
>

♦

KRISLAI
Kokių Tamsūnų Esama!
Albertėlio Bendradarbiai.
Vietos Naujoms L.D.S.^

Kuopoms.
Bereikalingas Kartojimas
Gardneryj ir Bostone.

Rašo /?. Mizara

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį lankiausi tūluose Conn, 
valstijos miestuose su prakal
bomis apie S.S.R.S. Manches- 
teryj vienas fašistukas, išklau
sęs prakalbą apie darbininkų 
šalį, klausia: “Kodėl tamsta 
nesakai prakalbų apie Lietu
vą, bet apie Sovietų Sąjungą? 
Turbūt esi rusas (koks įžei
dimas!), o ne lietuvis. Aš 
apie Rusiją nežinau nieko ir 
nenoriu žinoti...” Paaiški
nau tam piliečiui, kad jo tokis 
nusistatymas jį pastato į mulo 
vietą. Kiekvienas, šiuo tarpu 
ypačia*i, žmogus trokšta žinių 
apie darbininkų kraštą, na, o 
jis rėkia “nenoriu nieko žino
ti.” Tai parodo, kokių šutvė- i 
rimų dar esama.

Į prakalbas lankosi labai 
daug katalikų darbininkų. Jie 
domiai klausosi ir domisi So
vietų Sąjunga. Jie itin susi
rūpinę esama sunkia padėti
mi, bedarbe, skurdu, kurį ka
pitalistinė sistema atnešė. 
Komunistinis žodis šiandien 

• limpa prie kiekvieno darbinin
ko. Reikia todėl mums kuo- 
daugiausiai prakalbų rengti ir I 
jas gerai išgarsinti tarpe ka
talikų darbininkų, ypačiai.

Pasakojo man draugai hart- 
fordiečiai, kad išbeibintas mūs 
beibė Albertas Prūseika, atvy
kęs į Hartfordą, pirmiausiai 
nusmuko pas fašistą Sekį il
su jo pagelba organizavo sa
vo lizdą. Ar įstabu, kad tas 
pats Prūseika Chicagoje tele
fonais kvietė į savo prakalbas 
menševikų lyderius (Julių 
Mickevičių, pav.) ir, galop, 
policiją. Jam galima viskas; 
jam leistina viskas. Kuomet 
žmogus patampą renegatu, jis 
sugenda iš visų' pusių. Itene-) 
gatai degina tiltus paskui sa
ve. Sugrįžti į komunistinį ju
dėjimą, žinoma, jie neturi nė 
mažiausio noro.

Torringtone ir Mancheste- 
ryj, Conn., galima suorgani
zuoti Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo kuopos. Abiejose 
vietose raginau darbininkus 

/imtis už darbo tuo reikalu. 
( Žinoma, be vietinių veiklesniu 

*■ darbininkų darbo pradėjimo 
ir paspirties, iš kitur atvykęs 
draugas negalės to padaryti. 
Tačiaus, reikėtų vietiniam 
Conn, valstijos L.D.S. Apskri
čio komitetui susirūpinti tom 
kolonijom. Patartina sykį ir 
kitą pasiųsti savo veikėjus pa
sitarti su vietiniais darbinin
kais. Dar būtų galima tai pa
daryti šį vajaus mėnesį.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retčžius, o I&įąimėsite 
Pasaulį!
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių
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Chicagos kruvinasis miesto majoras Anton Cermak ištaškė darbininkų demonstraciją, surengtą prie Ja
ponijos konsulato. Šis piešinys perstoto, kaip Amerikos ir Japonijos piutokratai vieni kitiems padeda.
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ĮVAIRIOS žinutes COLUMBIJOS UNIVERSITETO STUDEN
TŲ 1 DIENOS STREIKAS PRIEŠ BOSUSWhitehall, N. Y. — Stel

la Rooker, motina devynių 
kūdikių, žuvo gaisre palik
dama juos našlaičiais. Kilus 
gaisrui, ji išgelbėjo visus 
savo kūdikius, bet paskui 
sugrįžo į stubą dar daiktus 
išnešti, bet pati sudegė.

{Mirusios Buržujės 
Turtai Tebeauga

PRIEŠKAR1N. DEMONSTRACIJOS PRA
ĖJO, BET KOVA PRIEŠ NAUJO KARO 
PAVOJU TURI EITI DAR SMARKIAU

Komunistų Partijos, Jau- Įtracijos pakėlė darbininkų 
nu jų Komunistų Lygos ir 
kitų revoliucinių organiza
cijų rengtos prieškarinės 
demonstracijos balandžio 6 
d. buvo visur skaitlingos. 
Desėtkai tūkstančių prole
tarų jose dalyvavo ir pasi
sakė prieš grūmojantį nau
jo karo pavojų: Jie pareiš
kė, kad jie pasiryžę ginti | komunistų branduolių dirb- 
Sovietų Sąjungą. Į tuvėse ir kasyklose,— štai

Bet pats karo pavojus pa- koks darbas stovi ant die- 
silieka ir didėja kasdien. 
Imperialistiniai plėšikai ren
giasi prie naujos skerdynės j klasiniai sąmoningi darbi- 
del darbininkų. Demons-' ninkai ir darbininkės.

ūpą, paakstino juos prie bu
dėjimo. Pati gi kova prieš 
karo pavojus turi tęstis.

Tvirtinimas mūsų revoliu
cinių spėkų, auklėjimas mū
sų Komunistų Partijos, or
ganizavimas masių į revo
liucines darbo unijas, tvėri
mas revoliucinių grupių ir

notvarkio. Tai darbas, už 
kurio turime griebtis visi

VALDŽIA LAUŽO MAIN1ERIŲ STREIKU
INDIANAPOLIS, Ind. —! MOUNDSVILLE, W. Va. 

Prie Dixie Bee kasyklos su-1 Balandžio 6 d; apie du 
sirinko penki šimtai mainie-! 1
rių ir pikietavo. Skebai į tūkstančiai mainierių iš 
tapo išvaikyti. Bet pribuvo Ohio valstijos buvo patrau- 
policija ir nugalėjo strei- kę į West Virginia pikietuo- 
kierius. ti kabyklas. K----

MUSKINGAM COUNTY, 
Ohio. — Bal. 6 d. policija 
suareštavo aštuonis mainie- 
rius streikierius.

. Kuomet minia 
permaršavo Ohio upę, ją pa
sitiko policija ir pradėjo 
žiaurų terorą. Panaudota 
ašarų bombos ir buožės 
streikierių išvaikymui.

Senai mirė ponia Wool
worth, moteris penkių ir 
dešimtiesi centų štorų savi
ninko. Bet jos turtai tebe
auga. Nuo jos mirties jos 
turtai paaugo ant $18,000,- 
000! Tą iškėlė aikštėn pa
ti valdžia, kuri padėjo jieš- 
koti taksų už tą , mirusios 
ponios užaugusį Irdpitalą!

Pilsudskio Valdžia
Nuteisė du Kovotoju

Studentai Streik
laužiu Rolėje

Užvakar, bal. 6 d., buvo, studentų organo 
New Yorko Columbijos 
Universiteto studentu vie
nos dienos protesto strei
kas. Tai visai naujas daly- 

‘~kas Amerikoje.
Streikas Columbia Uni

versitete! Juk tai negirdė
tas dalykas, kad šitoj ka
pitalistinės apšvietos tvirto
vėj studentai sukiltų ir pa
skelbtų kovą! Tai buržua- 
ziškiausias. iš buržuaziniu 
universitetų. Iš apie 37,000 
studentų gal tik maža sau- 
jalė yra darbininkiškos kilT 
mes. Visa ta armija yra 
buržuazinės kilmės jaunuo
liai. Bet štai jie skelbia 
streiką!

Kovos Sūkuryje
Važiuosiu, sakau, pastu

dijuoti pirmą tokį Amerikos 
studentų sukilimą. Univer
sitetas randasi ant Broad
way ir W. 116th St., New 
Yorke. Važiuojant požemi
niu traukiniu jau girdžiu 
grupė jaunų studenčių kal
bant: “Būtų gerai, kad ir 
mes streikuotumėme šian
dien.” Pasirodo^ kad jos 
yra studentės kitos mokyk
los.

Kiti žmonės traukinyje 
taip pat šneka apie Colum
bijos studentų protesto 
streiką. L

Dar anksti, dar tik pusė 
po aštuonių. Einant lin
kui C. universiteto knygy
no, studentai dalina lape
lius ir studentų organą 
“The Columbia Spectator”.

Už Ką Jie streikuoja
~_  , , Universiteto gaspadorius

Budapešto darbininkai keti-1 Hawkes ir prezidentas But- 
na eiti į simpatijos streiką, ler išmetė iš universiteto

Columbia, S. C. — Kalė
jimo krėslų dirbtuvėj kilo 
gaisras ir padarė nuostolių 
už $150,000. 
kaliniai, kurių 
padėjo gaisrą 
nebėgo laukan, 
sužeista.

Stebėtina, kad 
buvo UD00, 
gesinti, bet 
Daugelis jų

New York. —Per šių me- 
Mūs dienraštyj dažnai nuo-1’**

bftdumo įneša pakartotinas1 naudota 25,508,000 bačkų 
(beveik tasr pats turiniu) tų 
pačių žinių dėjimas dviejose 
vietose. Telpa tas pats pir
mam puslapy, tas pats pasku
tiniam (pranešimai). Tai daž
nai bereikalingas vietos už
ėmimas ir nuobodumo įneši
mas. Skaitytojai darbininkai 
tai pastebi. To galima iš
vengti.

gazolino, arba l,5t)0,000 bač
kų mažiau, kaip per sausį.

Lima, Perų. — Bal. 6 d. 
čionai įvyko pusėtinai smar
kus, žemės drebėjimas ir la
bai išgąsdino šalies gyven-

Tokiam nedičkiam Gardne- 
ryj, Mass., randasi apie 15-ka 
lietuvių Jaunuolių Komunistų 
Lygoj. Didžiajam Bostone 
daug mažiau. Kai kur nesi
randa nei vieno lietuvio darbi
ninko vaiko Jaunuolių Komuni
stų Lygoj. Tas parodo didelį 
mūs draugų neatbolnumą ir 
neįvertinimą jaunųjų komuni
stų judėjimo.

Su jaunaisias pionieriais dar 
blogiau. Nepaisant, kad dar
bininkai tėvai (ir net artimi 
komunistam simpatijai) turi 
savo vaikų, nepasirūpina jų 
įtraukti į jaunųjų pionierių 
eiles. Apsileidimas, draugai!

Philadelphia, Pa. — Tūla 
turtinga moteriškė Reed iš
šoko iš kambario nuo aš
tunto augšto, hotelyje Strat- 

kford ir užsimušė.

La Paz, Bolivia. — Sena
tas priėmė įstatymą, kuris 
leidžia Bolivijos vyrams ir 
.pačioms persiskirti, 
šiol ten divorsai buvo 
drausti.

Iki 
už-

val-London. — Anglijos 
džia atsisako pripažinti nau
ją Mandžurijos valdžią. 
Mat, šita valdžia tapo įs
teigta Japonijos imperialis
tų savo reikalams, o Angli
jos plėšikai irgi nori valdy
ti Mandžuriją.

Budapest. — Hungarijos 
s o stinės spaustuvininkai 
streikuoja. Visi laikraščiai 
sustabdyti. Bal. 7 d. kiti

“Specta
tor” redaktorių Reed Har
ris. Dalinamam streiko la
pelyje reikalaujama, kad 
Harris būtų atgal priimtas 
į mokyklą, kad studentų 
komisija ištirtų mokyklos 
valgyklą ir atletų skyrių, 
kuriame, sakoma, viešpatau
ja graftas.

Reed Harris tapo iš
mestas todėl, kad jis kriti
kavo mokyklos administra
ciją, mokyklos valgyklą, 
futbolininkus ir visą atletų 
sistemą ir, kas svarbiausia, 
kad jis Tižgyrė ir palaikė

(Tąsa 2-ram pusi.)

Francijos Parlamento 
Rinkimai Gegužės 1 Dieną

PARYŽIUS. — Francijos 
parlamento rinkimai įvyks 
gegužės 1 d. Jau prasidėjo 
rinkimų kampanija, 
ei jos Komunistų 
mobilizuoja visas 
plačiam pravedimui 
mų kampanijos.

Fran- 
Partija 
spėkas 
rinki-

Patersono Darbininką 
Protesto Mitingas

PATERSON, N . J. — 
Bal. 8 d., penktadienį, va
kare, čionai įvyks svarbus 
masinis susirinkimas, kad 
užprotestavus prieš suokal
bį nužudyti draugus Lieb 
ir Geršonovič. Darbininkai 
turi gelbėt tuos draugus. 
Susirinkimas įvyks Carpen
ters Hall, 57 Van Houten 
St*. Lietuviai audėjai, da
lyvaukite šiame susirinki
me.

Reakciniai Mainierių 
Vadai Padeda Nu- 

kapot Algas

Chicagos pranešama 
Yorko “World-Tele

jog derybose ang-
New 
gram”, 
lies baronų ir senosios Jun
gtinės Mainierių Unijos va
dų einama prie susitaiky
mo. Pranešimas sako, kad 
baronai reikalauja didelio 
algų nukapojimo. Gi uni
jos vadai sutinka, kad algos 
būtų nukapotos, bet tik dar 
g a lutinai nesusitaikoma, 
kaip didelis tasai nukapoji- 
mas turės būti.

NEW YORK. — Colum- 
bijos universiteto studentų 
vienos dienos streikas pasi
baigė. Universiteto pluto- 
kratai atsisakė studentų rei
kalavimus išpildyti ir nesu
grąžino Reed Harris.

Bet tie jauni žmonės pa
rodė pusėtino kovingumo. 
Prieš juos ėjo mokyklos ad
ministracija, profesoriai di
delėj didžiumoj ir visa atle
tų studentų gengė. Tie lo
šė bjaurią streiklaužių rolę. 
Kaip kokie samdyti chuli
ganai, jie plėšė iškabas, 
stumdė pikietus, pasidarė 
ašarų bombas ir naudojo 
prieš streikierius.

VARSA V A. — Lenkijos 
kruvinas teismas nuteisė 
70 metų kalėjiman Anthony 
Staniševskį, inžinierių, ku
rį kaltino šnipinėjime So
vietų Sąjungos naudai. O 
vieną moteriškę pasiuntė į 
sunkiųjų darbų kalėjimą 
ant trijų metų.

Dabar Lenkijos valdžia 
suareštuoja komunistą, ap
kaltina jį “šnipinėjime” So
vietų Sąjungos naudai ir 
sušaudo arba pasiunčia vi
sam amžiui kalėjimam

Chicaga Esanti “Šlapia”

Močiutė Mary Mooney 
Sugrįžo Pavargus

SAN FRANCISCO, 
lif. — Po ilgos ir sunkios 
kelionės sugrįžo atgal Ma
ly Mooney, 84 metų amžiaus 
motina Tom Mooney. Ji
nai važinėju su maršrutu, 
kurį jai rengė Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas. 
Senutė jaučiasi labai pavar
gus. Žada apsigyventi ar
ti kalėjimo, kuriame jos 
sūnus kankinasi, idant, sa
ko, “galėčiau paskutines sa
vo dienas praleisti sale jo.”

Ca-

Vokiečių Kontraktas 
su Sovietų Valdžia

Iš Berlyno pranešama, 
kad Sovietų valdžia padarė 
kontraktą su vokiečiais plie
no savininkais, jog šiemet 
Sovietai supirks 300,000 to
nų visokių plieno įrankių 
delei Sovietų fabrikų. Už
mokėt už tuos daiktus So
vietai turės bėgyje dvide
šimties mėnesių laiko.

Taip vadinamas “The Li
terary Digest” referendu
mas del prohibicijos įstaty
mo parodo, kad Chicagoje 
109,773 balsavo už panaiki
nimą prohibicijos, o tik 11,- 
663 balsavo už palikimą.

Drangas Mizara 
Kalbės Baltimorėje

Stoja j Naują Uniją
AMSTERDAM, O. — Čio

nai visi keturių kasyklų 
900 mainierių streikuoja. 
Masiniame susirinkime 71 
mainierys įstojo į Naciona- 
lę Mainierių Uniją. Strei
ko sentimentas plečiasi po 
visą apielinkę.

BALTIMORE, Md.—Bal. 
10 d., 1:30 valandą po pietų, 
lietuvių svetainėj 853 Hol
lins St., kalbės draugas R. 
Mizara, ‘Tiesos” redakto
rius. Jis nesenai lankėsi 
Sovietų Sąjungoje ir daug 
naujo papasakos apie darbi
ninkų tėvynę. Įžanga vi
siems veltui. Dalyvaukite 
masiniai.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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Mažina ir Tą Menką Pašalpą Bedarbiams, 
Pradėjus Kitą Apgavikišką Vają

Kovingiesiems darbinin
kams, dirbantiems ir bedar
biams, vedant kovą, ren
giant demonstracijas ir 
siunčiant bedarbių delegaci
jas pas miesto viršininkus, 
New York miestas . tapo 
priverstas teikti nors men
ką pašalpą badaujančioms 
bedarbių šeimynoms. Mies
tas įsteigė apie 75 šelpimo 
stotis, užvadintas “Home 
Relief Bureaus.” To dar
bo vedėjai sako, kad buvo 
teikiama šiokia tokia pašal
pa del 125,000 bedarbių šei
mynų. Aišku,’ kad New 
Yorke ^yra daugiau bedar
bių šeimynų, kurioms pašal
pa reikalinga, bet tik tokis 
skaičius šeimynų ją tegavo. 
Tam tikslui, sakoma, iki 
šiol buvo išleidžiama po I 
$78,000 į dieną.

