

• u- i 'SKAITYKIT IR PLATIN-Įleiske kalbėdamas į chimj j . pasikėsinimą nužudyti i KIT “LAISVĘ I 
organizaciją, kuri veikia čia1 1
Amerikoj. " | Vokietijos atstovą Sovietų

v ; Sąjungoj. Jie bus sušaudy-Sitas ponas pranąsaiija,.i s J 
kad Čhinija nebus: patenkin-1 ’ 
ta tik išvarymu Japonijos 
iš Mandžurijos. Japonijai, 
jeei norės dar laikytis Man-! 

jdžurijoj, reikės 100,!000 ka
reivių. Kita, tai jisai pra
našauja, kad vakarų impe
rialistinės valstybės negina 

jChinijos reikalų, bet ją puo
lia. Tad ateis galas ir jų 
i viešpatavimui Chinijoj.

Jisai jaučia Chinijos liau
dies sentimentą ' ir 
gumą, Bet 
buržuazinės 
dai, bet tik 
valstiečiai 
Partijos vadovybe.

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą!

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Vale, da 1981 metam:
W. Gelusevičia, 61 Glendale St. 
pa eg I b. A. Sauka,

256 Ames St.
rhfit. J. Strlplnis, 

„ -awtelle Ave.z
Turto rafit. K. Venslauskis,

12 Andover St.
i Ligonių ra6t. M. Jazukeviėia, 

163 Ames St.
■ Iždininkas M. Miškinis, 

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

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St-.
Maršalka A. Barkauskas.
102 Hantington St. 
Visi Montell. Mase.

3

Drg. M. Undžienė Kalbės 
Sekamose Vietose:

karin
tai padarys ne 
partijos ir va-

Wilkes Barre, Pa. bal. 8 d. 
Union Hall, East Market St., 
virš Strand teatro. Tame 
pačiame susirinkime kalbės 
ir d. A. Bimba.

Scranton, Pa. bal. 9 d., 7 vai. 
vakare, International Hali, 

427-29 Lackawąnna Avė. Čia 
taip pat kalbės ir d. Bimba.

Plymouth, Pa., bal. 10 d., 7 
vai. vakare, Stravinsko sve
tainėj, 42 Ferry St.

darbininkai ir Scranton, Pa. balandžio 11d. 
po Komunistu

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra- 
į šai:
Pirminiu. M. Birsenas, 6388 Sparta

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtu rašt. A. Jekstis, 1462 Junc-

IIISIIIQUHHEIIIQIIII III0II
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Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St;
S. E. 6th & Callow hill 
6th 
Bird 
5 th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd &1 Catharine, 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin A Vine j ;

.katančius, vieton riMtvtjsiųu Še- iL_- 
įkų.’ O gyvehirhaš veda pHe ; 1

&
&
&
&
&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė | 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė. 16 Bunker Ave.
Vice-plrm. O. Turekienė. 79 Vine St.
Prot. rait. T. Zizen, 673 N. Main St.
Fin. Ra6t. K. Cerešklenž, 87 Battle St.
IŽd. M. Klimavičienė. 31 Clarence St. 

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Dupbienė. 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Arnei St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello, Mass.

IltOllfSIllSIIISIIIQHI

Savininkai Petras LinSvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusiems. 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.

Reegle Hali, 125 Franklin 
Ave. Šiame susirinkame kal
bės angliškai.

= į Binghamton, N. Y., bal. 13 d.
! Lietuvių svetainėje, 315 

DX3 i Clinton St.
Rochester, N. Y. balandžio 14 

Gedimino svetainėje, 575 Jo
seph Ave.

Buffalo, N. Y., baland. 15 d.
I Cleveland, Ohio bal. 16 <d ir 

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 apielinkčj bal. 22, 

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

balandžio 30 ir gegužės 1, 
2 ir 3 dienas. ....
(Gegužės p i r m ą galima 
yengt 2 prakalbas).