Bet dabar mi'esto virši
ninkai sako, kad jie nei tos 
menkos pašalpos nebegali 
teikti. Esą, miesto ekono
mija reikalauja dar labiau 
sumažinti šelpimo išlaidas.

4 Jie nusprendė pašalpą su
mažinti ant 10 nuošimčių— 
išlaidas sumažinti nuo $78,- 
000 iki $30,000 į dieną. Sa
koma, kad apie 50 šelpimo', 
stočių užsidarys.

./-Miesto viršininkai aiški
na, kad nėra pinigų ir ant

vai galėtų duoti kelis bi- 
lionus dolerių iš šimtų bi
lionų, kuriuos jie kontro
liuoja. Bet jie nori visą 
krizio naštą suversti ant 
darbo masių pečių; net ir 
tai menkai pašalpai, kurią 
jie teikia badaujančioms be
darbių šeimynoms, jie sten
giasi sukelti pinigų plačio
se masėse. Del to jie su
organizavo savo vajų, blokų 
komitetus (Block-Aiders) 
ir jų pagalba plačiai renka 
aukas. Paskutinius centus 
plėšia nuo šiek tiek dirban
čių darbininkų už nukapo-

Žinoma, ir tuo būdu jie 
nesušelps visų badaujančių 
bedarbių. Tik mažam skai
čiui bedarbių šeimynų su
teiks mizerną pagalbą, tai 
viskas. Bet tuo pačiu sy
kiu jie apgaudinėja darbi
ninkus; kapitalistinė spau
da daug blofina apie “va
jaus sėkmingumą.” Jų .svar
biausias tikslas—tuo nauju 
apgavikišku skymu' sulaiky
ti . bedarbius, ir dirbančius 
darbinįnkųs nuo revoliuci
nės kovos už bedarbių ap- 

! draudą kapitalistų ir jų yal-

ŠMEIŽTAS AR PAPRASTA 
PROVOKACIJA

-*——
Komunistų priešai savo 

kovoj niekados nežino ribų. 
Tų ribų nežino ir ta nauja 
lietuviška socialfašistų par
tija, kurios priešakyje stovi 
L. Pruseika. Jau ne vieną 
kartą buržuazinė spauda 
nemažai melagingai rašė 
apie tuos išgalvotus milio- 
nus, kuriuos Angarietis ne
va gauna komunistų darbo 
paturėjimui Lietuvoje. Da
bar į tą pačią buržuazinę 
dūdą pučia ir Pruseika. 
Prusėika savo kontrevoliu- 
ciniaųi laikraštyj “Naujoji 
Gadynė” patalpino straips
nį, kuriame rašė, kad Miza- 
ra sugrįžęs iš Maskvos par
sivežė kapitalo gauto iš An- 
gariečio. Jei ne Mizaros 
kelionė pas Angarietį, sako 
Pruseika, tai “Laisvė” būtų 
buvus jau kaput. Tuo tar
pu d.

Antra, gal

parduotą literatūrą. Būda
mi AKP. eilėse imdavo 
LKP. literatūrą platinti, o 
atsidūrę už Kompartijos ei
lių, nukniaukdavo tuos do
lerius.

Tai vieha.
Pruseika nenorėjo pūst į 
buržuazijos dūdą ruošimui 
karo prieš Sovietų Sąjungą. 
Jei jis nemanė, teįrodo tai 
savo darb'ais. ,O jei nori 
įrodyt darbais,* tai ne tik 

erkti savo šmeiž- 
pasirūpinti, kad 

“Naujoji Gadynė” daugiau 
nebeitų, “Naujoji Gady
ne” neišvengiamai tur, būt 
ir ne1 tik komunistų priešų 
laikraščių (nors tai ir dang
sto simpatijomis Sovietų 
Sąjungai), bet ir laikraš
čiu, kurį Sovietų Sąjungos 
priešai išnaudos ruošimui 

„ L Mizara važinėjo į! karo prieš SSRS. Vieni 
SSRS, ne pas Angarietį. Jis j “Naujosios Gadynės” šulai 
važinėjo, kad savo akimis gal tik objektyviai tam dir- 
pamatyti, kaip Sovietų ‘Są- ba, o kiti ir subjektyviai 

socialistinė dirbs.

tu r pašm 
tus, bet 
'a— • •-

nebeitų, 
ne

jungoje . eina 
statyba, ir paskui sugrįžus i 
papasakoti Amerikos dar-1

si Tre“ Vandens Stotis
Zdld bUglįZęb lb kjUVICLU 0d"

daug ką parsivežė, 
pinigų, o naujų pa- 
apie Sovietų Sąjun-

čia ne tiek svarbūs 
leidžia
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Gamtos “Prieštaravimai” 
Delei Vitamihy i

Oslo Universiteto profeso
rius Ottar Rygh, Norvegijoj, 
išskyrė vitamino C medžiagą. 
Tai bene dar pirmas tikrai iš
skirtas vitaminas. Bet kaip 
iki šiol galima buvo kalbėt 
apie vitaminus valgyje bei pa
šare, kol jie nebuvo dar iš
skirti iš kitų medžiagų ? Ogi 
per išbandymus įvairių maisti
nių daiktų ant gyvūnų, dau
giausia ant pelių ir žiurkių. 
Taip ir buvo patirta, nuo ko
kio. maisto gyvūnas tąrpstą, o 
nuo kokio nyksta; sulig to ir 
padaryta, sprepdimai apie tuos 
bei kitus vitamįnus, būtinai 
reikalingus sveikatai, suranda
mus tarp. tikruose maisto pro
duktuose, > .

Profesorius Ottar Rygh šie
met išskyrė vitaminą C iš pri
nokusių apelsinų (orindžių) ; 
tame, rodos, nieko nebūtų ste- “Streikuokite šiandien”. Ki- 
betino; bet kas stebėtina, tai □ . 
kad jis išskyrė šį vitaminą ir 
iš narkotines, tokios medžią-1..... . .
gos, kuri randasi opiume, nuo- bos taip pat liečia studentų

, (Tąsa iš 1-mo pusi.) te kiaušinius. O ypatingai 
studentų delegaciją į Ken- j pažymi tūlą O’Connell, at- 
tucky del ištyrimo teroro 
prieš mainierius. Už tai jis 
buvo išmestas. Už tai stu
dentai sustreikavo ir reika
lauja jo sugrąžinimo. Stu
dentai tame mato bandy
mą burną jiems uždaryti, 
kad jų organas padedamas 
po mokyklos administrato
riaus cenzūra. I

Atsiųsti Chuliganai 
Darbuojasi

Jau beveik devinta
landa.1 Ties universiteto 
knyginu, ant gražiaus ple- 
ciaus, aplinkui statulą “Al
pią Mater” susirenka keli j 
šimtai studentų. Čia mato
si! būriai/ Lurie turi prisi
segę ženklus. ’. Tai pikiet- 
ninkai! Ten guli, krūva iš
kabų. Viena skamba:

va-

“Reikalaujame sugrąži- 
Kitos iška-!nimo Harris”

dingame narkotiškame “vais
te.” Taip ištrauktų bei paga
mintu vitaminu prof. Rygh 
sėkmingai pagydė nuo škorbu- 
to tūlą skaičių žmonių ir gy
vulių, sirgusių del to, kad sto- Rškai”.

letų vadą. Išvadina jį bai- 
liu ir geltonuoju. Paskui 
reikalauja, kad jis ateitų ir 
pasakytų, kodėl jis priešin
gas streikui, .

Daugiau Supuvusių 
Kiaušinių

Pagaliaus užlipa ant plat
formos O’Connell. Panašus 
į didelį žioplį. Jis bailiškai 
aiškina, kad streikuoją “fo- 
reinieriai”, kad mokykla yra 
privatiška ir ji gali išmesti 
laukan bile studentą ir nie
kas neturi teisės prieš tai 
protestuoti.

Jis baigia kalbėti ir nuli
pa. Vėl pasirodo pirminin
kas. Vėl pradedą skristi 
kiaušiniai linkui platformos 
—-dabar daug daugiau, ne
gu laike pirmojo bombar
davimo. Visa “Alma Ma
ter” apkrečiama supuvu
siais kiaušiniais. Pirminin
kas smerkia tuos bailius, 
kurie kiaušiniais bando su
laužyti- streiką.

Ateina žilagalvis kunigas, 
kuris kadaise irgi lankęs 
'Columbia universitetą. Sa
ve vadina liberalu. Sako, 
kad jis pritaria streikie- 
riams. Jis išsitraukia iš

<

kovą.
Susirinkimą pradeda tū

las Kolchman, jaunuolis. 
Kalba baimingai ir “libera- 

. Giria mokyklos li-
_ _ r. . _ 

dabar bandoma suvaržyti
; berališką praeitį, bet, girdi

Statoma Leningrade dos, tos pačios dalys buvo iš-I studentų laisvė. Todėl stu- 
- imtos, bet jos nedavė pasek- dentai paskelbę streiką, 

mingo vitamino C, kurį duoda gaukia jaunuolius neiti į

Dar vienas nęlauktinas da- 
as. Iš žalių orindžių, ro -t

>•Sąryši j e su socialistinės 
pramonės augimu, auga ir 
Leningrado miestas. Prie
miesčiai vis artinasi prie 
miesto. Plečiasi miestas, 
auga gyventojų skaičius. 
Dabar (gyventojų Lenin
grade ai’ti 3 mil., o artimoj 
ateityj sieks-iki keturių mil. 
Sąryšyj su gyventojų augi
mu, numatoma nedateklius 
vandens miėątui., /

Vandens aprūpinimo stor 
tys Leningrade yra senos, 
išsinešiojusios. - Dėlto stato
ma dar 
stotys. Viena . Mirzinkos 
kaime 320,OQ0 kubo-metrų 
našumo į parą, antra Vi- 
borgo pusėj 310,000’ k. m. 
našumo į parą, kurios kai
nuosią 62 mil. rub. 1933 m., 
sulyg plano, turės būti už
baigtos; Tą visą darbą veda 
trustas “Vodokanalizaciją”, 
kur (Jalyvauja žymiausi 
specialistai SSRS, ir užru- 
bežiniaj ekspertą!. Mirzin
kos kaįme statoma vandens 
stotis, kuri, lyginant su už- 
rubežiu, bus trečia pasauly
je. Amerikoje yra tokios 
dvi ir . Leningrade statoma 
trečia.

Be to, dar projektuojama 
sudaryti didelį rezervą van

tai bus pravesta iš 
kąnalizaci-

pa ir šluosto “Alma Mater” 
veidą ir pečius. Maniau, 
kad ir jis gaus kiaušinių. 
Bet negavo...

Daugiau Kalbėtojų
Perstato kalbėti Carrot, 

anglą, kuris mokinasi čia 
universitete. Perstato, kad 
jis’ buvo studentų delegaci
joj ir gavo apmušti Kentuc
ky valstijoj. Sako, kad nors 
jis yra kitos tautos žmogus,

prinokęs orindžis.
Iš opiumo ištraukta narko- 

tina buvo perleista saules spin-
klesas.

Bet štai iš grupes toliau

jungos 
bet ne 
žinčių,

Man
tie melai, kuriuos 
Pruseika, ne tos provokaci
jos prieš -. komunistus, (jų 
jau be galo girdėjom), nes 
Pruseikos pareiga šmeižti 
komunistus,—kiek tas, ko
dėl kaip sykis dabar Pru
seika paleido tuos provoka
cinius melus.. Dalykas štai 
kame. . Dabartiniu metu 

Ii m p e rialistai •< smarkiau; 
kaip seniau, ruošiasi į ka
rą prieš Sovietų Sąjungą. 
Ruošiasi dvejopai: techniš
kai ir ideologiniai. Ideolo
giniam ruošimęsi jiems tur 
padėt buržuazinė spauda, 
tame skaičiuje ir \ socialfa
šistų spauda. Tos spaudos 
pareiga kuo daugiau šmeiž
tų leist prieš Sovietų Sąjun
gą ir komunistus, kad ka
rą pradėjus lengviau būtų 
įtraukti darbo mases į tą 
karą. Pruseika išstodamas 
su savo šmeižtais tokiu bū
du irgi prisidėjo prie buržu
azinės spaudos provokaci
jų. Klysta tie draugai ame
rikiečiai, kurie mato Pru
seikos šmeižtuose apie pi
nigus neva atvežtus iš Mas
kvos tik paprastą Prusei
kos šmeižtą. Ne, tai dalis 
tos bendros kampanijos bur
žuazinėj spaudoj, kurią mes

dūliais bei dirbtinais ultra-vio- stovinčiu studentų pasileido 
lėtiniais spinduliais ir pasida- Idansinis ware vitaminiška gyduole nuo O1U •S.KllStl K1 USiniS, 1 d 
škorbuto, bet nelabai pasek-’ Zvimbė»pro mano .galvą, 
minga. Paskui ir pats profe- pro petį pirmininko ir tie- 
sorius nustebo, kad iš narkoti- sįai į statula “Alma Mater”, 
nos gočiau ir kur kas Iresnį į paskui ištiško ir kįtas pa_ 
vitaminą C padare pridėji-h - , kiau^inic;
mas hyęlroęhrolines rūgšties, įle ■ S aus •• 
žinomą, ,neperstiprios. O ne- Tas. truputį įkaitino jau- 
atmiėšta hydrochlor|hė rūgštis ną nedrąsų pirmininką. Kal- 
yra viena iŠ ; ■ - ----- -1
šiai deginančių ir nuodijančių 
medžiagų. r Tačiaus, skiedinys 
tos nuodingos rūgšties grei
čiau padaro iš narkotines nau
dingą vitaminą, negu ultra-vio- 
letiniai saulės spinduliai.

mano galvą,

mieątui.
džios iškaščių. Jie i bando 
aptemdyti dalyką, jie ban- 

'./V jog 
visiems reikia pasiaukoti 
šioj “krizio nelaimėj.” •

Bet darbininkai jau per
daug pasiaukojo. Milionai 
jų neturi darbo ir badauja 
su šeimynomis. Kurie dar 
dirba, jų algos nukapotos 
iki skurdo laipsnio. Jie tu
ri stot į kovą, kad privers
ti Morganą, Melioną, Fordą, 
Rockefellerį ir kitus bilio- 
nierius nors šiek tiek “pa
siaukoti”, turi priversti ka
pitalistus nors menką dale
lę savo turto “paaukoti” į 
bedarbių apdraudos fondą 
—iš šimtų bilionų dolerių 
“paaukoti” nors , keletą bi
lionų dolerių.

Jeigu darbininkai 
nors kiek sumažinti 
skurdą, tai jie turi organi
zuotis ir kovoti po Ameri-

toliaus negalima b nei tok do. masėms įpasakoti
pačią smarkiau-ffoa jau karščiau. Jau sako: tačiauš-prisideda prie stu- n ir nnndnanriii ~ 1“Dabar aš pradedu supras

ti, kaip jaučiasi darbinin- 
pikietuoja šapas.”

Pikįetas pastatytas prie 
įvairių mokyklos namų. Jie 
turi iškabas. Atlėkė gauja 
organizuotų studentų peš- 
tukų-mušeikų ir pradėjo 
draskyti iškabas ir pikiet- 
ninkus. Atmosfera eina 
karštyn. Pasirodo, kad at
letai suorganizuoti terori
zavimui streikuojančių stu
dentų.

* Susikirtimas
Streikieriai paima juodą 

ilgą juostą ir užriša burną 
“Alma Mater”, kaipo ženk
lą, kaip mokyklos adminis
tracija bando užrišti burną 
studentams. Pirmininkas 
pareiškia, kad taip pat bus 
juoda juosta užįršta burna 
Thomas Jeffersonui. Bet 
čia atlekia grupė drūtų at
letų ir supuolę nuplėšia 
juostą nuo “Alma Mater” 
burnos. Įvyksta apsistum
dymas. 1

Studentų minia jau dik- linkui mokyklos būdingus, 
čiai .paaugo. Diena labai Visur matėsi grupės pikie-

dentų kovos už žodžio lais
vę. Vienas reakcinis stu
dentas sušunka: “Tai forei- 
neris, kaip ir tu! “Pirmi
ninkas atsiliepia: “Taip, aš 
irgi esu kitos tautos, būtent 
iš Texas valstijos!” Publi
ka gardžiai nusijuokia. •

Leidžia kalbėti ir tiems, 
kurie priešingi streikui ir 
giria mokyklos administra
ciją už išmetimą Harris.

Pagaliaus ateina ir reika
lauja balso kitas kiaušinių 
autorius, irgi atletas, irgi 
vardu O’Connell.
nierius pasmerkia streiką, 
išvadina ateiviais, 
kais, komunistais,

dvi naujos vandensmenką pašalpos darbą vary
ti, kaip iki šiol. Girdi, jei
gu nebus galima kaip nors! 
gauti* mažiausia $4,000,000 
ar $5,000,000 tam tikslui 
pirma birželio mėnesio tę
simui šelpimo darbo iki pa
baigai šių metų, tai visas 
tas darbas turės sustoti.