Baltimore, Md. geg. 6 dieną' 
Chester, Pa.'gegužes • 7 dieną 
Philadelphia,' Pk*.‘‘geg. 8 dieną

(Galima rengt 2'prakalbas)’,

Atdara nuo anksti ryto iki volai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015

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

IQIIIQIIIQthhhelIlQillQIHQIIIQ IltQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIOIIIDIIIQIIIQIIIQIIIQIIlQIllClilQIllCIIIOI

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžerfs : ‘

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 išsiperimui 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 RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

H-...■■■;........................................... .
Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK (

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Naujas “Priekalas”
_ 26.00 
_ 9.23
V 105.85 
_ 11.00 
_ 29.00 
_ 52.00 
_ 87.25 
_ 10.00 
_ 26.00 
_ 43.00 
_ 48.25 
_ 4.00

1.00 
_ 6.75
_ 150.00 
_ 5.63

Lydia Mitchell-------------
O. Vasiliauskienė -------
V. Šimkus _____ _—
J. Plioplis--------
P. Kembar___________
P. Rimavičius---------—
U. Jokubaitienė ----------
Anna Murray-------- ,-

55 'Geo. Kaulas----------------
58 J. Herman----- ,----------
P. Kukcinavičius -------------
4 kp. organizatoriams -----
40 A. Kirtiklienei organiz. 
Paktarui kvotėjui -----------
Advokatui ______________
P. Gerčiui grąžinta----------
29 Kp. grąžinta kaucija _ 
2. Kp. J. šauliui grąžinta perm. 4.56 
J. Miller sekr. —----------------
J. Balniaus pren. “L.”-------
Krasaženkliai, telf. karfėriai 

ir kitos smulkios išlaidos
Sekr. alga ir raštinės renda 

už gruodžio mėnesį ----- 100.00
C. P. Kom. nariams algos už

6 mėn. ir važinėjimo išlaidos: 
F. Rodgers ------------------------ 50.57
C. Stašinskas----------------------- 21.94
J. Miliauskas ----- ‘--------------- 18.25
Geo. Urbonas --------------------- 20.00
J. Urbonai ------------------------ 18.25

Jesadavičius------- - ------------ 123.88
14 Kp. grąžinta kaucija-----  3.75—:--- ,  
Viso ______________________ 1993.56

IŠLAIDOS V AS. MĖN.
Pašalpa 

54.00 
10.15 
15.00 
31.55 

.68.87 
26.00 
19.50 
31.55 
45.00 
10.00 
49.00 
49.00 
26.00 
28.00 
11.00 
12.00 
42.00 
10.00

• 10.00 
52.00 
99.75 

150.00 
28.00 
89.00 
61.25 
14.00

. 30.50 
2.00 
5.00 
5.00

" 10.00 
. ■ 5.00 

66.46 
5.00

Vjso —----------- - ------------ 1171.58
IŠLAIDOS KOVO MĖN.

St. Vilktrakis 
F. Rodgers
V. Utbinaskąs 

J. Slaviškas

41
i 41
44
44
47
49
50
50

J.

10.00
5.00

56.75

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
MEYER _

208 West 54th St. 
New York City

2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

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 viena numerį, 
:ai 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.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

13.15
8.88 

159.00
7.72

57.62
130.23
26.99
24.53
71.50 
11.09 
10.53

102.88
19.52
61.93
49.31

122.17
106.41

10.04
9.98

44.96
12.62

7.47
68.65
11.94

2
2
4

WILKES BARRE, PA

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:

XK>0<>XXX>0<X>00<X>00<XX>00<X>00<><>000<XX>0<^^

v Didžiausia Darbininkų Savišalpos Organizacija

| LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS 
g (ASSOCIATION OF LITHUANIAN'WORKERS)' '■ '

s? Tūri Keturis Apsaugos Laipsnius:!
X $150, $300,i $600 ir $l>000. • Taipgi Tris PąšąlposXX 1 t ■
X Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę X

V
8 Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

Q Pašalpos molcestis po 30, 60 ir 90 Centų į mėnesį

X pagal laipsnį
8 s
x Kiekvienas lietuvis darbininkas tir darbininkė turėtų priklausyti
S? savoje pašalpineje organizacijoje, kuri, ištikus nelaimei, jį, ją bei
O likusią šeimyną sušelps. xy

8 Del platesnių infornfhcijų rašykite į Centro raštinę sekamai:
A

g ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS 
g 273 Bfoadw^y Brooklyn, N. Y. i
© ' ROOM 102

Iz. Finagieff------------------
K. Bukevičius------- ---------
F. Lenkauskas ---------------
J. Mįkolaitįs ------------------
J. Durti s ------------,----------
V. Orenderis ____________
K. SimAtauskas -------------
K. Murauskienė -------------
M. Ratkevičius ---------------
B. Laęh - --------- j----------

V. Kacikąuskas —----------
Radvila ■ -------------- •_--- -—
S. Va) te raiti s------------------
V. Ujinskienė----- į----------

_ A. Tamulis______________
18 J. Zvinakis --------------------

Gus Shiller______________
A. Vilinsky _____________
A. Ruibienė _____________
M. Skribis ______________
M. Matažinskas ------------

M. Virbukas (pomirt.) — 
V. Eidintas _________ '—
J. Karpavičius____ ______
M. Gncinienė ___________
A. Krasauskas----- ---------
J. Karevičius organiz.___
P. Maslaveskas org.-------
kp. streikuojantiems main, 
kp. streik. mainieriams_
kp. streik mainieriams — 
kp .kaucijps ------------------

4

27
29
33
35
35
36
36
38
38

Pranešimas vietos ir apie
linkės lietuviams, kad šiuom 
laikotarpiu bus labai svarbių 
prakalbų,, kuriąs turėtų girdė
ti visi davbininkai. Prakalbos 
įvyks i balandžio 8-tą, kalbės 
(drhugas1 Bimba, i O l()-tą ba
landžio kalbės draugė Undžie
nė, ką tik sugrįžufe iš! Sovietų 
Sąjungos, kur ji išgyveno apie 
penkis metus.

Kaip vienos, taip ir kitos 
prakalbos yra labai svarbios. 
Todėl visoms ir visiems patar
tina skaitlingai atsilankyti į 
prakalbas. Vietas tėmykit iš 
apgarsinimų, kur bus kalba
ma. y

Taipogi turiu pranešti, kad 
mūs gera draugė ir gera dar
buotoja, kaip tai chore ir vi
sose progresyvėse organizaci
jose, tąi yra d. M. Bučiene, 
smalkiai susirgo 
Marcy ligoninėj, 
choro nariams ir 
.aplankyti tankiai, 
drąįigę. ;

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

40
41
47
49 
49 
50
51
58
58
26
51 
51 
25
44
33

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

2251A3
SAUSIO

1969.92
IŠLAIDOS

Kp. Pavara.
5 A. Melnikas

M. Lasky-------
D. Mockus (pomirt.) 
A. Valaitienę------- -
P. l.ukšis________-
J. Chelkis _______
J. Levifie ________
J. Pikaitis ------------
G. Teikartas ---------
K. Murauskienė —
J. Gamulis------------
P. Lengvinas —— 
,Wm. Mitchell-------
K U r būti s------------

Viso

9
9
9

17
17
26
27
29
33
38
41
41
41 X Berytas — 
lUU, Neimahtienė

2242.12
MEN.

Pašalpa 
____ 40.85 
.___ 78.00 

____150.00 
___ 33.00 

4.00 
____ 87.00 
____ 16.00 
___ 16.00 
___ 65.00 
____ 78.00 
___ 84.00

40.85 
31.00 

___ 49.00 
85,25. 

____188.7.0

Kitų kuopų kaucijos 
G e o' Bfaknio pren.

2
2
4
4

16.70 
13.00 
71.00
46.00

ir randasi
Patartina 

kitiems ją 
kaipo savo

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

Lutvin’s Hali yra < 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. ~ 
Taip pat laisniuotas * 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. MGsų patarna
vimas prielankus.

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

V-kis.
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Kviečia Lietuvių Darbinin- 
yra ne tik kiu Susivienijimo Amerikoje

Pirmas Rajonas.

NEW YORK. — šiandie 
kare atsidaro bazaras kairio
sios Adatos Darbininkų Indus
trinės Unijos, Star Casino s’ve- SUSIRINKIMAI

• -• ni • n n a I SO BROOKLYN, N. Y.
tameje, 107th St. ir Park Ave., |LDS. 50 kp. susirinkimas įvyks 8 d.

. Puslapis šeštas , Ketvirtadienis, B ai. 7, 1932
* i

VIETINES ŽINIOS
Klatisimij-Atsakymy Mitingas 
Ir Nauji Sovietiniai Paveikslai

Drg. Undžienė Šiandie Vakare “Laisvės” Svetainėje Atsaki
nės Klausimus ir Rodys Paveikslus Iš Sovietų Šalies, Iš 
Kur Ji Ką Tik Sugrįžo Po Penkių Metų

tuose ir studijavusi tą šalį; ji 
yra pusėtinai apkeliavus ir 
Vokietiją ir’ kt. Taigi jinai 
galės duot tikrų atsakymų ir 
apie kapitalistinius Europos 
k rąstus,

Išanksto galvokite Apie klau 
simus, kuriems ‘ norėtumėte 
gauti atsakymą iš drg. Undžie- 
nės; neškite juos šį vakarą į 
“Laisvės” svetainę, o parsine- 
šite aiškius atsakymus.