Taigi, turtingiausias mies
tas pasauly neturi pinigų 
nei nuo bado apsaugoti ba
daujančius bedarbius ir jų 
šeimynas.

Argi ištikrųjų taip yra?
Taip nėra. Miestas už- 

tektinai turtingas. New 
Yorke yra garsus pinigų 
centras—Wall Streetas. 
Paimkime tokį parazitą, 
kaip Morganas. Jis turi ne 
milionus, bet bilionus dole
rių turto. Jis kontroliuo
ja penkis didžiausius Jung
tinių Valstijų bankus, tie 
bankai artimai susirišę su 
stambiomis pramonėmis, per 
tuos bankus jis kontroliuo
ja įvairias pramones. Mor
gano kompanija turi kont
rolę ant įvairių stambių 
korporacijų, kurių verte sie
kia su virš $74,000,000,000.

Morganas ir septyniolika 
jo partnerių kontroliuoja bi- 
lionines korporacijas. Jis 
ir kiti piniguočiai pasidarė 
bilionus dolerių pelno laike 
pereito imperialistinio karo. 
Jie prisiplėšė šimtus milio- 
nų dolerių nukapodami dar
bininkams algas. Jie vėl

nori
savo

kos Komunistų Partijos va- dabar matom visose buržu-
dovybe.

—o—
Vienas Surijo 1,872 
“Ilgąsias Kiaules”

Fidži salos yra žinomos, 
kaip žmogėdžių salos. Gamta 
ten gausinga vaisiais ir kitais 
maisto produktais; bet iš kerš
to, vietinės religijos ir puiky
bės išsivystė pas gyventojus 
žudymas žmonių delei jų mė
sos. Kai kurie žudė savo pa
čias, kepėsi jas ir ėdė. Bet 
žmogėdžiams nepatiko baltų
jų mėsa; sako, kad persūri. 
žmogėdžių čampionu skaitosi 
Ra Udriudri. Jis vienas nužu
dė ir surijo 1,872 “ilgąsias 
kiaules,” kaip kad ten vadina 
žmones. *'

Reakcio-
i

bolševi- 
kurie, 

girdi, tik bombas dirba ir 
žudo žmones! Publika juo
kiasi iš to durnelio, bet jis 
savo varo.

Jam pabaigus, ir vėl už
eina kiaušinių lietus. Re
akcionieriai šėlsta.. Minia 
susidaro jau iš kokios poros 
tūkstančiu studentu. Del 
laiko stokos, turėjau apleis
ti susirinkimą. Apėjau ap-

• 1 1 1 • 1 1 •

dens,
Ladogos ežero
jos bųdu. Į Leningradą rei
kės pravesti vamzdžiai 65 
kilometrų ilgumo Ladogos 
•ežeraį randasi 60 metrų 
aukščiau, begu Leningra
das.
ja sugebės duot vandens 

. Leningradu! 4,100 tūkstan- 
čių kūbomėfrų yandens pa- 

J I rai. fTas viskas kainuos 70 
milionų rublių. ;

Visos mašinos,ir, visi įtai
symai yra Leningrado dirb
tuvėje. Trustas “Vodokąna- 
lizaeija” padarė sutartį su 
dirbtuvėmis, kad savo laiku 
gauti reikalingą produkci
joj

L. M.

BINGHAMTON, N. Y.
Į azinėse šalyse. Pruseikos 
[išstojimo jokiu būdu nega
lima atskirti nuo bendro 
puolimo ant SSRS.

Štai kame visas Pruseį- 
kos šmėižto šlykštumas^' pa
sikeitusio į šlykščiausią pro
vokacija. < 
12. III. 32 . Z. A.

P. S. Pruseika gerai žino, 
kad ne LKP. ir ne Angarietis 
materialiai šelpia Amerikos 
darbininkų revoliucinį ju
dėjimą, o priešingai, Ame
rikos darbininkai jau ne 
vieną tūkstantį dolerių pa
aukavo ir LKP. darba remt 
ir • Lietuvos darbininkų 
spaudai, ir Lietuvos revo-- 
buciniams politiniams kali
niams.“ Kas link renegatų 
Amerikos darbininkų judė
jime, tai jie ne vieną šimtą 
dolerių pavogė pas Lietuvos 
komunistus, pavyzdžiui, ne
sugrąžindami pinigus už

Svarbu Visiems
A.L.D.L.D. 20 kuopa rengia 

teatrą ir balių, kuris įvyks šeš
tadienį, 9 balandžio, Lietuvių' 
svetainėje, 315 ‘ Clinton St;, 
7:30 vai.'vakare. Bus suvai
dinta trijų veiksmų drama:1 
“Vėją Sėjęs, Audrą Pjausi.” 
Šis veikalas yra gana žingei
dus ir jį tūrėtų pamatyti ne tik 
Binghamtono, bet ir apielin- 
kės- lietuviai darbininkai. Tad 
visi turėkite uži pareigą daly
vauti šioje pramogoje. Viena, 
pamatysite žingeidų veikalą, o 
antra, savo dalyvavimu pa- 
remsite ir A.L.D.L.D. 20 kuo
pą. Galima sakyti, kad lošė
jai minėto veikalo savo už
duotį atliks gerai, nes yra pil
nai tam prisirengę.

Nepamirškite, kad po loši
mui bus šokiai prie geros or- 
kestros. Apart to, bus minkš- 
;tų gėrimų ir skanių užkandžių. 

, Įžanga išanksto perkant ti-
liuję rastas negyvas advo- kietą 40c., o prie durų perkant 

bus 50 centų. Vaikams 10c.
Visus širdingai kviečia

Rengėjai.

ravesta. vandens Tini-
ELIZABETH, N. J

čių kubomėtrų yandens' pa-

A. IBekevičius.

- ■

pa
ir 

su- 
pa-

t I ,

Schenectady, N. Y, -Ša
lę kelio jo paties auto.mobi-

katūs Pirkim Sakomą, kad, 
jis pats nusižudė. '

čiai .paaugo.
graži, saulėta..:

Pirmininkas praneša, kad 
daug klasių neįvyksta, nes 
studentų nėra^ studentai 
streikuoja. Kiekvieną pa
skelbimą studentai palydi j

Smagus Vakaras su Šokiais 
ir Prakalbomis

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo Amerikoje 4 kuodą 
rengia pasilinksminimo vaka
rą ir šokius. Taip pat bus ir 
kalbėtoja d. S. Sasnauskiepė, 
kuri nušvies darbimnkių rei
kalus. Parengimas bus 10 d. 
balandžio, po num. 69 S. Park 
St., pradžia .6:30 vai: vakare.

j Į parengimą ypatingai kvie-
rengia pasaulinę skerdynę ;čiame atsilankyti 'draugus ir 
ir tam išleidžia bilionus do-i drauges iš Linden ir Bayon- 
lerių.

Morganas ir kiti stambūs 
banl^eriai ir kapitalistai tu
ri užtektinai pinigų.

Bet jie nenori žymesnės 
dr. ■ i savo pelnų paaukau
ti bedarbiams. Jie leng-

nes. šitas parengimas yra taip 
vadinamas “package” vaka
ras. Moterys bei merginos yra 
kviečiamos atsinešti savo pun
delius su užkandžiais. Vaka
ras bus labai smagus ir links
mas. Gera muzika šokiams.

Kviečia Komisija.

tų. Jaunuoliai drąsiai at
kalbinėja studentus, kad 
neitu i klesas. V- 4,
Skamba Garsiai ir Plačiai

Šis Columbijos universi- 
delnų plojimu, o tam tikrajteto studentų streikas aiš- 
grupę “streiklaužių” čypia' 
ir staugia. Vienas kalbėto
jas persergsti, kad mokyk
los bosai veikiausiai bus 
samdę mušeikas ateiti 
sukelti muštynes šiame 
sirinkime. Pirmininkas 
stebi, kad buss nutraukti pa
veikslai kiekvieno užpuoli- 
mb- ant pikietų. Taip pat 
pataria pikietams atsimokė
ti tinkamai užpuolikams.

Pirmininkas iššaukia var-- 
dus tų, kurie iš minios me

kiai parodo, kad kapitaliz
mo krizis randa atbalsius 
ir mokyklose.' Nepasitenki
nimas visur auga šiomis są
lygomis.

Tai pirmas tos rūšies 
streikas Amerikoje. Apie jį 
daug rašo ir kalba. Buržu
azija Stebisi, kad jaunuoliai 
drįso sukilti prieš mokyklos 
diktatorius. Žinia apie strei
ką pasiekė visus pasaulio 
kampus.
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KAIP JAPONIJOS DARBININKAI IR 
KAIMIEČIAI KOVOJA PRIEŠ KARA

Lapkričio 15 d. laidoj mini- 
! nįam laikraštyj paduodama:

“Lapkričio 7 j d. buvo de
monstracijos su obalsiais! Te
gyvuoja 14-metinės sukaktuvės 
Spalių (Sovietinės) revoliuci
jos! ^alin imperialistinį ka
rą ! Apginkime Sovietų Sąjun
gą!” Demonstracijos įvyko 
Tokyo-Kudan gatvekarių sto
tyje, imperatoriškame univer
sitete (čia demonstravo 1,000 
biednų studentų).

Per šias ir daugelį kitų

Japonijoj judėjimas prieš Simbun.” Visi tie numeriai 
karą yra didesnis, negu atro- pilni darbininkų koresponden- 
do daugumai amerikiečių. Ko- cijų ir žinių apie prieškarinius 
von prieš įsiveržimą į Chiniją streikus, net orlaivių fabrikuo- 
stoja tūkstančiai Japonijos! se, ir apie susikirtimus su po- 
darbininkų ir kaimiečių.— Įlicija. Imkime kad ir žinias,
nors ten kovot yra dar sun-ikas dėjosi vien spalių 7 d.: 
kiau, nekaip buvo caristinėj i “Prieškarinės (įemonstraci- 
Rusijoj. • ‘ ‘ ‘ ‘ ________

Japonų Komunistų Partija bos darbuose ir darbo biržoj, ešfuota 200 darbininku, 
vra dar jaunutė, tik tarn 6 ir pumpų fabrike ir kt. Darbi-!

de-
>jos įvyko šiose vietose: staty- monstracijų tą dieną buvo ar-

yra dar jaunutė, tik tarp 6 ir pumpų fabrike ir kt.
7 metų amžiaus; ji yra aštriai ninku delegatų konferencijos Į 
valdžios uždrausta ir begali- buvo ; 
niai persekiojama; tačiaus su įmonėse:

Nurodoma dar desėtkai' at
sitikimų, kur darbininkai de- 

atlaikytos sekančiose monstravo bei streikavo prieš 
------------------ ,----------------------------------------j----------------------- --------  — . : gatvekarių stotyje, imperialistinį kara. 
Partija žūt-būt eina vis dau-i viename skyriuje elektros fa- 
giau darbininkų ir valstiečių, j briko,, audimo pramonėj, taba- 

Japonijos gi socialdemokra-į ko dirbtuvėj; o spalių 6 d.— 
tai pasirodo paskučiausi savo! geležies fabrike, gumos dirb- 
imperializmo lekajai; jie kurs- Į tuvėje, muzikalių instrumentų 
to mases remt karą prieš Chi-išapoje. vilnonų audykloje, 
niją. Patriotizmą jie žadina! dviejose darbo biržose. To- 
net savo demonstracijomis. | liaus, delegatų konferencijos 
Vienoj, pav., demonstracijoj buvo laikomos užstreikuotame 
sostinėj Tokyo prieš spekulian- geležies fabrike, 

tus, socialdemokratų vadai 'nikos fabrike. ------ r-------
šaukė: “Spekuliantų pelnai [ir paskelbta obalsiai prieš ka- 
turi būt paimti ir panaudoti Įrą Mandžūrijoj ir Mongolijoj; 
karo reikalams ir parėmimui 
mūsų kareivių fronte !” J Tei
sindami savo valdžios įsiver
žimą į Mandžūrija, jie skelbia, 
kad tai “nėra imperialistinis 
žygis, nes Japonija, nors ji bū-j 
tų ir socialistinė, turėtų kovot i 
už reikalingas žaliąsias me-1 
džiagas savo pramonei”; o tą-i 
sias medžiagas, girdi, “kontro
liuoja Amerika. Anglija ir Ru-; 
sija.”

Kadangi Sovietai yra arti
miausias Japonijai kaimynas, 
tai šiuom pareiškimu geltonie- i 
ji Japonų socialistai kursto' 
karą prieš Sovietinį Sibirą su ■ 
jo gausingais medžiagų šalti-! 
niais.

Japonijos socialdemokratai . . ....
darbuojasi sutartinėj su poli-' ekipai ėjikais.

elektrotech-
Visur priimta

Šalin rankas nuo Chinijos! ša
lin imperialistinę Japonijos 
valdžią! Remt bedarbius, o ne 
eikvot pinigus karui!”

Įvyksta 
ne tik darbininkų, bet ir vals
tiečių atvirų susikirtimų su 
policinėmis valdžios jėgomis. 
Yra žinių apie kareivių atsisa
kymus kariaut prieš Chiniją. 
Ir tai nežiūrint, k’ad dalyvau
jantiems tuose prieškariniuose 
žingsniuose gręsia baisūs kan
kinimo kambariai ir galutinas 
užkankinimas net be teismo.

Ištikro, mes, Amerikos dar
bininkai, galėtume daug ko 
pasimokint iš mūsų draugų ja
ponų vedamos kovos prieš im
perialistinį karą ir už Sovietų 
Sąjungos apgynimą.

ĮVAIRIOS PASTABOS
Dar Vienas “Didvyris”

Kauno miesto burmistru 
išrinktas” inžinierius Anta

nas Graurokas. Kadaise jis 
i buvo Lietuvos socialdemokra- 
;tas, tikriau social patriotas, vė- 
!liau virtęs žinomu fašistu-šau- 
Jiu, bet ir tuomet dar nenu
traukęs ryšių su Lietuvos so-

. Tai dar k ar-j 
cija prieš revoliucinius darbi- JnL artimą gimi-i

kalėjimo. Ar už jį taip pat 
maldavo, kaip už Karsoką, ži
nomas seniau caro valdžios 
garbintojas, dabar bolševikų 
ėdikas pralotas Jakštas—Dam
brauskas, mums trūksta žinių, 

—b—
Vėl Pasirodė Žvalgybininkas 

Poetas Minius

A
Puslapis, Tree

ninkus ir kaimiečius. Kuomet i Nuo 1922 m. buvo nuo- 
kairiųjų valstiečių organizaci-i ,at™t šauhų s«u„n«os c.cnt.’',0 
jos “Dseno” suvažiavime 1931 valdybos naiys. 
metais komunistiniai delegatai -
sudarė didžiumą, social demo- J1?0 burmistrus.

. Dabar jis iš- 
keletas fašistų valdžios į Kau- 

. žinoma, ir nuo 
kratai pasišaukė policiją; are-p° n^e^° ge^’.° . • nesusiįaijks
štavo visus komunistams pri-!n® Kauno darbininkai, nė ze- 
tariančius; taip buvo praša-' mesmejj tarnautojai, nė visa 
linti visi revoliuciniai delega-' biednuomenė, ka^p nieko nešil
tai, tad “socialistai” sudarė m!° klerikalinio fašisto 
vien iš saviškių centro komi- i Y°kie$aiP1.<? .JF haudimnko-fa- 
tetą tos organizacijos. išisto J. Vileišio.

Prieš Japonijos imperialis- • 0
tinį karą kovoja tik komunis- Fašistų Valdžia Dovanojo 
tai ir su jais einanti darbinin- Bausmę Socialfašistų Poetui 
kai ir sodžiaus proletarai ir 
pusproletariai. Nors Japonų; 
Komunistų Partija yra pada
rius tūlų apsileidimų bei klai
dų, bet pamatiniai jos politi
ka prieš karą buvo ir tebėra 
teisinga. Slaptame centrali- 
niame Partijos organe “Sek- 
ki” (Raudonojoj Vėliavoj) lie-Į 
pos 5 d. buvo išspausdintas į 
tokis atsišaukimas:

“Visa buržujinė spauda va- 
<ro propagandą, kad Japonijos 
atsigaivinimui yra ypač reika
linga Mandžūrija ir Mongo
lija; agituoja už karą. . . Dar
bininkai1^ ir valstiečiai! Nemo
kėkite valdžiai jokių mokes
čių ! Atsisakykite mokėt kru
vinus mokesčius naudai finan
sinio kapitalo! Visos mūsų 
spėkos turi būt naudojamos 
kovai delei pasiliuosavimo iš 
kapitalistinio jungo.”

1931 m. rugpjūčio pirmos 
dienos priešakarinėse demons
tracijose ir streikuose buvo, 
areštuota 1,200 darbininkų.— ( 
Suprantama, visoms toms de-i 
monstracijoms vadovavo Ko-' 
munistų Partija.