Su kuom tik sueinate arba 
pas ką tik galite nueiti, visiem 
pasakykit apie šiandieninį ypa 
tingą vakarą, kuris specialiai 
paskirtas- vien klausimams, at- 
sakymamas ir paveikslų rody-

Vien tik klausimų ir atsa
kymų, trumpų paaiškinimų ir 
Sovietinių paveikslų rodymo 
susirinkimas bus šiandie 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts., Brooklyne. Į didelius ir 
mažus klausimus atsakinės 
draugė M. Undžienė—apie
darbininkų tvarką Sovietų Res
publikoje, apie darbo žmonių, 
vyrų, moterų ir vaikų gyveni
mą, apšvietos darbą, apie ke
liavimą į Sovietus; apie Ko
munistų Partiją ir oportunis
tus, apie skirtumą tarp socia
lizmo ir komunizmo ir t.t. O 
kad dar aiškiau' būtų, tai bus 
rodoma naujausi paveikslai iš'miri. 
Raudonosios Respublikos.

Drg. Undžienė 
penkis metus gyvenus Sovie-!

Svarbios Diskusijos Apie 
Menų Pirmadienį, Bal. 11

Pirmadienį, balandžio 11 d., 
“Laisvės” svetainėje, 7:30 vai. 
vakare, įvyksta labai svarbios 
diskusijos meno klausimu. Mes 
jau girdėjome daug diskusijų 
įvairiais klausimais, bet apie 
meną veik dar neturėjome vi
sai.

Šiose diskusijose d. B. Šali- 
naitė duos prelekciją apie mu
ziką. Kiekvienas galėsite su
žinoti, kas yra muzika, ar mu
zika turi ką bendro su politi
ka, su darbininkų gyvenimu. 
Po prelekcijai seks diskusijos. 
Bus kalbama apie meųą abel- 
nai.

Visi draugai turime daly- 
yauti šiose diskusijose. Ypa
tingai draugai ir draugės, ku
rie dalyvauja meno srityje ar
ba lavinasi muzikoje, turi bū
ti šiose diskusijose. Kiekvie
nam darbininkui šios diskusi
jos bus gera lekcija ir pamo- 

Diskusijas rengia A^L.P. 
Centro Biuras.

Komisija.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

KELIAS Į GYVENIMĄ

ka.

Iš Aido Choro Mėnesinio 
Susirinkimo

Visiškai Uždarysią 
Bedarbiu Biurus

NEW YORK, 
šelpimą bedarbiams žada mies
tinis Home Relief Biuras:

Dešimčia nuošimčių numušt 
ligšiol duodamas penkdoleri- 
nes kortas gavimi maisto 125,- 
000 šeimynų, ^ustabdyt šelpi
mą 56,000 bedarbių šeimynų. 
40 procentų sumažint kasdie
ninį pašalpos teikimą. Visiš
kai uždaryt bent kokį šelpimą 
nuo birželio 1 d.

Per paskutines tris savaites 
tas biuras atėmė darbus1 iš 6,- 
000 bedarbių su šeimynomis.

tris 
iš

i Korespondentai ir Bendradar
biai, Dalyvaukite Rašytojų 
Konferencijoje

iki

Jie pirmiau gaudavo po 
dienas per savaitę dirbti 
biuro labdarybės fondų, 
kusiems sumažinta darbas 
dviejų dienų per savaitę.

Tą pašalpos nukirtimą val
dininkai daro pagal pareikala
vimą Wall Stryto bankininkų 
kad gaut naują $100,000,000 
paskolą iš bankininkų. Sulig 
jų reikalavimo, Walkerio de
mokratai sustabdė ir miesti
nius darbus, kuriems kadaise 
buvo skiriama $231,000,000. 
Miesto valdininkai žiūri, kad

Revoliucinių korespondentų 
ir rašytojų pirma metinė kon
ferencija bus laikoma ateinan
tį sekmadienį, balandžio 10 
d., darbininkiškos kultūros 
centre, po Num. 50 East 13th 
St., New Yorke. Prasidės 10 
vai. dieną.

Konferencijoj dalyvaus dar
bininkiškos spaudos veikėjai, 
pradedant nuo eilinio kores
pondento ir baigiant žymiau
siais komunistiniais rašytojais. 
Visi turės lygų i b Alsą svarsty
muose. Konferencija bus tar
ptautinė.
t Lietuvių darbininkiškos or

ganizacijos bei jų komitetai tu 
ri pasirūpinti, kad į konferen
ciją atvyktų jų koresponden
tai ne vien iš Brooklyno ir ar
timosios apielinkės, bet taip
gi iš Bayonnės, Patersopo, Eli
zabeth©, Newarko, Cliffsidės, 
Lindeno ir kitų šios srities vie-

Aido susirinkimas įvyko 
vo 29 dieną. Įvairios komi
sijos išdavė raportus, iš kurių 
matosi choro planai ir darbai. 
Choras turės vakarienę ben
drai su L.D.S.A. pirma kuopa 
balandžio 17 d. Metinis Aido 
piknikas bus gegužės 22 d. 
Klaščiaus Parke, Maspethe. 
Sulig raporto delegatės iš Dar
bininkiškų Chorų Federacijos, 
visi tie chorai, taipgi ir Aidas, 
turi rengtis su dainomis delei 
Pirmosios Gegužės apvaikščio- 
jimo, kur visi būtinai turime 
dalyvauti. Dalyvaujame ir 
Bronx Coliseum prieškarinėje 
demonstracijoje balandžio 6 
dieną.

Chorų Federacija rengiasi 
prie didelių savo fėrų, kurie 
prasidės apie pusę gegužės ir 
tęsis keturias dienas.

Aidas išrinko komisiją sura
dimui veikalo rudeniniam per
statymui- Choro organizato
rium tapo išrinktas drg. Yakš- 
tjs, jaunas vaikinąs, ir gerai 
darbuojasi. Drg. F. Pakalniš
kis negalėjo tęsti organizato
riaus pareigų todėl, kad vaka
rais — naktimis turi dirbti 
“Laisvėje.” J. Saulėnas išrink
tas choro korespondentu vietoj 
Balčiūno, nes ir Balčiūnas irgi 
vėlai vakarais dirba “L.”

J. Saulėnas.

Miesto valdininkai žiūri, kad ( Konferencijoj pasidalinsime 
tik jų pačių kišeniai būtų pil-į patyrimais ir pamokomis su ki
ni; o bedarbiai ir jų vaikai te
gul badu miršta, besitikėdami 
pagelbos iš fašistinių “blokų 
komitetų.”

Policija antradienį sumušė 
ir laukan išmetė 60 negrų be
darbių, atvykusių reikalaut pa
šalpos iš miestinio biuro, 257 
W. 133rd St.

, Kad išjudint ir suorgani- 
zuot bedarbius ir dirbančius į! 
platesnį ir smarkesnį veikimą J 
delei pašalpos badaujantiems ir darbininkiški rašytojai pa- 
iš miesto ir kapitalistų iždų, gamina pavyzdingų literatū- 
tad yra šaukiama specialė mo-jros ’dalykėlių. Ši konferencija 
bilizacinė konferencija šį šeš-i svarstys, kaip tie dalykėliai 
tadienį, 1:30 vai. dieną, po galima būtų išversti į kitas 
5 East 19th St., New Yorke, j kalbas ir visiems revoliuciniam

Draugijos bei jų komitetai 
pasiuskit savo atstovus į tą 
konferenciją.

tų tautų darbininkiškais rašy
tojais ir korespondentais; pa
tirsime, kaip ir kas yra nau
dingiausia rašyti komunistinei 
spaudai; susiartinsime su kitų 
tautų plunksnos' darbuotojais; 
padarysime pradžią organi
zuotam tarptautiniam kores
pondentų veikimui, o tatai bus 
svarbu visam kovojančiam dar- 

jbininkų judėjimui.
Įvairių tautu korespondentai

Svarbus Posėdis!

L.D.S. II Apskričio komi
teto posėdis įvyks nedėlioj, 
10 d. balandžio, Laisvės 
svetainėj, 11-tą vai. dieną. 
Draugai, kurie įeinate į mi
nėtą komitetą, stengkitės 
dalyvauti šiame posėdyje, 
kadangi yra daug svarbių 
dalykų aptarti.

Sekr P. Baranauskas.