Kada Japonai apgulė Muk-! 
deną, Kom. . Partija išleido 
rugsėjo 10 d., atsišaukimą į 
darbininkus, valstiečius ir ka
reivius. Jame, be kitko, rei
kalaujama :

“Tuojaus ištraukt Japonijos 
kareivius iš Mukdeno ir visų | 
užimtų vietų ; darbininkai, ne- į 
vežkite nei vieno ten kareivio. | 
Priešinkitės bile kokiems ka-; 
riškiems veiksmams Japonijos: 
imperializmo; eikite į sąjungą1 
su Chinijos darbininkais ir’ 
kaimiečiais. Organ izuokite 
streikus ir demonstracijas prieš 
karą ir už savb reikalavimus...; 
Kova už taiką be vedimo re
voliucinės kovos tuo pačiu lai
ku yra tik melaginga tuščiažo- 
dystė. .. .šalin Japonijos im
perializmą! Kovon už Sovie
tų įsteigimą Japonijoj!”

Ameriką pasiekė keli nume
riai ir kito slapto Japonų ko
munistu laikraščio “Musani

azinio laikraščio “Idiše štime” 
padubtais už 1931 ‘ m. davi
niais, skolininkų įvairiems ban*- 
kams ir kredito įstaigom neį
galinčių sumokėti skolų skai
čius arti du kart peraugo 1930 
m. skaičių. 1930 m. protes
tuotų vekselių buvo 36 mil. lt. 
sumai, gi 1931 m. — jau;56 
mil. lt.

Smarkiai auga ir varžytinių 
už Skolas skaičius. 1930 m. 
pirmajam pusmety j (sausio— 
rugpjūčio) buvo 684 judomo 
ir nejudomo turto varžytinės, 
o J931 m. už tą laiką 971. 
1930 m. per tą laiką išstaty
tas varžytinėms už skolas tu r-j 
tas j siekė 1 milioną 598 tūkst..
700 lt., gi 1931 m. — 2 mil. | ti savo raštais spaudą, pirmoj 

eilėj “Priekalą” ir “Raud. Arto-
Turime pasakyti, kad li- 

I “Priekalas“ bemaž nie-

— kos suklaidinti darbininkai. 
Svarbiausias uždą-i Nejaugi Eastono “teisybės jieš- 

kdtojai” buvo užimti “margu
čių” dažymu ? Tas parodo, 
kiek jiems rūpi darbininkų vai
kų judėjimo rėmimas. Well, 
Pionieriai atsimins, kas jų 
draugai.

Pionieriai nors trumpai nori 
išreikšti savo gilų dėkingumą 
draugams ir draugėms, kurie 
aukavo valgius ir prisidėjo 
darbu prie šio vakarėlio. La
biausia ačiū d.. Tilvikui už su
teikimą svetainės, taipgi muzi
kantams už pagrajinimą šo
kiams. Ačiū draugių ir drau
gų duosnumui, Pionieriai pada
rė apie $10 pelno.
Pionierių susirinkimai atsibū- 

na kiekvienos pėtnyčios vaka
rais, 6 :30 valandą, Easton Ba
king Co. svetainėje, 34 N. 7th 
St. šiuo tarpu Pionieriai stro
piai rengiasi prie Pirmos Ge-

prieš Baltarusijos drdūguš — 
dideliausi. i
vinys—tai parodymas vaiz
duos milžiniškos mūsų socia
listinės statybos, jos dalyvių- 
udarninkų, naujų santikių' ir 
naujų žmonių, kurie susidaro 
šioje statyboje. Baltarusijos 
draugams stovi ir eilė organi
zacinių uždavinių—tai sutelki
mas visų jau iš anksčiau'pasi
reiškusių literatūroje draugų, 
kurių nemaža yra Baltarusijoj 
ir kurie ligi šiol buvo apsnū
dę, ir pirmoj eilėj—traukimas 
ir auklėjimas naujų jėgų, lite
ratūroje iš darbininkų .ir kol- 
chozninkų tarpo.

Sekcija pasižada Uoliai rem-

572 tūkst. 720 lt. 1931 m
tikj spalių mėn. buvo 154 var- ją.” 1 
žytinės už 1,589,995 lt., kuo- j gi šiol 
met 1930 m. 220 varžytinių ko iš Baltarusijos draugų nėra 
sieįkė tik 732,000 lt.

Daugiausia nuo šių varžyti
nių nukenčia naujakuriai, dar
bo valstiečiai ir smulkioji mies
to buržuazija. Nuo krizio 
slėgimo jau net ir buožės pra
deda stenėti, reikalaudami nuo 
fašistų valdžios įvairių privi
legijų.

Buožėms fašistų valdžia ne
sigaili tų privilegijų pavidale 
priedų už eksportuojamus be
konus, sviestą ir pan.

O ką jau bekalbėti apie 
smulkesnius, darbo valstiečius 
ir naujakurius! Jų padėtis 
dešimtį kartų blogesnė, nes' 
buožės ir fašistų valdžia kaip 
tik visus krizio sunkumus ver
čia ant darbininkų, biednuo- 
rhenės h 
pečių.

Icatą. Dabar turėsime progos ' 
išgirsti jo prelekciją. Dr. Kaš- 
kiaučius mokina ne vien, tik 
apie ligų pavojingumą, kaip 
vengti jomis užsikrėtimo ar 
tiesioginio apsirgimo, bet jis 
pakaria, kaip pažinti ligas ir 
kaip pačiam, be daktaro gydy- 
tisyJkur yra galima pasigydy
ti. fTuomi jo prelekcijos yra 
labai naudingos darbininkams, 
neturintiems galimybės užsi
mokėti daktarams už gydy
mus. Jisai paprastoje kalbo
je, darbininkams suprantamo
je, moka dalykus aiškinti. 
Skaitlingai susirinkite, nes šios 
prakalbos bus jūsų visų nau
dai.

Užkviečia Rengėjai.

gavęs. Lauksime, kad susior
ganizavus sekcijai, Baltarusi
jos draugai sistemačiai daly
vaus “Priekale.”

Sekcijos biurą sudaro d.
J. Skribliukas, Bučiukas 
Vaišnora.

“Priekalas.”

r v- 7. v v. .. !

gūžes apvaiksciojimo, nes nųę 
jų priklausys programos pil
dymas. 1 :

Lietuviai darbininkai leiski- 
ir te savo vaikučius prie Pionie

rių. Vaikučiai čia daug pra- ; 
moks ir įgaus klasinio supra- Į 

timo. i:

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ

<i. LIETUVIS GRAB0R1US

Iš

EASTON, PA. p.

Audinyčių Stovio Abelnai
Pastaruoju laiku, paviršuti

niai žiūrint, išrodo, kad šil
ko audinyčios lig ir pradėjo 
kiek geriau krutėti, bet tik 
išrodo,
kiek ne geriau.

ir vargingųjų’ valstiečfų Padeda kiek dirbti

WORCESTER, MASS

Tikrenybėje, tai nei
Jei viena au-

Literatūra ir Raudonoji 
Armija

tai kita sustoja, arba visai ma
žas skaičius audėjų palieka 
dirbti, o kitus atleidžia, kaip 
kad Standard Silk Co. atleido 
daug darbininkų iš darbo. Tai

Balandžio 10 dieną—April,1 
1932, Lietuvių Svetainėje, 29 į 
Endicott St., lygiai 1:30 vai.! 
pp pietų, įvyksta svarbios pre-Į 
lekcijos.

Dr. Kaškiaučių jau žinome' 
iš jo naudingų raštų apie svei-i

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
ž ejn ą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

SSRS proletarinė ir sovieti-Įką reiškia paleidimas 'tokios 
nė literatūra greta kitų savo!mažos audinyčios, kaip Tilton 
darbo.sričių daug domės ski-' Silk Co., kuri pareikalavo 10^) 
ria taipgi Raudonosios Armi- j audėjų, o gauti darbo atėjo 
jos nušvietimui, 
riusi tam tikra organizacija — 
LOKAF (Raud. Arm. ir Lai
vyno Literatūrinis Susivieniji
mas), apimanti keliolika šim
tų rašytojų. Be Raudon. Ar
mijos parodymo šios organi
zacijos uždaviniai — interven- 
tų rengiamo karo prieš SSRS.

kaipo šnipas, kam jis dabar į vaizdingas iškėlimas aikštėn, 
bereikalingas žvalgybai! Ir piliečių karo patyrimo siste- 
delto, turbūt, jis labai nusimi- matizavimas, 
nęs ir rašo apie savo “klaju- _ . _

šį kartą jis pasirodė fašis
tiniam “Suvalkietyj,” kuriam 
Smetona nesigaili centų. Pras
ti, turbūt, dalykai to žvalgy
bos poeto. Matyt, nustojo jis

■ žvalgybos \malonės po to, kai 
nepasisekė jam Karaliaučiuje 
prisiplakti prie komunistų. 
Viešai išaiškintas komunistų, Į

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS 
TRUMPIAUSIAS KELIA

VIMAS PER JŪRAS 
PER 7 DIENAS J TĖVYNĘ

Puikus geležinkeliu susisiekimas 
BREMERHAVEN J ’LUITUVĄ 

Bagažas Persiunčiamas Lietuvon

NORTH 11 ovn GERMAN LL\Z I U
57 BROADWAY, NEW YORK

Keliaukite su Lloyd

iš

Užsisakykit vietas pas vietinius agen
tus. Reikalaukit LLCXYD laivakorčių.

'audėjų, o gauti darbo atėjo 
Yra susida- ■ apie du šimtai. Arba Walla- 

' ce Silk Co., kurioj taipgi tik 
keli desėtkai per abu šiftus 
dirba. O tuo pačiu sykiu su
stojo Gunning Silk Co. Išna
grinėjus atydžiai, išvada susi
daro, kad audėjų skaičius be 
darbo nei kiek nesumažėjo, bet 
įvyko tam tikras apsimainy- 
mas. Kurie pirma dirbo, tai 
neteko darbo, o kurie buvo be 
darbo, tai kai kurie gavo dar
bą.

I čia yra bosų 
Jos švente (23 vasario) prol.! “triksas’.’ 

kad taip 
geVą progą 
kerta.
po 4 centus už mastą ir ma
žiau, o pereitą savaitę McGin
ley ir vėl nukirto vieną cen
tą ant masto.

LIETUVA
Tas Reiškia:

--------------- , •• rašytojų
—kovotojų auklėjimas ir t.t.

nę viltį,” kad ji sugrįšianti tik Sąryšyj su Raudonoms Armi-; 
“palydėt jį į kapus.” . . .. -.

Ištikrųjų jis senai pavirtęs rašytojų organizacijos pasiun- 
dvokiančiu lavonu. sekantį sveikinimą Raud.

i__o__ 'Armijai: ' r
Protestuotų Vekselių ir Licita- i “Geroiškai Raud. Armijai, 

cijų Skaičius Didėja tikram socialistinių respubli
kų gynėjui —- karingas prole- 

Lietuvos fašistai darjrjhan- tariškas sveikinimas.'
~ xx i Išaugęs imperialistinio už- i • t r ' • •

nuo tikrų kovotojų; K. Jakubė-;miąs ekonominio krizio sunku- kalauja didžiausio budrumo ir 
nas, kaip ir kitas panašus did-1mus. O kaip iš tiesų yra? kariško pasirengimo susti pri- 
vyris, Korsakas, padavė malo- štai žiupsnelis davinių, rodan- nįmo, kad negailestingai davus 
nes prašymą fašistiniam bu- čių puolančio Lietuvos ūkio atsparą priešui, reikalauja ka- 
deliui ir liko paliuosuotas iš lygsvarą. Kauno žydų buržu-'ringos visų proletariato armi- 
---------------------------- ---------------------------------------------------- |jų mobilizacijos, tame skaičiu-

. — ~ - .'<7 je ir proletarinių, rašytojų ar
mijos, kad įginti SSRS. kaipo 
pasaulinės revoliucijos ramstį 
ir a van postą.'

Sukurti apsigynimo literatū
ros Magnitostrojus — svar
biausias RARP., VOAPP., M 
OPR. uždavinys. Raudonosios 
Armijos galia, jėga, patvaru
mas turi būti proletariato dai
lininkų paradyti. «

Lenino partijai, jos C.K. ir.

1931 m. “Priekalo” No. 6 
tilpo socialfašistinio poeto K. 
Jakubėno eilių rinkinio recen
zija. ' Tam rinkinyj jis dedasi! 
kankiniu. Bet fašistų valdžia' die tauzija, kad, esą, Lietuvos, Išaugęs imperialistinio už
moka atskirti savo padėjėjus ■ ūkis lig šiol pasekmingai atre-' puolimo ant SSRS, pavojus rei- 
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tam tikras 
Visų pirma, tai tas, 
manęyruojant turi 

i mokesnį ir 
Jau visur temoka tik

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų dėmei!

Literatūros, politikos ir visuomenės mokslų darbininkų žurnalas

*
<♦>

1932 m. pradeda eit kas mėnuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas<♦>

DAR TURIME<!>
<♦>

<♦>
<♦>

<

<!>
<♦>

<!>
<♦>

<t>
Audėjas.
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ašytojų ar- 
ŠRS. kaipo

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

“PRIEKALAS”

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

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

Amerikoj beto dar galima 
Išsirašyt per “LAISVĘ”

įsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7

izdt. “Inostrannich
Rabocich”

Red. “PRIEKALAS”

DARBININKŲ 
KALENDORIUS 350 KOPIJŲ

Tikra Kaina 25 Centai

NUPIGINTA KAINA 15 CENTŲ
Dar Turime 350 Egzempliorių suį, mėty

DARBININK Ų KALENDORIA U S
Prašome draugų padėti jį išplatinti. Kas 

pirks tris ar daugiau kopijas, atiduosim po 10c. 
kopiją. Kurie ims tik del savęs po vieną kopiją, 
duosime už 15c. Mokestį galite prisiųsti pašto 
štangomis, vertės 2 ar 5 centų vienetose. Pra
šome tūojaus reikalauti.

ŠITAI KAS VERČIA GREIT IŠPARDUOTI:
“Laisvė” duoda savo skaitytojams dovaną pui

kią medikališką knygą, kurią parašė Dr. Jonas 
J. Kaškiaučius. Ta knyga jau siuntinėjama 
skaitytojams. Vien tik šio siuntinėjimo stam- 
pos “Laisvei” kaštuos apie $350. Įplaukos už 
Darbininkų Kalendorių padės padengti išlaidas 
išsiuntinėjimui skaitytojiams dovanų knygelės 
“Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje”. Kuo 
greičiau išleisime kalendorių, tuo greičiau iš- 
siuntinėsime skaitytojams dovaną.

Reikalaudami Kalendoriaus rašykite:
“LAISVE”

427 Lorimer St. Brooklyn, N

jėgia uždirbti $25 į dvi savai
tes dirbdamas po dvyliką va
landų į dieną ir po mažiau 
uždirba, kaip kad pas Altshu
ler Bros. Darbas gauti iš lau
ko pusės visai neįmanoma, tik 
per tam tikrą “pull” iš vi
daus tegalima, bet ir ta “pro
ga” ne be išlaidų atsieina.

Bosai su pagelba A.F. of L. 
pardavikiškais lyderiais perei
tų metų streiką sulaužė ir po 
to veik kiekvienoj šapoj įvedė 
priespaudą. Kuomet priima 
darbininką, tai turi pasirašyti, 
kad nestreikuos, neorgani
zuos unijos ,nesikalbės su ki
tais darbininkais ir t.t. Ir jei 
tik biskį kiek kas bosui nepa-piųvijai} J'-70 v.ai. ii | vln. LHbivį AlvlY. Keto UUbUl llvpd“ 

jo vado d. Stalinę vadovauja-’tiko, tai tuojaus išvaro lauk ir 
jmas, proletarinių Rytojų bū-’daugiau darbo nėra. Tik da- 
irys išpildys savo pareigas prieš į bar pradeda audėjai suprasti, 
; socialistinę tėvynę. Tegyvuo-1 kaip bjauriai juos pardavė U. 
ja Raud. Armija! Tegyvuoja;t.W. vadai bosams. 
Komunistų Partija!”

Ir lietuvių prolet. rašyto
jams reikia atkreipti kur kas 
daugiau domės Raud. Armi
jai ir apsigynimo prieš rengia
mą karą temoms ir! darbui šio
se srityse. : t

~°—Lietuvių Rašytojų Sekcija 
Baltarusijoj

Baltarusijoj (Minske) nau
jai susiorganizavo lietuvių ra
šytojų sekcija prie BAPPO 
(Balt. Prol. Raš. Asociacijos). 
Susikūrusi 19'28 m. panaši sek
cija neparodė kiek didesnio 
darbo ir iširo, mūsų nuomone 
dalinai ir dėlto, kad sekcijoj 
buvo draugų' kurie maža ben
dro turėjo su literatūra ir kū
ryba. Mes h.ežinome, kiek ir 
kokie draugai sudaro dabar 
susiorganizavusią sekciją, ta
čiau jie turi išvengti šios seno
sios klaidos.

Uždaviniai, kurie stovi prieš 
visus lietuvius prolet. rašyto
jus S.S.R.S. ir pirmoj eilėj

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

7 stjprinimas duoda galimybės 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
nį ir išvengti visos eilės trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

H “Priekale” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaizduo
jantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, kovą 

Hi ir atsiekimus socialistinė statybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 
ir kitų kapitalistini alių\darbininkų ir darbo valstiečių gyve
nimą ir kovą, ir rašoma vis\is aktualiai proletarinės literatūros 
klausimais.

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

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

“Priekalas” nesitenkina vien dailiosios literatūros, 
tybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse 
rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyri

... • j . V V V •• 44 V V !• • • 9 _ 1 — Jf _ • _ 4 fi _ _ • • 44 ri'l 1

PIONIERIŲ VAKARĖLIS
26 d. kovo Eastono Pionie

rių grupė surengė vakarėlį su 
programa. Prasidedant pro
gramai, d. V. Griciuniutė pa
sakė prakalbėlę apie Pionie
rius ir jų darbuotę. Prakalbe- 
lė išėjo stebėtinai gerai. Pas
kui Pionieriai sudainavo “In
ternacionalą” ir dar- keletą 
dainelių. Buvo sulošta veika- 
liukas “We Wanna Eat.” Beth- 
lehemo Pionieriai pasakė eiles. 
Viskas išėjo vidutiniškai, atsi
žvelgiant į tai, kad viskas buvo 
trumpu laiku susimokinta ir 
vietos nepatogumas lošimui.

žmonių buvo nedaug. Mat, 
26 kovo buvo subatvakaris 
prieš “velykas,” tai daugelis, 
kurie dar neatsikratę religinių 
burtų, buvo užimti; prisirengi
mu “velykų” iškilmei.

Nepasirodė taipgi ,ir Prus

šoc. Sta
se jis 

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

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

Platintojams Atatinkama Nuolaida!



YONKERS, N. Y.
ALDLD. 172 ir LDS. '47 kuopos 

rengia svarbias. . prakalbas, nedalio
je, balandžio 10 d., 37 Clinton St., 
2 valanda diena. Kalbės d. D. M. 
Šolomskas, ALDLD. \ Centro Sekreto-

. Kalbės d. D. M 
uD. jCenti

NUO DNIEPRO IKI VISLOS
Puslapis Ketvirtas

L.D.SA. ir Darbininkių 
Balso Vajus

Penktadienis, Bal. 8, 1932

[linijos lietuvių armija naudojosi pilna ne- 
paliečiamybe. Geriau sakant, Lietuvos 
buržuazija piršto į pirštą nesudavė, kad 
pagelbėjus Raudonajai Armijai ir atvada
vus Lietuvos teritorijas.

Po to, kada lenkų spėkos likosi supliek-

t (Tąsa) j
Liepos 6 d. lenkų 1-mos armijos dalis 

buvo pasiskirsčius į tris grupes ir Raudo
noji Armija galėjo dabaigti jų naikinimą, 
bet padaryta keletas klaidų. ‘ ’Lenkai bet
varkėje traukėsi linkui Minsko. Liepos 
7 d. lenkai kiek sutvarkė savo 1-mos armi- tos prie Vilniaus, tai Pilsudskis savo va- 
jos dalis ir traukėsi linkui Vilniaus, Molo- dams ;sakg trauktis linkui linijos: miestas 
dečno ir Danilovičių. Tą pačią dieną tre- . . _
čias raudonasis raitarijos korpusas artino- I^insk,—Oginski kanalas upės Sara *r 
Si Švenčionių linkui, kitos raudonarmiečių Nemunas ir tvirtuma Grodnas. 
dalys linkui Šarkovsčiznos ir Ga dueiškių,
Minsko ir Įgumeno. i lenkus”atgal, ii-jau 16 d.’liepos Pils®isib« už . augimą,

Tokiu budu mūšiai. Baltrusijoje prade-f - - - -- ... 1

kare. Tad būkite visi laiku, nes ne
bus vėluota. Lyros Choi*as išpildys 
koncertinę programą. Drg. R. Miza- 
ra , kuris nesenai lankėsi Sovietų 
Sąjungoje, pasakys trumpą prakalbą 
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-

goa nereikės mokėti, visiems veltui, t 
Visus nuoširdžiai kviečia

! Komisija
(83-84)

z LAWRENCE. MASS
ALDLD. 37 kuopos susirinkimas 

įvyks 10 d. balandžio, L. U. Kliubo 
kambariuose, prasidės 6 vai. vakare. 
Draugai ir draugės! Visi dalyvauki
te šiame susirininkime ir rūpinkitės 
padaryti jį svarbiu naudingais suma
nymais savo klasės reikalams ir ta
rimais. '

S. Penkauskas.
(83-84)

rius iš Brooklyno. . Bedarbė, Chini- Vajui baigiantis, musų veik-joj eina karas. Žingeidu žinoti ar 
lesnės draugės būtinai turėtų!pasibaigs bedarbė ir ar bus visapa- L1IV1V_
susirūpinti jo sėkmingu užbai- Sw^dedasi^darWnfnku Ta°ldomoie pardavinėjimui, malonėkite sugrą-uaoar cteciasi uarmninKų yaiuomoje penktadienio vakare ant Lyros 

vrn Chor(/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-' išleistuvių bankietą 
kus ir angliškus šokius, taipgi Cho- Įvyks nedėlioję, 10 balandžio, 1626 
ras patieks gana gi-ažų programą. Arch St., prasidės 7 vai. vakare. Vi- 
Todel vietos ir apielinkės lietuviai 
darbininkai malonėkite dalyvauti. Da
lyvaudami paremsite Lyros Chorą ir 
patys praleisite gana linksmai laiką. 
Įžanga tik $1.00.

Kviečia Renginio Komisija.
(83-84)

PHILADELPHIA, PA.
Koncertas ir teatras. Rengia At- 

teities žiedo Vaikų Draugijėlė. Įvyks 
nedėlioję, 10 d. balandžio, Lietuvių 
Tautiškoje sajėje, 928 E. Moyamen- i 
sing Ave. Pradžia 2 vai. po pietų, i 
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)

BINGHAMTON, N. Y.
Balandžio 9 bus perstatyta trijų 

veiksmų drama “Vėją Sėji, Audrą 
Pjausi,” L ‘ 
Clinton St., 

, perstatymui

girnų. Kurios labai užimtos ki
tais darbais, turėtų pasiliuo- 
suoti bent keliom savaitėm. Jei 
L.D.S.A. dar gyvuoja, kada 
mes apleidžiame visus metus, 

'tai kitos organizacijos gyvuos, 
jei mes jas apleisime trim ar 
keturiom savaitėm.
balsis 
rė ir 
gautų 
tytoją 
Ju3e- , . .
kiekvienas tą atliks, kas. už
pildys tą nedateklių ? Drau-

Sovietų Sąjungoje. Kalbėtojas yra 
apvažiavęs visą Ameriką su prakal
bomis, gi pas mus Yonkerse kal
bės dar tik pirmu kartu. Jeigu kas 
interesuojasi religijos klausimu, į tai 
gausite tinkamą atsakymą. Įžanga 
veltui.

Mūsų O- 
yra, kad kiekviena na- 
kiekvienas skaitytojas 
po vieną narę ar skai- 
į; mūsų eiles šiame va- 
Bet daleiskim, kad ne

(84-85)
DETROIT, MICH.

TDA. distriktas rengia labai iškil
mingą dviejų dienų pikniką, 7 ir 8 
dienas gegužės, ant Workers kem
pės. Tai bus diena atidarymo kem
pės ir sykiu tas milžiniškas piknikas, 
taigi kreipiamės į visas- lietuvių or
ganizacijas, kad jokių parengimų ne
turėtų ant tų dviejų dienų 7 ir 8 
dienas geg., bet visi dalyvautų tame 
piknike, nes T.D.A, lošė labai svar
bią rolę šiame kovų laikotarpyje ir 
pinigai yra labai reikalingi, kad pa- 
liuosuot mūsų draugus iš kalėjimų,
Taigi visi turime dėti visas spėkas, 
kad padaryti tą pikniką sėkmingu 
ir ant to pikiniko bus leidžiama ra
dio ant išlaimėjimo. Tikietas 10 c., 
ir yra pardavinėjami iškalno, galima 
gauti pas mūsų organizacijų narius. 
Ant tikietų yra nurodytas kelrodis, 
kaip nuvažiuot į W. kempę. Taigi 
kiekvienas nusipirkite iškalno, žino
site, kaip atvažiuoti į pikniką ir sy
kiu galite laimėti radio. Įžanga tik 
15

PHILADELPHIA, PA.
Delei draugų, kurie buvo atvykę 
Komunistų Partijos mokyklą, ir da

bar baigę kursus apleidžia, rengiame 
į. su programa.

i

sus kviečiame skaitlingai dalyvauti.
(84-85)

SCRANTON, PA
Darb. Susivienijimo 82 kuo-

Raudonoji Armija nesulaikomai varė ■ £ės,- kurios jaučiate atsakomy-
. . i •- v- ,v. v* uuuBuuu niuaų uiaugua jis ika.iuji.niu,

xvixiu MUV4U luuoiai. ncuuaoiiuic uiauc-i, . . ,. .. .. , , . tai ant JUSU pečių .puola SI nas-j^Urjų šiandieną šimtai yra sugrūsti,
dant nuo. 4 d. liepos, prie kurių sugabiai ^Pvo Prlver^as pamainyti liniją, kad jo ta, jūs ją turėsite nunešti iki 
rengėsi Raudonosios Armijos vadai, šutei- pirmoji armija turi sulaikyti ketvirtą Rau- ga o. .

donąją Armiją ant Nemuno upės, o kitos
(-inci \Tatta rri’Afl l.r q i v» T\/Tr\a4-xr T? £*4*

kė visišką pergalę jai. Lenkai traukėsi vi- * # ~ ,
sų frontų betvarkėje, panešdami didelius ^alys ties Novogrodka ir Mosty. Bet nak- 
nupstolius kaip kareiviais taip ir ginklais, tį iš 16 į 17 liepos raudonarmiečiai supliekė 
Tiesa, tik pirmoji lenkų armija buvo skau- lenkus ties miesteliu Nikolajevu prie Nemu- 
džiai supliekta, jos kainjinka ketvirtoji ma- no tokiu būdu vėl suardė Pilsudskio 
žiau paliesta,x bet ir ji buvo priversta grei- planus.
.tai trauktis ir palikti tvirtai apdrūtintas' 
savo pozicijas ir ginklų.

Vėliaus Pilsudskis, rašydamas knygą 
apie tą karą, po antgalviu “1920 Metai,” 
nors ir bandė išteisinti tuos pralaimėjimus 
ir paslėpti nuo istorikų, bet jo paties karo 
laiku pateikti įsakymą rodė ką kitą, nes 
liepos 9 d. jis buvo įsakęs savo vadams 
įsteigti naują mūšių liniją išilgai upės: 
ZbruČ, Styr, Lunec, išilgai liniją senų vokie
čių apkasų ir per miestą Vilnių; ten sulai
kyti Raudonąją Armiją, o paskui vėl pul
ti ant Sovietų. Gi del sekmingesnio šio 
plano jis pradėjo net derybas su Lietuvos 
valdžia kas del Vilniaus klausimo. Vienok 
jam nepavyko sulaikyti Raudonąją Armi
ją ant tos linijos; lenkų spėkos buvo at
mestos atgal ir ta linija sukapota.

Raudonoji Armija Lietuvoj.
Pralaimėjus mušius lenkams Ukrainoje 
Baltarusijoje pasidarė aišku, kad, nepai- 

ait gausios pasaulinių .imperialistų para
mos Lenkijai, ji nepajėgs nugalėti Sovie
tus. Pačioje Lenkijoje prasidėjo smarkes- . 
nis darbininkų judėjimas. Gi Lenkijos im-jmca* 
perialistai mobilizavo jaunuolius net iki telių korpusas buvo puolamas kelis kartus 
16 metų ir organizavo naują apsigynimo skaitlingesnio priešo, apsupant miestą iš 
liniją išilgai vakarinę dalį upės Bug ir trijų pusių. Vienok sugabus manevrai 
per Lietuvos Brastoj tvirtumą, bet pirm,; raudonųjų raitelių vado d. Gajo sulaikė 
negu lenkai spėjo susiorganizuoti, raudo-1 lenkus,, o tuo kartu ketvirta raudonoji ar-

Brastosl mBa PasPėjo j pagelbą per miestelį Ozery
-. ir lenkai buvo permesti į antrą Nemuno 

verstas trauktis linkui Varšavos, kad ant rodn°|ir Mosty.
* upės Vislos atsilaikyti, o kitaip jau galas1 
buržuazinei Lenkijai. Į Varšavą suvažia
vo geriausi franeuzų, anglų ir kitų imperia
listų karo vadai ir pradėjo apgynimo pri- 
rošiamąjį darbą.

Tuo kartu Raudonoji Armija varė len- 
'kus laukan iš jų užgrobtų miestų. Liepos 
9 d. išvijo iš miesto Igumen; liepos 10 d. 
atėmė nuo jų tvirtumą Babruisk; 11 d. pa
ėmė Minsko miestą. Lenkai bandė atsis
pirti senuose vokiečių karo apkasuose, bet- 
Raudonoji Armija sumušė generolo Želi-I

nieji kovotojai paėmė Lietuvių 
tvirtumą, ir jau tada Pilsudskis buvo pri-

no ir tokiu būdu vėl suardė Pilsudskio

Tuo kartu galingos lenkų spėkos ties 
Smorgoniu vedė didelius mušius su pen
kiolikta Raudonąją Armija, bet sėkmingi 
žygiai ketvirtos Raudonosios Armijos Lie
tuvos pasieniu grūmojo apsupimu lenkams 
ir jie buvo priversti trauktis už Nemuno 
ir Šara upių.

Liepos 19 d. Raudonoji Armija pasiekė 
Nemuną, stotis Baranovičius ir Luninec, 
gi Trečias Raudonasis Rai tari jos korpu
sas tą dieną užpuolė lenkus ties miestu 
Grodnas ir išvijo juos iš ten. Dabar Rau
donoji Armija ruošėsi į pietus nuo Grodno 
persikelti per Nemuną.

Lenkų armijos traukėsi per Lydą, Ra- 
dun, By ten, Velka Volia ir tt. Trečias rau
donasis raitelių kKrpusks, užimdamas Grodr 
ną, buvo atkirtęs didelėi lenkų kariuomenės 
daliai pasitraukimo kelią, bet ir patsai sa
ve pastatė tarpe dviejų ugnių 20 ir 21 die
nose liepos. Lenkų besitraukiančioms spė
koms buvo įsakyta pulti, ant Grodno per Ski- 
del ir Mosty, o iš Grodno pirmiau pasitrau- 
kusiąms, bet jau sudrutintoms nuo Kuz-

Tokiu būdu trečias raudonųjų rai-

Iš naudok i m Prakalbas Organi
zacijos Stiprinimui

Pirmo Rajono rengtos d. Un- 
džienei prakalbos, iš atžvilgio 
į atsilankiusią publiką, buvo 
sėkmingesnės, negu bent kas 
tikėjosi. Bet * organizaciniu 
žvilgsniu nieko neatsiekėm^ O 
buvo virš šimto moterų pra
kalbose. Neatsiekėm dėlto, 
kad nebuvom prisirengusios 
atsiekti, neturėjom plano, 
turėjom vajininkių, kurios 
kalbintų atėjusias moteris 
ti į mūsų organizaciją.

Dabar įvyks draugės 
džienės prakalbos visose 
mesnėse lietuvių kolonijose. 
Draugės visur rengiasi prie jų 
su entuziazmu, kas užtikrina 
prakalbų sėkmingumą iš at
žvilgio į publikos skaitlingu- 
mą. Bet reikia draugėms pri
minti štai ką: Nepadarykite 
tos klaidos, kurią mes Brook- 
lyne padarėme! Apsirūpinkit 
išanksto skaitlingu pulku va
jininkių ir gera literatūra. Su
sirinkime nebelaikąs mobili
zuotis, kada svetainė perpil
dyta žmonėmis.

Kuopos Vajininkių Sąraše

48-ta, Wilkes Barre, Pa., 13 . ■ . ’ TU ' i ■ . i > ; ’ i i
narių.

5-ta Rockford, Ill., 7 nar. 
9-ta, Chicago, 111., 5 nar. 
|44-ta ,Toronto, Canada, 5 nr.

Po vieną prenumeratą ga
vom nuo* K. Naujokaitienės,; 
Dorchester, 
žanskienės, 
Draugė . A.
ford, 
ros.

Conn.,

ne
pū
sto-

Un- 
žy-

Mass, ir M. Ra-; 
Newark, N. J.! 
Mureika iš Mil-; 
užsisakė literatū-

centų. Visus kviečia
Rengimo Komitetas.

HUDSON, MASS.
ALDLD. 103 kuopos ir Tarptauti

nio Darbininkų Apsigynimo 2 kuo- 
pcįs 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.

Valdyba

pusę visame piote tarpe vxrouno|ir iviosty. 
Taip baigėsi Vilniaus-Grodno nuo lenkų 
apvalymo Raudonosios Armijos žygiai.