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

John; Garlinskas 55 m. amž., 
2165 Pacific St., mirė 5 d. 
balandžio, ■ Kings County ligo-

Pašalpinės Organizacijos 
Remia Lygos Vają

i darbininkams iais pasidalinti.1?”1^’ bus palaidotas 8 d. ba- 
Tuo tikslu ketinama leist Re- 
voliucinių Rašytojų Federaci
jos žurnalas.

Į konferenciią yra šaukiama 
ne vien oficialiai draugijų' hei 
snaudos atstęvai, bet ir pavie
niai darb. korespondentai 
bendradarbiai.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew' P. Ballas 

/(Bieliauskas), 660 Grand St., i
Brooklyn, N. Y. ' '» j
—rimtA—ta—<■■ .............m

ir

Pašalpinės finų, žydų ir pie
tinių slavų organizacijos irkliu-, 
bai savo konferencijose ] 
nutarimus, kad kaip 
daugiau savo narių ir pašali
nių darbininkų įtraukt į Darbo 
Unijų Vienybės Lygą, kurios 
vajus dabar eina. Lietuvių 
darbininkų organizacijos pri
valo tą vajaus klausimą svar
styti savo susirinkimuose.

Balandžio 30 d. vakare Dar
bo Unijų Vienybes Taryba tu
rės savo pirmą metinį karni- 
valą, New Star Casino svetai
nėje, 107th St. ir Park Ave., 
New Yorke. Tai bus Pirmo
sios Gegužės išvakarės.

Privalome skaitlingai atsi
lankyti į tą revoliucinių linijų 
pramogą.

pldart Isigykit Drg. Amterio 
galint Bankieto Tikietus

Išanksto

NEW YORK. — Tikietai 
bankietui delei paminėjimo d. 
I. Amterio, Kom. Partijos dar
buotojo 50 metų sukaktuvių 
turi būti gaunami išanksto po 
num. 50 East 13th St. bei po 
num. 5 East 19th St. (Darbo 
Unijų Vienybės Lygos rašti
nėj). Prie bankieto svetainės, 
Central Opera House durų, 
tikietai niekam nebus pardavi
nėjami, kaip tik oficialiame at
stovams masinių organizacijų

Visai ųž pigią kainą gali
ma dabar pamatyti judamąjį 
garsinį paveikslą ‘Kelias į Gy
venimą,” kuris dabar rodomas 
Acme Teatre, ant keturiolik
tos gatvės, prie Union Square, 
New Yorke, ir tęsis iki šiam 
šeštadieniui. Tai yra Sovietuo
se pagamintas paveikslas. Ja
me yra piešiami būriai vaikų, 
tapusių palaidais našlaičiais 
per karą ir po jo sekusį bad
metį. Tuo būdu jie'labai “su- 
bomėjo.” Bet Sovietų vyriau
sybė juos surankiojo, perauk
lėjo ir pastatė į gyvenimo ke
lią. Labai įdomus ? pavyzdys, 
kaip galima perauklėti iškri
kusį jaunuolį įstatant jį j tin
kamas sąlygas.

Net žymiausi amerikiniai 
Auklėjimo profesoriai, kaip 
kad John Dewey, atsiliepia su

! Šį

Kairiijjy Kriaušiu
Pažaras Atsidarė

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-mos Kuopos Kvar
talinis Susirinkimas 1

L.D.S. 1-mos kuopos kvar
talinis susirinkimas įvyks 7 
dieną balandžio, “Laisves’ 
svetainėje, 46 Ten Eyck St 
Brooklyn ,N. Y.

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 neatsiėmė! 
narystės paliudymo, ateikite į 
susirinkimą ir pasiimkite sa
vo paliudymus. 'Į’aipgi kurie 
turite senus paliudymus, atsi
neškite į susirinkimą, nes jie 
yra reikalingi.

J. Kairys, Sekr.
(82-83)

balandžio, prasidės 8 vai.\ vakare, 
Hanover Club, 738 5th Avė., kampas 
24th St. Gerbiami nariai ir pares! 
Malonėkite laiku pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. / 

Prot. Sekr. A. Bružas.
(83-84) 

_____ ____________ f
EAST NEW YORK

LD.S.A. Ill kuopos susirinkimas 
įvyks pas draugę Leikienę, 92 Hem
lock St., bal. 7 d., prasidės 8 vai. 

o . vakare. Neapleiskit šio susirinkimo, 
oyKlU ines yra 4aUg svarbių dalykų apsvars

tymui. Atsiveskite ir naujų apli- 
kančių į draugiją.