Trečias Raudonasis Korpusas Prie 
Grodno

Raudonoji Armija 17 d. liepos pasiekė 
liniją: Merkinė-Marcikonis-upė Ūla ir Va
rėna. Komandanto įsakymu ji turėjo per
eiti Nemuną ir Šara upes 21 ir 22 dieno
mis liepos, tarpe Grodno ir Slomino. Ket
virtoji raudonoji armija turėjo peLąiti per 

 

Nemuną arti Grodno; taigi trečias Raudo

 

nųjų reitelių korpusas gavo įsakymą yjau 

L.D.S.A. C. Sekr.
S. s

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- 
įovskio spėkas ir 14 d. liepos paėmė Vii-; iš 17 ant 18 dd. liepos užgriebti perėjimus ^Mandabnu* orkes-
niaus miestą, gi tą pačią di^ą į Vilnių iš —• m— -- i ūkiamų Mandaimij. oi Kės
kitos pusės nuo gelžkelio stoties Lentva- 
ravas ir Naujų Trakų įmaršavo Lietuvos 
kariuomenė. Reikia pažymėti, kad tą pa
čią dieną, tai yra 14 d. liepos, ir Pilsudskis 
susitaikė su Lietuvos buržuazijos atstovais 
ir sutiko atiduoti lietuviams Vilnių. Ir 
kurgi ne, nes jau Raudonoji Armija iš
mėtė jo armiją iš Vilniaus. Lenkų armijos 
likučiai nuo Vilniaus traukėsi per Lydą 
lipkui Grodno. Ir jeigu tų laikų Lietuvos 
buržuazinė valdžia būtų vadavusis nors ir 
Lietuvos teritorijų atkariavimu, jeigu ji 
būtų perėjus į pagalbą Raudonajai Armi
jai, tai galima buvo apsupti lenkų karo 
spėkas ir visai jas sunaikinti. Bet Lietu
vos buržuazinė valdžia daugiau bijojosi 
draugiškos linkuj Lietuvos Sovietų Respub
likos ir jos Raudbnosios Armijos, negu 
Lietuvos - teritorijų grobikų—lenkų impe
rialistų. Raudonosios Armijos vadąi per 
keturias dienas vedė derybas su Lietuvos 
valdžia ir tiek tik buvo susitarta, kad Lie
tuvos buržuazinė valdžia pastatė reikalavi
mus, idant Raudonoji Armija nepereitų į 
Lietuvos pusę liniją nustatytą: Nauji Tra- 
kai--Varėna-Grodnas-Sidra. O vėliaus buvo 
nustatyta nauja linija per Varėną-Merki- 
nę-Augustavą. Į šiaur-vakarus nuo šios

į Vilnių iš per Nemuną prie Grodno.
Lenkai sumušti šiaurėje, senuose vokie

čių apkasuose, jau bėgo linkui Nemuno 
ir Šaros upių, kad čia atsispyrus, o Grod
no mieste jie bandė sudaryti galingą ka-y 
rinį kumštį, ten sutraukiant kelias rezer
vo divizijas ir sujungus jas su tvirtomis 
garnizono bei ten besitraukiančiomis jų 
spėkomis. Į Grodną traukė jų spėkos per 
Lydą ir kitais keliais. Viso jie planavo 
ten sutraukti šešias divizijas' ir pulti rau
donarmiečius iš ’ šono. Pačiame Grodno 
mieste garnizonas susidėjo iš 3,200 pėsti
ninkų ir 1,250 raitelių; ten buvo 67 kul- 
kasvaidžiai, 8 lengvos kanuolės, 2 didelės, 

,2 šarvuoti automobiliai ir 4 tankai.
Liepos 19 d. trečias raudonųjų raitelių 

korpusas, padrutintas spėkomis iš 15-tos 
raudonosios armijos, išmaršavo linkui 
Grodno, bet kaip kurias dalis sulaikė dide
li Baltstogės miškai. Dalis raitelių jau 5 
vai., prakirtę sau kelią kardais per spigliuo- 
tas tvoras prasimušė linkui lenkų apkasų 
ir išmušė juos iš pirmųjų linijų. Bet toliaus 
prasimušti negalėjo, nes atsirėmė ant for
to Grendiče, prie kurio raudoni kovotojai, 
sugulę žolėje, ir laukė daugiau spėkų.

(Bus daugiau) •

įtra, bus grupė iš Jack Lon 
don kliubo ir kitų pamargi 
nimų.

PRANEŠIMAI E KITUR
‘ SOi BOSTON, MASS.

Liet. Darb. Susivienijimo 13 kuopa 
rengia pamarginimų vakarą su “Tea 
Party.”! . Įvyks nedėlioję, 10 d. ba
landžio, 376 Broadway, So. Boston, 
Mass. Bus perstatyta juokinga ko
medija ip kitoki pamarginimai, ku-, 
riuos suteiks jaunas chorietis.

(84-85)
EASTON, PA..

ALDLD. ,13 kuopęs susirinkimas 
įvyks nedėlioję, 10 d. balandžio, 3 
vai. po pietų, Easton Baking Co 
svetainėje, 34 N. 7th St. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite, nes randasi daug 
svarbių reikalų apkalbėjimui. Taip
gi mokėkitės duokles už 1932 metus, 
nes tas padės Centrui greičiau iš
leisti šių metų knygas. Atsiveskite 
ir naujų narių.

Sekretore.
"k (84-85)

PHILADELPHIA, PA. ! 
EKSTRA

Lietuvių Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 9-tos kuopos yra šaukia
mas specialis susirinkimas pirmadie
nį, 11 d. balandžio, 8 vai. vakare, Ru- 
su^name, 995 N. 5th St. Bus drau
gas iš T.D.A. distrikto. Būtinai vi
si nariai privalo dalyvauti.

Sekretore Poįiene.
(84-85)

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

Sekr. Jonas Norkus.
(83-84)

WEST HANOVER, MASS. 
Šaunūs Šokiai

Rengia Hanover iLetuvių Kliubas, 
subatoje, 30 balandžio, savo naujoje 
svetainėje, Sumner St. Visos apie
linkės lietuvius ir lietuvaites kvie
čiame skaitlingai atsilankyti.

Atsiminkite, kad subatoje, 9 ba
landžio, bus rinkimai- gražuolės iš 
parengime dalyvaujančių merginų. 
Jai bus duota dovana. Taipgi ir 30 
balandžio bus duodama dovanos už 
kitus atsižymčjimus. Grieš gera or
kestrą ir bus kitokių pamarginimų. 
Dalyvaukite, linksminkitės pavasario 
parengimuose. Įžanga žema: vyram

(83-84)
BUFFALO, N. Y.

Pirmas didelis balius. Rengia AP 
bus iškilmingas puikiu ' LA. 25 kuopa bendrai su rusais,

Lietuvių svetainėje, 315-17 35c., moterims 25c.
Binghamton, N. Y. Po 
bus šokiai. Veikalą su

I loš Aušros Choras, kuris jau yra 
(83*84) Pažymėjęs gabiu vaidinimu. Šis;

parengimas
WGRCFCITFR perstatymu ir tuom, jog jis yra įvyks subatoje, 9 balandžio. cmfw

Tnrnf ISvn mn n Vnn P^^as ir paskutinis šiame sezone. įvyks subatoje, balandžio 9 d., Starlaipt. Darb. Apsigynimo 13 kuo- ^LDLD. 20 kuopa daro šį parengi- Hali, 404 Broadway, corner Pratt 
pos susirinkimas jvyks sekmadieni, nalinksininus visus tat skai- St Pradžia 7’30 vai vakare Drau-balandžio 10, prasidės 10:30 vai. ry- Į Paį“}«Snus.visus, tat sKai- bt. riaazia vai. yaKare. v vrau
te, Lietuvių svetainėje 29 Endicott ViteWns ižam 
St. Visi nariai susirinkite, nes turi
me daugybę svarbių reikalų aptar
ti, 
jų 
vo

pos

Draugai, rūpinkitės atsivesti nau- 
narių. Auginkime, šią svarbią sa- 
apsigynimo organizaciją.

Organizatorius.
(83-84)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia koncertą, va

karienę, balių ir prakalbas. Įvyks 
šeštadienyj, balandžio 9 d., Girard 
ManoK svetainėje, 909-15 W. Girard 
Ave. Koncertas prasidės kaip 8 
vai. šokiai ir vakarienė 9 vai. va-
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gai lietuviai darbininkai! Iš visos 
apielinkės dalyvaukite šiame baliuje. 

Taupykite pinigus, įsigy- Bus gera muzika ir skanūs užkan- 
i džiai.

(82-84) Į (82-84)
EASTON, PA. i CLIFFSIDE, N. J.

Linksmas Vakarėlis ; Lietuvių, rusų ir slavų darbininkų
Rengia Bedarbių Taryba, subatoje, ■ organizacijų bendras komitetas ren- 

balandžio 9, Easton Baking Co., 34-36 zgia didelį balių, šeštadienio vakare, 
N. 7th St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 9 d. balandžio, svetainėje Walker St., 
Gerbiami Kaštono ir visos apielinkės prie gatvekario bėgių. Visas pelnas 

2 ! Malonė- nuo šio parengimo skiriamas Daily
kite skaitlingai atsilankyti i šį va- Workeriui. Skaitlingai dalyvaukite 

Bus skanių valgių ir gėri- šiame parengime ir tuomi paremkite 
Taipgi grieš" geri muzikantai kovingą darbininkų dienraštį

Iš anksto per
kant tikietus įžanga 40c., prie lan
gelio 50c. m— 
kite tikietus iš anksto.

darbininkai ir darbininkės!
1
karelį.
mų. ..........
Easton High School studentai. Įžan-
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
žemiau seka surašąs kaikurių ligų. Tos ligos labiausia kankina darbininkus, lo

dei darbininkai turi apie jas žinoti, kadmokčti nors dalinai apsiginti.
žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas. 
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.

-Rauplės ir vėjavau plės. ♦
^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, liėsumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas.
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
įPiktšašiai, .šunvotės,, votys pakunės. ^ 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

mas.
Plaukų slinkimo priežastis.

/ Geltlige, spuogai ir jiems panašūs daly
kai.

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su- 

Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai

KNYGA Iš lh PUSLĄPIŲ, KAINA $1.00
Kas užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00 

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVĖ,’ 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržlumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. *.
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas. • 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Isireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimąi, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežaščių. . 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja. 
Kaip pasidaro dirbtinas, kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritrpškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

mas. ,
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 
žymėtas ligas.
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.
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Penktadienis, Bal. 8, 1932 . Puslapis Penktas

EASTON, PA šia Šalim. Bet pionierių lyde
ris nepaleidžia ir gana. Pas
kui vienas iš publikos daro 
pranešimą, kad trumpoj atei
tyj Komunistų Partija surengs 
prakalbas ir kad visi atsilanky
tų ir išgirstų tikrus nurody
mus, kaip pasiliuosuoti iš kapi
talistinės sistemos ir kur klau
simai bus atsakyti pilnai.

Pirmininkas, m a t y d amas, 
kad kalbėtojas “stuck” ir net 

partija

Antras Sovietų Baltarusijos Lietuvių Dar 
bininkų Kolekty viečių ir Pavienių 

Valstiečių Suvažiavimas
par-

Socialistų Prakalbos
Keletą mėnesių atgal, pasi

taikė pęoga sueiti su vienu na
riu iš Socialistų Partijos ir ta
po sužinota, kad čia randasi 
dar nuo senų laikų užsilikus 
S. P. kuopa. Iki to laiko veik 
niekas nežinojo, kad jų čia
randasi, nes jokio veikimo iš nežino, ar socialistų 
jų pusės nebuvo, ot tik susi- priklauso prie II Internaciona- 

« rinkdavo, iš biblijos padisku
tuodavo ką nors ir tuomi vis- 

‘kas baigdavosi. Taip ėjo me
tai po metų, tačiaus kriziui 
užėjus, kuomet klasių kova 
paaštrėjo, nekurie iš jų pra
dėjo nebepasitenkinti tokiu 
veikimu, pradėjo artintis prie 
komunistų. Vieną kartą per 
jų užkvietimą, būrelis komus- 
tų atlankė socialistų susirinki
mą, gavęs balsą d. Bender pla-i 
čiai išdėstė Komunistų Parti-1 
jos veikimo programą ir t.t. | 
Jaunesnis socialistų elementas 
karštai sveikino d. Benderi, <

* tačiaus keletas senų laukėsi——:Kl*AllCPVlčl9IIQ Marš-
t nesutiko. Tame susirinkime! 8* rtUCCVILldUS nldlS

nemažai komunistinės litera
tūros išplatinta.

Kiek vėliau buvo i 
debatai socialistų su komunis- j 
tais “Unemployment Insuran-' 
ce” klausimu. Atėjus paskir
tam laikui iš socialistų pusės 
debatorius nepasirodė (apie 
tai jau buvo rašyta “Laisvė
je”). O komunistų pusės buvo 
d. Wood ir pasakė gerą pra
kalbą. Daugelis kovingesnių 
socialistų pradėjo nepasiten- 

* kinti ir smerkti savo vadus, 
sakydami, kad “mes jau gana 

,4 klausėmės savo vadų visokio 
‘bunk’, nors kartą norime tei
sybės išgirsti, norime veiki
mo. . .” Senieji, užkietėję va
dukai, pamatė, kad nariai žy
miai palinko prie komunistų 
ir, kad užbėgus tam už akių, 
surengė prakalbas kovo 27 d. 

, Parsikvietė buvusį valdininką 
Readingo socialistinės 
nistracijos tūlą Snyder. Buvo 
manyta, kad dabar tai “šiur”; 
komunistai bus suvaryti j “ožio į 
ragą.” i

I

Sulaukus tos dienos- paskir- !
♦ tam laikui, svetainėn įėjus, jau i 
‘ buvo pusšimtis žmonių ir triakį;

lukterėjus dar atėjo keliolika. 
Pirmininkas atidaro susirinki
mą ir perstatinėja kalbėtoją. 
Pirmiausiai pasako apie socia
listus, ką jie “veikia,” aiškiai 

^prisipažindamas, kad jie efcą 
tik “talkers” (plepėtojai) ir 
t.t. Pagaliaus su tam tikru 
išdidumu perstatp Snyderį. šis 
pradeda kalbėti temoj: “Pu
blic Utilities.” Jo kalba nie
kuo nesiskyrė nuo bent kokio 
kapitalistinio k a 1 b ė t o j aus. 
Verkšleno, kad. tas negerai ir 
tas prastai, ką šiuo laiku kiek
vienas mato, įpindamas savo 
kalboj menkos vertės pašaipos 
kapitalistų adresu. Bet kas 
daryti, kad panaikinti šį supu
vusį surėdymą, nepadarė jo
kios išvados. Užbaigus pra
kalbą, pirminink’as klausia ar 
nori kas klausimų statyti.

lo, pasiskubino uždaryti susi
rinkimą. Po viskam, daugu
mas socialistų kuopos narių 
sustoję į būrelius kalbėjo, kad 
jie mes socialistų partiją, nes 
nieko ten revoliucinio nėra. 
Reikia pridurti, kad ši socialis
tų kuopa susideda išimtinai iš 
amerikonų ir yra gero elemen
to, tik iki šiam laikui radosi 
po įtaka Hillquito, bet dabar 
pradeda atsikratyti ir artintis 
prie komunistinio veikimo.

Laisvietis.

stas Mass. Valstijoj,
W Rengia T D.A.

9
10
12
13
14

8 d. 
dieną 
dieną 
dieną 
dieną 
diena 
15 d.

admi-

Sovietų Baltarusijos Cen- įstaigose ir kasdieninis 
tralinė Nacionalė Komisija tijos ir1 Sovietų valdžios 
š.. m kovo 28 d., šaukia darbas, tautų mažumų tar- 
Minske antrą lietuvių darbi- pe‘, rodo, kad Sovietų Balta- 
ninkų kolektyviečių ir pa- rusijoj yra atsiekta žymių 
vienių valstiečių suvažiavi- nacionaliam darbe laimėji

mu.
Sušaukimas antro lietu-

mą.
Sovietų Baltarusijoj jau 

nuo senų laikų' (apie 40-50 vių darbininkų, kolektyvie- 
metų) gyvena, po įvairius 
rajonus Išsiblaškę; lietYivių 
valstiečiai, o pramonės cen
truose dirba nemažas lietu
viu darbininku skaičius. Iš- 
viso Sovietų Baltarusijoj 
lietuvių gyventojų, staitys- 
tikos žiniomis, priskaitoma 
apie 8,000 žmonių.

Kad geriau aptarnavus 
lietuvių darbo mases, Sovie
tų valdžia, vykdydama leni- 
nišką nacionalę politiką, 
atidengė visą eilę pradinių 
lietuvių kalba mokyklų, vie

čių ir pavieųių . valstiečių 
suvažiavimo irgi yra nacio
nalio darbo laimėjimas. Į 
antra suvažiavimą susirinks 
iš įvairių Sovietų Baltaru
sijos vietų darbininkai, ko- 
lektyviečiai ir pavieniai 
valstiečiai, kurie savo dar- 

įbo patyrimais galės pasida-l (Lietuvių darbininkų 
lint su kitais, pastebėt visus Sėo Awinvilrm •Him* 
darbo trūkumus vietose ir 
numatyt, kas reikalinga da
ryt, kad 
išvengt.

_ v Antram 
ną vidurinio mokslo moky-1 ninku ir 
klą," organizavo lietuvių Į važiavime

ja, jų pastangos griaut ko
lektyvų darbą iš vidaus yra 
kasdieninis apsireiškimas;

Antras Sovietų Baltaru
sijos liet. darb. kolektyvie
čių ir pavienių valstiečių 
suvažiavimas turės ypatin
gą domę atkreipt Sovietų 
šalies apgynimo reikalams. 
Lietuvių darbo masės, kar
tu su kitomis tautų mažu
momis yra pasirįžę ginklu 
stot gint Sovietų Sąjungos 
rūbežius. Tam reikalinga 
kasdieniniam darbe visuo- 
met • prisimint naujo karo i ši^am puTietuL 
pavojų ir būt pasiruosus at-1  
remt priešų puolimus.

Amerikos lietuvių darbi
ninkų masės, kurios taip venįllK) Atpiginu 
žingeidaujasi Sovietų sočia- -------
listine statyba, nes jos žino, I Taip vadinama Naciona- 
kad tai yra drauge ir jų lai- le Industrinės Konferenci- 
mėjimai, privalo taipgi dar jos Taryba paleido didelį 

burbulą, būk bėgyje pasku
tinių dviejų metų Ameri-

90 Nuoš. Mainieriu |kos 'darbinink,i pagyveni- 
n 1 n, n i 1 | Dias atpigęs 17 nuoš. Bet .tai 
Randas Streiko Lauke :niekas kitas kaip būržuazi-

_ Visoj Jos pastangos įkalbėti dar-Bridgeport, Ohio.Viso j Jos pastangos ĮKaioeti aai- 
rytinėj dalyj Ohio ir Pan-. bininkams, kad jie nusira- 

__ __
streikas i mintų ir nekovotų prieš 

visų I viešpataujanti šalyje alkį ir 
Pikietas eina I skurdą.

handle distrikte West Vir-! 
ginijos mainieriu 
apima 90 nuošimčių

I darbininkų.
'masinis. Nacionalė Mainie- 
Įrių Unija virto svarbiu fak
torium, 
ro fronto obalsį ir 
mobilizuoja niainierius

nes ji iškėlė bend- i Woodbridge, N. J. — čia 
uoliai. susidūrė du automobiliai ir 

ma- ■ vienas trokas. Vienas žmo
gus užmuštas, o šeši sužeis- 
ti.

Blefas apie Pragy

esamų trūkumų

labiau susirūpint Sovietų 
Sąjungos gynimo Reikalais.

į ma-
Amerikoj turi siekt 

tampriausių ryšių palaiky
mo su 
siunčiant 
ruošiant 
kursijas.

Antras

Sovietų Sąjunga, 
savo delegatus, 
darbininku eks- u

10111

Gloversville, N.. Y.—Sker
sai upelį Hunter Creek ties 
Nortville yra būdavo j amas 
tvenkinys. Bal. 6 d. vienai 
tvenkinio sekcija sugriuvo, 
užmušė inžinierių ir sužei
dė tris darbininkus.

IIIIQIIISIIIQIII IIISIII

GĖRIMU IR UŽKANDŽIU UŽEIGA v*
Savininkai Petras Lingfvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi,vieta užeiti iš kitur atvykusioms. Mes padėsime susipa

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

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015

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

lietuviu darbi- 
kolektyviečių su-(

dalyvaus lietu-j sijos lietuvių 
kalba rankvedžių ir skaity-jviai darbininkai iš Lenin- kolektyviečių 
mui knygų leidimą. Jau 5 grado, Maskvos ir Charko

vo. Tų didelių Sovietų pra- 
skiriamas) monės centrų lietuvių dar- 
•laikraštis bin inkų atstovų dalyvavi

mas šiam suvažiavime turi 
ypatingą reikšmę. Mums 
be galo svarbu : 
vadovaujamą p r a m o n ė s 
darbininkų rolę valstiečiais. 
Miestų proletariatas yra 
labai daug padėjęs žemės 
ūkio kolektyvų sustiprini
mui ir daugelis geresnių vimą panaikinti, 
pramonės darbininkų atlie-. < ;
ka tiesioginį darbą kolekty
vuose. . , n

Antras Sovietų Baltaru- ! Bedarbiai ant Dumpy 
sijos lietuvių darbininkų Į ; . ■ . ' —-4—
kolektyviečių ir pavieniui HARTFORD, Conn, 
v a 1 s tįečių suvažiavimas 1 Ant-' , ’ ’ _ L 
svarstys visą eilę svarbes- i lyno)’, kurios randasi 
nių socialistinės, statybos ir ~ ~
proletarinės kultūros reika
lų.

Jau artinasi 3-čia bolševi
kiško pavasario sėja. Prieš 
mus stovi uždavinys, kad 
padidint pasėlių plotą, ge
riausiomis sėklomis apsėt 
laukus, pavartot visas agro- 
technikines priemones, kad

metai leidžiamas (lietuvių 
darbo masėms 
lietuvių . kalba 
“Raudonasis Artojas”. So- į CV JL O A 11 UI V Už UCV 11. V C4> A d A A d« * * *

, Jeigu kur nėra Tarptautinio vietų valdžia imasi visų

Sovietų Baltaru- 
į darbininkų, 

j suvažiavimas 
irgi kreips domes mūs -ty
čių geresniam sustiprinimui 
su Amerikęs lietuvių darbi
ninkų masėmis.

Klasių kova aštrėja. Ka
pitalistinis pasaulis, gilaus 

sustiprinti I ekonominio kri'zio purto
mas, griebiasi ginklo, kad 
žudyt naujus milionus žmo
nių. Būkim pasiruošę, netik 
atremt kapitalo puolimą, 
bet ant visados jo viešpata-

Bučiukas.
Kovo 20 d., 1932 m.

Montello balandžio
Lowell balandžio 
Havei’hill balandžio 
Worcester balandžio 
Malden balandžio 
Peabody balandžio
Bridgewater balandžio 

Vietos organizacijos privalo
te gerai išgarsinti tas prakal
bas, taip pat “Laisvėje” pa
garsinti vietą ir valandą.

Darbininkų Apsigynimo, tai ki- priemonių, kad greičiau pa- 
tos organizacijos privalytų su- ruoštis mokykloms ir kolek- 
rengti prakalbas.

Prakalbų rengimo reikalais
reikia kreiptis I.L.D,., 113 Dūd-

bu- joj yra lietuvių valstiečių 
kolekty/izuojįa apie 70 nuo- 

Įšimčių. Lietuvių kaimo ko
lektyvizacijos n u o š i m t is 
yra didesnis uz bendrą.bal
tarusių kaimo kolektyviza
cijos nuošimtį. Bet skai
čiaus didumas dar nėra tas 
rodyklis, kuriuo galima ma
tuot kolektyvizacijos darbo 
ląimėjimą.

Lietuvių žemės ūkio ko
lektyvai dar nėra gerai 
ūkiškai sustiprinti. Trūksta 
patyrusių darbininkų, ne
užtenka žemės ūkio specia
listų, kurie galėtų kas,die
niniam darbe padėt lietuvių 
kolektyvams stiprėti ir 
augti.

Kultūros darbe, kokybės pakėlus javų derlių, 
žvilgsniu, irgi stovim dar — ■
labai žemam laipsnyje. Lie
tuvių mokyklos neturi visų 
joms feikajjngų rankve- 
džių, trūksta mokytojų, ne- 
visur yra tinkami moky
kloms butai ir tt.

Jeigu lietuvių darbo ma
sių tarpe yra jau daug kul
tūros ir politinės apšvietos 
darbo atlikta, tai reikalinga 
dar daug ir daug kartų 

į daugiau dirbt, kad pasiekt

ley St., Boston, Mass.
(Pereitą sykį 

vo, pažymėta 3 
tai

tyvams naujus reikalingų 
darbininkų kadrus.

Dabar Sovietu Baltarusi-

klaida.) •

“Laisvėj 
Dudley St.,—

Komisija.

SCRANTON, PA.

Svarbus Lietuvių Susirinkimas 
ir Prakalbos

Subatoje, balandžio 9 d., 
7 :&0 vai. vakare, čionai yra 
rengiamos prakalbos labai 
svarbiais klausimais. Kalbės 
draugė Undžienė, kuri tik ką 
sugrįžo iš Sovietų Sąjungos ir 
draugas A. Bimba, iš Brook- 
lyno. Visi lietuviai kviečia
mi skaitlingai dalyvauti. Įžan
ga visiems veltui.

Prakalbos įvyks Internatio
nal Hali svetainėje, ant Lack
awanna Ave., Scrantone.

Rengėjai.

miesto’ dūmpų. (šiūkš- 
prie į 

Colt Paten Fire Arms Co. ; 
fabriko,' gyvena iki 150 be
darbių. Jų padėtis stačiai j 
baisi. Žmonės suvargę, iš- 
badė j ę.

Drg. M. Undžienė Kalbės 
Sekamose Vietose:

d.Wilkes Barre, Pa. bal. 8
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 Lackawanna Ave. Čia
taip pat kalbės ir d. Bimba, i to laipsnio, kuris mums rei

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

Scranton, Pa. balandžio 11 d. 
Reegle Hali, 125 Franklin 
Ave. Šiame susirinkime kal
bės angliškai.

Binghamton, N. Y., bal. 13 d. 
Lietuvių svetainėje, 315 
Clinton St.

Pionierių Lyderis Sukritikavo 
Kalbėtoją

Klausimų buvo pastatyta 
nemažai, k.t.: Ar galima lai
mėti ko nors per balotus ir $r 
kapitalistai nevartos spėkos, 
jei ir didžiuma išbafsuotų so
cialistus? Atsakė, Kad mes 
turime laikytis įstatymų ir tik 
didžiumą turėdami kongrese, 
galėsime perkeisti įstatymus. 
Visai neginčino apie vartojimą 
spėkos. Ant klausimo, kodėl 
Milwaukee socialistinė valdžia 
užlaiko daug daugiau polici
jos, kaip kiti kapitalistiniai 
miestai, atsakė, kad policija, 
tai didelė pagelba žmonėms,.
daug patarnauja. (Iš publi-1 Rochester, N. Y. balandžio 14 
kos girdisi juokas). Ant klau-j Gedimino svetainėje, 575 Jo
simo,' ar Amerikos socialistų | seph Avė.
partija priklauso prie Antro Buffalo, N. Y., baland. 15 d.

kad Cleveland, Ohio bal. 16 d ir 
balandžio 17 d. po pietų. 
Akron, Ohio bal. 17 d.

Detroitu Mich. bal. 18 ir lp d. 
Grand Raping, Mich. bal. 21 
Chicago ir apielinkėj bal. 22, 

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

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

Baltimore, Md. geg, 
Chester, Pa. gegužės 
Philadelphia, Pa. geg. 8 dieną 

(Galima rengt 2 prakalbas)

Internacionalo, atsako, 
nežino ir nepaiso. Sako, mes 
tik apie Ameriką turime rūpiu-i

Taipgi buvo nurodyta kal
bėtojui, kaip galima socialis
tams pasitikėti, kuomet kitose 
šalyse, kaip kad Vokietijoj, 
Anglijoj jie, turėdami valdžią 
savo rankose, netik kad nepa
naikino kapitalizmo, bet eina 
ranka rankon su kapitalistais 
pastarųjų naudai, čia jau 
buvo perdaug kalbėtojui, jam 
į pagelbą šoko pirmininkas, 
pasidarė karšta. Abu tik to 
laikėsi, kad mes rūpinkimės

galima

6 dieną

Proletarinės kultūros 
darbe reikia išpildyti Ko-| 
munistų Partijos duotas di
rektyvas, kad likvidavus 
bemokslę, pakėlus lietuvių 
darbo mąsių politinio išsila
vinimo laipsnį. 0 tai reiš
kia : padidint lietuvių mo
kyklų skaičių, išplėšt pir- 
kių-skaityklų tinklą, visose 
vietose organizuot raudo
nus kampelius; duot darbi
ninkui ir kolektyviečiui vi
sais svarbesniais klausimais 
reikalingą jam literatūrą.

Newfoundland Darbinio 
kai Tapo Apgauti; Ju 

Kova Sutriuškinta

kalingas, kad atsilikusi lie
tuvių tautos mažuma pavy
tų toliau nužengusias tau
tas.

Sovietų Sąjungoje deda
mos visos pastangos, kad 
tos tautų mažumos, kurios 
rusų caro laikais buvo per
sekiojamos ir slegiamos, da
bar būtų kuo plačiausiai 
matariaiiai palaikomos, po- trumpiausį laiką pasikarto! 
litiniai remiamos.

ĮSovietų Baltarusija, ku
rioj gyvena įvairių tautų 
mažumos : žydai, lenkai, 
latviai, vokiečiai, lietuviai, 
estai, totoriai, čigonai, gali 
būti nacionalio darbo pa-' 
vyzdžiu. Čia yra netik at
skirų tautų pradinės moky
klos, bet ir augštesnio mok
slo įstaigos. Nacionaliai že
mės ūkio kolektyvai, kultū
ros įstaigos, nacionalis dar
bininkų sąstatas pramonės Buožinių elementų

ST. JOHN’S, N. F. — Be
darbiai ir darbininkai buvo 
sėkmingai sukilę ir prispy
rę valdžią nešdintis. Bet 
juos apgavo “opozicijos” 
partijos vadai. Jie pradėjo 
šaukti darbininkus, kad nu
siramintų, ne^ valdžia, ge
ruoju pasitraukianti ir ge
ruoju būsianti suteikta pa- 
gelba badaujantiems be dar-1 

i biams. Daug darbininkų i 
paklausė apga vingų priža- i 
du ir išsiskirstė. Tuo tarpuv v k, L LA II. iDOAOnlA OlUi X veil i

Niekam nepaslaptis, kad policija gerai susimobiliza-1 
kapitalistinės salys, ekono- vo, surekrutavo skaitlinga 
mmio knzio ^spaudžiamos, būrį ginklūotų buržujų ii: 
jieško iš jo išeities, naujo I taip darbininkai tapo nuga- 
karo aventiūrose ir pirmoj ^. p0 ginklu pastatyta 
vietoj ruošia^ naują kąrą ap-įe tūkstantis buvusių ka- 
pneš sovietų Sąjungą, j . reivių, ‘kuriuos valdžia pa- 
,nT^aL5aA)ay ^ec as^ tolimoj pirko. Gi mieste įvestas 

tas gali per p^ro stovis.

kapitalistinės šalys, ekono- vo, surekrutavo skaitlingą

reivių, ‘kuriuos valdžia pa-

Mandžūrijoj,

vakaruose.
Vakarų ponai labai nery- 

mauja ir varo įvairias pro
vokacijų kombinacijas.

Sovietų Baltarusija yra 
šalis, kuri rubežiuojasi su 
kapitalistiniu pasauliu. Jos 
rūbežiai ypač privalo būt 
budriai saugomi. Klasinis 
priešas mums gręsia netik 
iš oro, bet ir iš vidąus. Ka
pitalistinių gaivalų likučiai 
nemano geruoju pasiduot.

agitaci-

Suareštavo Mamieii
' BURGETTSTOWN, Pa.- 

Policija suareštavo Ben 
Konzel, 22 metų amžiaus, I 
mainierį ir kaltina laikyme 
pas save ir platiųime ko
munistinės literatūros. Po
licija skelbia, kad pas jį ras
tas visas trokas komunisti
nės literatūros. Konzel sa
ko, kad jis yra bedarbis ir 
čia atvykęs darbo j ieškoti.’

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Turkiška

JUOZAS KAVALIAUSKAS

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

iiisHismsmeiiiemei ilOlilQHIQIIIQIIIGIltQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIICIIIDIIIBIIICI

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžer^, 

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 grūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui 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. eleveiteriuj išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

įvairią karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į valias, 
taipgi ir gardžią už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba-< 
liams, teatrams, ve-1 
stuvėms, sporto pa
rengimams" ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staert Island Fer
ry.

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitą miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metą. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namą ir žemių, 
taipgi įvairią biz
nių. Mūsų p a tam a 
rimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N.J.
Tel. Trinity Kill
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VIETINĖS ŽINIOS Svarbus Posėdis!
TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

“AUKSINIAI KALNAI

abejojama, ar ilgai savininkas 
jį ten laikys del įtikimo, dai
nininkei.

sus Sovietinių judžių direkto
rius. '

pirmos 
įdomia 

ti-

L.D.S. II Apskričio komi
teto posėdis įvyks nedūlioj, 

110 d. balandžio, Laisvės 
svetainėj, 11-tą vai. dieną.

Ruoškitės Į Diskusijas
Apie Dailę—Meną

Penktadienis, Bal. 8, 1932

f
*
5

Aido ir L.D.S.A. 1-mos Kp. 
Vakarienė ir Šokiai

Pasiuskit Delegatus į 
Bedarbio Konferenciją
NEW YORK. — Centralinė 

Bedarbių Taryba šaukia nepa
prastą konferenciją greitaisiais 

j reikalais. Reikia apsvarstyti 
ir suplanuoti, kas bus daryt 
dabar, kuomet Tammany Hall 
valdžia vėl griežtai apkapojo 
bedarbių šelpimą, ir desėtkus 
tūkstančių bedarbių šeimynų 
paliko visiškai badauti. O 
dar, sulig pačios miesto val
džios pranešimo, visi šelpimo 
biurai užsidarys nuo birželio 
1 d.

Kokiais būdais, per kokį.' 
atsilankę Į veikimą galima būtų išreika- j 

ar yra to-Į Jaut iš valdžios visiems bedar7 
“bešališkas i biams piniginės pašalpos tuo- 

menas bei jaus,—-tai bus pagrindinis šios 
i konferencijos klausimas, 

ir Absoliučiai kiekviena

Drg. B. šalinaitė patieks 
prelekciją apie muziką atei
nantį pirmadienį, balandžio 11 
d., 7 :30 vai. vakarė, “Laisvės” 
svetainėje, Brooklyne. Jos 
prelekciją piatarnaus, kaip įve
dimas į klausimus ir diskusi
jas visiems. Kaip iš pačios 
prelekcijos, taip iš diskusijų 
galima bus plačiau sužinoti ir 
-geriau persitikrinti, ar muzika, 
drama, dainos, poezija, menas 
ąbelnai, turi ką nors bendro 
su politika ir su darbininkų 
judėjimu. Į šį prelekcijos iri 
diskusijų vakarą 
darbininkai patirs, 
kiš dalykas, kaip 
—beparty viskas” 
dailė.