Organizatore.
(82-83)

New Yorke. Apart daugelio 
naudingų ir gražių daiktų nu
pirkimui bei laimėjimui, vaka
rais bus muzika, šokiai, dekla
macijos, dainos ir kt. Baza
ras tęsis keturias dienas ir už
sibaigs sekmadienio naktį. 
Įžanga po 25 centus ketvirta
dienį, penktadieni ir sekmadie
nį; o šeštadienį 50c. 
tikietas visiems vakarams tik 
75 centai.

šis bazaras bus kaip ir ap- 
vaikščiojimas suknias, streiko 
laimėjimo. . Visi prisidėkit au
kojimais daiktų bei atsilanky
mais, kad padaryt bazarą fi
nansiniai pasekmingu ir me
džiaginiai pagelbėt revoliuci
niams kriaučiams plėtoti savo A 
organizaciją ir laimėti kovasJAve’’ B1’ooklyn’ N- Y-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA lunch-roomis. Pui

kioje biznio vietoje ir už labai že
mą kainą, nes greit turim parduoti. 
Pardavimo priežastis, didele nelai
me. Sužinosit ant vietos. Galima 
padaryti gražus pragyvenimas ir 
dviem partneriam. 445 Bushwick

(82-83)

MASPETH, N. Y
L.D.S. 14 kuopos mėnesinis 

susirinkimas, kuris turėjo įvyk-, 
ti.šį ketvirtadienį, 7 dieną ba
landžio, yra atidėtas, nes tą 
dieną įvyksta Klausimų — At
sakymų Vakaras 
svetainėje.

Sekantis kuopos 
mas bus paskelbtas

Laisvės

šusirinki- 
vėliau.

Valdyba.

EAST SIDE

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
. Pabandykite!

SAVININKAI MARČ1UKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.
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NOTARY i PUBLIC

INC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
( B I ELA U SK AS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš Čia 
PAS1UNČIAM (, KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINf AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

i 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
ti subway ir gatvekarių,į lengvai su- 
'sisiekiama su publiškomis įstaigo
mis, mokyklomis ir viskuom, kas 
reikalinga. įnešimas $1,500, kaina 
$12,500. Kreipkitės per telefoną 
He. 3-2954, He. 3-6351.

(81-86)

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)

Dabar Rodoma 
pirmas rusų 

Kalbinis 
Paveikslas

Drama apie
Rusijos Vt 

“Sulaukėjusius Vaikus”KELIAS ĮGYVENIMĄ
anglų kalba išaiškinama

ACME TEATRE UJie

Laikrodžiai, Deimantai ir; 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad 
sipirksite.

ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSTOS
Už PRIEINAMA

KAINĄ ’

pas mane

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

LAIK-
NAU-

MADOS

m

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo,, odos, šląpiąimos ir 

; < ginjdynfo paganų t 4-
DR. M. FILURIN

th St.

JONAS STOKES
Fotografas'

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

215 E.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW. YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedčliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau flmiaa ir chronitkaa vyrq ir 

moterų litras kraujo ir odos. 
Padarau iityrimg kraujo ir ilapuuso.

DR. MEER
W. 44th St., Room S92 

New York, N. Y.
Valandos PriSmimot

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

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

156

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Dramatiškas scena iš “Kelio į Gyvenimą,” kuris rodo
mas Ącme Teatre, 14th St, New Yorke. .Tai pirmas 
Sovietų garsinis judis Jungtinėse Valstijose

Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus. 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
stengsiuosi pilnai patenkinti.

Williamsburgiečiams, kuriems 
pertoli pas mane atvežti pataisy-

I mui laikrodžius ar kitus 'auksinius į 
i daiktus, palikite f “Laisvės” ofise. ■ 
| Iš tep aš pasiimsiu ir ,pataisęs I 
į atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-i 
| kėsito “Laisvėje.” a
J VIKTORAS JANUŠKA {
? 127-17 Liberty Avė i
1 Tarne 127 ir 128 gatvių I
Į Richmond Hill, N. Y. f

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamupja ir laidoja numirusius 
ant visokiu kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

I * 1 t ’231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
■ BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ;.”
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DĖKA VOJU PACIENTAMS
MEDICIN.

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

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais; nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

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

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

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