Visiems darbininkams ir! Absoliučiai kiekviena dar- 
darbininkėms naudinga yra ta- bininkiška lietuvių organiza- 
tai sužinoti, o ypač kiekvie- j cija bei kuopa privalo pasiųst 
nam choristui ir choristei, see-1 savo atstovus į konferenciją, 
niškų veikalų vaidintojams ir 
meno darbuotojams apskritai.

Yra draugų, kurie nuodug
niai rengiasi prie diskusijų, | 
rinkdami medžiagą įvairiems 
klausimamas toj srityj.

Kito sekmadienio vakare, 
balandžio 17 d., Aido Choras 
su L.D.S.A. 1 kuopa turės va
karienę su programa ir šokiais, 
“Laisvės” svetainėje, Brookly
ne. Šokiai prasidės 4 vai.; va
karienė bus 7 vai. Įžanga į 
viską doleris; vien tik į šo
kius 25c. Aidas ir Darbinin
kių kuopa užtikrina 
klasės vakarienę, su
muzikale programa; prašo 
kietus pirkti išanksto.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SMULKMENOS

< NEW YORK. — Nežinomas 
Vyras atėjo su trijų metų mer
gaite į vaistinę po num. 1961 
Broadway, nupirko ‘jąi šoko
ladinio gėrimo ir paprašė tar
nautoją, kad prižiūrėtų mer
gaitę kokią minutę: o aš gir
di, turiu^kubų reikalą išeiti, 
tuoj aus sugrįšiu. Bet vyras, 
matomai, bedarbis visai nesu
grįžo, ir mergaitė paimta į kū- 
dikų prieglaudą. Kokis skir
tumas nuo Lindberghų.

Didžiausias Mirtingumas 
Tai Manhattane

Rodymas naujų garsinių ju- Draugai, kurie įeinate į mi- 
" netą komitetą, stengkitės 

dalyvauti šiame posėdyje, 
kadangi yra daug, svarbių 
dalykų aptarti.

Sekr P. Baranauskas.

džių “Auksiniai Kalnai,” nese
nai atvežtų iš Sovietų Sąjun
gos lieka truputį atidėtas, ir 
prasidės balandžio 13 d., tre
čiadienio vakare, Cameo teat
re, 42nd St., ties Broadway, 
New Yorke, čia jie bus pirmu 
kartu Amerikoje , matomi ir 
girdimi. “Auksinių Kalnų” 
atidarymo vakare/ dalyvaus ir 
pats Sergei M. ^įsenstein, gar-

Darbininkų ir kaimo biednuo-j tlnlų UUOKllų. „as 
menes dvisavaitinis laikraštis tinge užsimokėti.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN. N. Y.

ALDLD 147 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioję, 10 d. baalndžio, pra
sidės 10 vai. ryte, Hanover Club, 
738 5th Avė., kampas 24th St. Visi 
nariai esate prašomi į laiką pribū- 

jti ir kurie dar nesate užsimokėję me
dinių duoklių, pasirūpinkite šiame mi- 

. Atsiveskite ir nau- 
aplikantų j draugiją.

Prot. Sekr. A. Bružas.
(84-85)

SO BROOKLYnTnT Y.
50 kp. susirinkimas įvyks 8 d. 

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

Prot. Sekr. A. Bružas.
(83-84)

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.jų
“BALSAS”

A
Kiekvienas lietuvis darbininkas 

privalo skaityt “Balsą”. Atskiro ekz. 
kaina Lietuvoj — 15 centu. “Bai
sa” galima užsisakyti Vokietijoi Til
žės mieste šiuo adresu: Deutschland. 
Tilsit. Pr., Memėlstrasse 26, “Bajso” 
Redakcija, Max Laborius. Užsaky
mus galima daryt ir per paštą..

“Balso” kaina 1932 metams
Vokietijoj, Francijoj, Belgijoj, 

Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj: 
metams — 2 markės; 6 mėn. — 1 
markė; atskiras eks. lO.fenig.

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

SSRS.: 'metams —• 2 rub.; 6 mėn. 
—-1 rub.; .1 ekz—10 kap.

LDS.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
X
X
X

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043kuri įvyks šeštadienį, balan

džio 9 d., 1:30 vai., po num. 
5 East 19th St.

Konferencijai jau išreiškė 
’ pritarimą ir pasižadėjo joj 
dalyvauti Darbininkų Tarptau-1 porting Kompanijos, Paul Mar- 

golin atvažiavo darban per- 
gražiu automobiliu. Kilo klau
simas, iš kur jis gavo pinigų,? 
Pasirodė, kad per dvejus me
tus jis iškraustė $20,000 ver
tės šilko iš kompanijos sandė
lio. Tapo areštuotas.

NEW YORK. — Vyresnysis 
tarnautojas Eastern Isles Im- PARDAVIMAI

PARSIDUODA trijų angštų, trijų 
šeimynų, mūrinis namas, reziden

cijų butas, susidedantis iš 17 kam
barių, visi šviesūs. Ridgewoodo sri
tyje, trys blokai nuo elevalorio, ar
ti subway ir gatvekarių, 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)

X 
X 
X

INCtinė Pašalpa, Tarptautinis D. 
Apsigynimas, Darbininkų Ex- 
Kareivių Sąjunga, Moterų Ta
ryba, Tarptautinis Darbininkų 

i Ordenas, Darbo Unijų Vieny
bės Taryba, Komunistų Parti
ja ir Jaunųjų Komunistų Lyga.

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A KORIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANS1NI. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI.. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. '

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

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

NEW YORK. — Kiek prez. 
Hooveris ir kiti valdininkai ra
mino žmonės, kad laike dabar
tinės bedarbės “sumažėjo” 
mirtingumas ir “pakilo” svei
kata, bet tai buvo sužinus me
las. Dabar dalį tiesos pasako 
Daktaras G.J. Drolet, suraši
nėtojas skaitlinių N. Y. Sąjun
gos Kovai prieš Džiovą. Jis 
paduoda, kad pereitais metais 
centralįniame New Yorke, 
Manhattane, vietomis džiova 
mirė, po 127, o vietomis net 
260 nuo kiekvienų 100,000 
gyventojų. Reiškia džiova 
pakilto proporcionaliai tiek 
žmonių, kaip 50 metų algai, 
nežiūrint viso vadinamo pro
greso kovoj su sauslige.

Pagal Dr. Droleto raportą, i 
mažiausiai šia liga ^serga ir 
miršta gyvenantieji Riverside 
ir Washington Heights dalyse, 
tai yra turčių x ir pasiturinčių! 
žmonių sekcijose.
gi skaiphfs džiovininkų ir nuo 
tos /ligos mirštančių yra dar- 

rhinkų gyvenamose vietos^ 
susikimšime, tamsiuose k 
bariuose, užkampiuose, “si 
suose.”

Manhattane tegyvena 
ketvirtadalis visų Didžiojo 
New Yorko gyventojų, bet 
pereitais metais džiova pasiė
mė iš Manhattano 47 procen
tus visų savo aukų, tai yra be
veik pusę tiek, kaip sudėjus 
krūvon visas kitas didmiesčio 
dalis: Brooklyną, B r o n x ą, 
Queens, Staten Islandą ir kt.

Manhattanas yra tirščiausias 
bedarbių centras; į jį suplau
kia beduoniai ir benamiai iš 
visų kitų miesto dalių, neuž- 
sikęsdami maišytis po akių sa
vo pažįstamiems rečiau gy 
narnose dalyse bei priemies

 

čiuose. Tai, be abejo, ir/be

 

darbiai prisideda prie Manha

 

ttan© džiovos ir kitų ligų ir 
mirčių augščiausio rekordo. 
1931 metais Manhattanas turė
jo sekantį nuošimtį mirčių, pa
lyginant su visomis kitomis 
didmiesčio dalimis apskritai: 
jnuo širdies ligų mirė 31 nuoš.; 
plaučių įdegimo 36 nuošim
čiai ; paskui nuo nelaimingų 
atsitikimų 40 n u o š i m čių ; 
saužudysčių 45 nuoš.; nuodin
go alkoholio 61 nuoš.; žmog
žudysčių 61 nuoš.

Beduonius Pasitinka 
Revolveriais

NEW YORK. — Kelios die
nos atgal miestinis bedarbių 
šelpimo biuras ant Washing
ton ir Claremont Ave. paskel
bė, kad jis niekam daugiau 
neduos pagelbos. Bronxo Be
darbių Taryba su reikąlabjan- 
čiais pašalpos beduoniais, apie 
šimtas išviso, nuėjo trečiadie
nį į biurą delei greitosios pa
geltos. Policija paliepė jiems 
nešdintis atgal; o policinis de
tektyvas pagrūmoja šaudyt 
juos iš revolverio, jeigu ban
dys jie įeit į biuro kambarius. 
Šalia detektyvo stovėjo demo
kratų partijos distrikto vadas.

Pereitą savaitę keliose vieto- 
Įse buvo pagrasinta šaudyt be- 

Didžiausias [darbius, demonstraciniai reika

NEW YORK. — Radęs ka
rolius ,vertus $2,500, bedarbis 
R. Noseworthy nunešė polici
jai; jie buvo sugrąžinti savi
ninkei Gladys' Swarthoutaitei, 
Metropolitan Operos daininin
kei. Atsilygindama, jinai pa
sistengei gžįut jam tarnystę vie
noj

nge' gau 
cev’eryxu krautuvėj. Bet

EAST JSIDE

Dabar įrodoma 
pirmas rusų

1 Kalbinis 
Paveikslas

■— 20 f.; SSRS.: metams — 1 
atskiri ekz 20 kap.

“Partijos Darbas”
LKP CK. organas paskirtas dar

bo klaiįsimams
“Partijos Darbą” privalo skaityt 

kįiekvieirjas LKP ir komjaunimo są
jungos [narys.

' Kaina 1932 metams: Lietuvoje: at
skiri ekz.
—1 dol.j;
SSRS-: įm-

“Komyn
galima atsisakyt “Balso” adresu;

. '— 25c.; Amerikoje metams 
Vokietijoj: metams—<2 m.; 

letams—2 rub.
nistą” ir “Partijos darbą”

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK j

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. : ■ v . • • ”

1-
m-

tik

aujančius pašalpos iš miesti
nių biurų. *

Bedarbių Tarybos vis tiek 
daro demonstracijas, į kurias 
dar daugiau sueina bedarbių 
ir dalį laiko dirbančiųjų.

Drama apie 
Rusijos 

“Sulaukėjusius Vaikus”

KELIAS J
GYVENIMĄ
anglų kalba išaiškinama

ACME TEATRE Union Square

Naujas TMekalas”

1932/mptų N. 1-2 “Prie- 
jau atėjo. Šiame

Keliolika Tūkstančių De
monstravo prieš Karą

BROOKLYN LABOR LYCEUM

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Aves 
YORKE

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagyslės, niežinti 'ek- 
zyma, kojų* skauduliai '* 
ir skausmingi kojų su- " 
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yraįgy- i ..

domi be operacijų £
DR. O.

VOKIETYS SPECIALISTAS
i

Kraujo, odos, Šlapinimos ir 
gimdymo orgarių

DR. M.
215 E.

Tarp 2nd
NEW

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki ,8 

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

patinusias gyslas įčirškinimais

kalo”
viename leidinyje yra du 
numei 
lapių.
eilių, 
ir tt.
30 centų.
rnažiau 5 egzempliorių, 
duoda 
nupigi 
paštu 
iai su
centai, Kas perka n'ema- 
jiau 5 egz.
apmokame mes. Kreipki
tės pas: D. M. Šolomskas, 
46r Ten Eyck St. Brook-

•iai, jis turi 80 pus- 
Daug straipsnių, 

apysakų, paveikslų
Šio numerio kaina

Perkant ne-
Valandos:
Sukatomis 
'Apart Nedėklienių

MEYER
208 West 54th St. 

New York City
2 iki 6, Sercdomis ir
11 iki 1, 2 iki 6,

KRAUJČ SPECIALISTAS 
Gydau ūmian ir chroniikaa rynj ir 

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

DR. MEER
W. 44th St., Room S82 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

C

me
nimo.
tik vieną numerį,
persiuntimu bus 35

10 nuošimčių 
, Kas trauks

156 r
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės dęl Balių, Koncertų, Ban- 
Irietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMO#/

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

Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
j Auksiniai Dalykai

I Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, 
ar bi ką iš auksinių

i nokite, kad pas mąne 
j sipirksite.

J ĮVAIRŪS
Į RODŽIAI 
jj'AŲSIOS MADOS 
lŲŽ PRIEINAMA 
į KAINĄ

NEW YORK. — Keliolika 
tūkstančių darbininkų demons
travo trečiadienio vakare prieš 
imperialistinį karą1, susirinkę 
didižiojoj Coliseum svetainėj, 
išreikšdami pasiryžimą apgint 
Sovietus nuo kapitalistinių val
stybių.

Šiam demonstraciniam mi
tingui pirmininkavo negras d. 
J. Ford.

Kalbėjo jis pats, Ex-Karei- 
vių Lygos pirmininkas, Močiu
tė Bloor, Israel Amter ir keli 
kiti. Priimta smarkios rezo-r 
.liucijos prieš imperialistinį ka
rą ir už ūmų pąįiuosavimą 
Scottsboro negrų jaunuolių, 

. Tomo Mio,ney, Billingso, Ken
tucky mainierių ir visų polir; 
tinių kalinių. <

Puiki dūdų orkestrą keliais- 
atvejais griežė revoliucines 
melodijas; jai skardžiai prita
rė dainuodama didžiulė 
nia.

Šis mitingas paskatins 
tančius darbininkų prie 
lesnio darbo ir platesnio
nizavimosi kovai prieš impe
rialistinį karą. . '•

persiuntimą daimantus 
daiktų 
pigiau

Telephone, JStagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

LAIK-
NAU-

ži-
nu-

J. GARŠVA
Graborius

BROOKLYN, N. Y.

mi-
DEKAVOJU pacientams

Į

KLAIDA

p

rūpi-

5 d
8 d

tūks- 
veik- 
orga-

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

t

b
“LAISVĘ.”

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ISbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo ąu- 
tomobijiilig ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

DR H. M END LOW IT Z
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas, Midwood 8-6261

Dr. Kaškiau-

laikrod- " 
daiktus. H

v

1

*

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Didžiausia Darbininkų Savišalpos Organizacija

LIETUVIŲ DARBININKU {SUSIVIENIJIMAS
. , (ASSOCIATION OF LITHUANIAN ^ORKERŠ) - •

<

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:

$150, $300, $600 ir $1>OOO. 1 Taipgi Tris Pašalpos 

Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

Pašalpos* mokestis po 30, 60 ir 90 centų j mėnesį 
pagal laipsnįMIRTYS — LAIDOTUVĖS

Mykolas Paškevičia, 58 me
tų, 618 St.Ann’s Ave., New 
York, mirė balandžio 4 d. Bus 
palaidotas balandžio 8 d., St. 
Raymond kapinėse.

Tamas Miller 5 metų, 78 So. 
1st St., mirė balandžio 
bus palaidotas balandžio 
Kalvarijos kapinėse.

Laidotuvių apeigomis 
naši graboHus J. Garšva.

Sąraše aukavusių laike drg. 
Undžienes 
čiaus prakalbų, pereitą sek
madienį, buvo per klaidą įra
šyta ir paskelbta* kad ; drg. G. 
Stasiukaitis aukojo 25'centus, 
o jis aukojo delerį. *

Kiekvienas lietuvis darbininkas ir darbįninkė turėtų priklausyti 
savoje pašalpinūje organizacijoje, kuri, išlikus nelaimei, jį, ją bei 
likusią šeimyną sušelps.

Del platesnių informacijų rašykite į Cbntro raštinę sekamai:
■ ’ , ‘ ‘ ; • /’ • ' • ' «■

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N. Y.
1 i ' ROOM 102

'ii- ’

•
' v ' ‘ • \ ■ ' i '

i A'.' ' . ■■ .■ ' 1, '.'J..- i

į Taipgi taisau visokius 
I ižius ir kitus papuošalų

■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ! 
I Williamsburgiečįams, kuriems ■
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- I 
įmui laikrodžius ar kitus auksinius? 
i daiktus, palikite “Laisvėk” ofise. ■ 
b Iš ten aš' pasiimsiu ir pataisęs I 
I atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo-J
kėsite 1‘Laisvėje.” ■

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė ■

u Tarpe 127 ir 128 gatvių I
Richmond Hill, N. Y. ?

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV X
223 2nd Ave.l & 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
nClllClllCIIICIIICIIICIIlClllGIIICIIlClllClllClllClllCIIICIIiCIIICIIICIIIOIIICillCIIIClllClllCllg.nl

r

nClllClllCIIICIIICIIICIIlClllGIIICIIlClllClllClllClllCIIICIIiCIIICIIICIIIOIIICillCIIIClllClllCllg.nl



