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KRISLAI
Legionas ir L. P.
Darbai ir Jų Jieškotojai.
Komunistai Chilėj.
A.L.P.M.S.
Darbininkų Kultūra.

Rašo Kaimietis

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ D.aily) 

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

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

Amerikos fašistai (legionie
riai) irgi “rūpinasi” bedarbiui 
likimu. Renegatas Pruseika net 
mato reikalo tai atžymėti savo 
gazietoje. Girdi, vienas patai
sė garadžiaus duris, kitas gavo 
padirbėti valandą 
Tokių darbų jau, 
apie 300,000.

Taip skelbia
spauda. Darbininkai tai spau
dai netiki. Bet Pruseika, kuo
met jisai 
Komunistų Partijai, 1 
ta darbininku apgaudinėjimo 
blofą.

kur kitur.” 
girdi, gauta

APDAUŽĖ AMERIKOS 
BANKĄ HAVANOJ

kapitalistinė
HAVANA. — Sakoma, 

kad apie 40 darbininkų su
sirinko prie National City 
Bank of New York ir iš-

CHILES KOMUNISTAI KOVOJA 
PRIEŠ KARO STOVĮ

STUDENTAI SUŽEIDĖ
PENKIS UGNAGESIUS

jau^ nustojo tikėti daužė visus langus. Polici- 
’ nd'nliiU'ja jau kaltina komunistus.

| Bet veikiausia, tai darbi- 
-------  minkai, kuriems bankas ne- 

Bet dar neviskas, čia yra išmokėjo pinigus arba darė 
dar didesnė apgavystė. Kaip 
matome, tai renegatas visgi ti
ki, kad Legionas gali “parū
pinti” darbų. Bet to nėra. 
Darbi] parūpinti, tai reikia ką 
nors veikti, kad būti] darbo 
daugiau. Legionas nieko pana
ša u nedaro, jie tik jieško tų 
darbų, kurie yra ir galima gau
ti be Legiono tarpininkavimo.

Paslaptis to visko yra tame, 
kad Legionas čia lošia labai 
niekšišką, fašistinę rolę prieš 
darbininkus. Jie jieško darbui v .

kurie ištiki- nei kąsnį duonos. Šitas 
Amerikos, Chase National bankas pe

reitais metais padarė pelno 
__ .! $19,075,000.

kitus nuostolius, padarė tą

Bankieriai Tunka, Kuo
met Darbininkai

Badauja
Didžiaužias pasaulio 

.kas daro sau pelnus, 
Į met milionai darbininkų ha

ir į tuos darbus reikalauja dėti dauja ir negali užsidirbti 
tuos “veteranus,” 1 
miausi fašistai ir 
“patriotai.”

ban- 
kuo-

Šiais
Dar viena paslaptis Kad . bankas 

mulkinti darbininkus, tai Le- į 
gionas registruoja dideliais nu- j 9^0,789,000. 
meriais, kad jis “parūpina” j Kuomet daugelis

metais 
padarė

mažų 
darbų, bet darbo daugiau nepa-' bankų eina iš biznio ir ban- 
daro. Jie sakosi, ve, žiūrėkite,, krutuoja, tai didysis kapita- 
^AkAAdAa,rbt mes,,Par?Pinome- las daro nesvietišką pelną.

Riti 1 I Dvnoml/o HArvw nLcn , C

i O Bet pirmiausia nukenčia 
tuos” ’darbus darbininkai, kurių sutau- 

darbininkai gauna ir be Legio- pintus pinigus pirmiausia 
bankai nuneša. Šie didieji 
pelnai turėtų būti paskirti 
darbininkų šelpimui, y

Paktitėm Drg. Undžienės 
Maršrutą

Darbininkų organizaci
joms prašant, kad draugei 
Undžienei būtų leista pasi
likti Detroite penkias die
nas del angliškų susirinki
mų, vieton pirmiau nustaty
tos vienos dienos—pakeičia
me maršrutą. Gal būt, kad 
tūlose vietose draugėms tas 
padarė nesmagumo ir neti
kėtų išlaidų, tačiaus imant 
atydon svarbumą padėties 
Detroite ir žinant, kad jos 
ten pasilikimas ilgiau duos 
labai daug naudos darbinin
kų judėjimui — negalėjom 
neduoti.

Dabartinės maršruto die- 
!nos pradedant nuo Grand 
Rapids yra sekamai:

Grand Rapids, Mich.; 25 
d. balandžio.

Chicago ir apielinkėj 26, 
27, 28, 29, 30 d. balandžio 
ir 1, 2 ir 3- d. gegužės.

Pittsburgh, Pa. ir apie
linkėj 6, ?, 8 ir 9 gegužės. ;

Baltimore, Md., 11 d.
Chester, Pa.', 12 d.
Philadelphia, Pa., 13 ir 14 

dienose. ; '
LD$A . Centro Sekr. S. S.

BUS STREIKAS BUENOS 
AIRES MIESTE

BUENOS AIRES.— Gat- 
švietimasis mūsų judėjimu?rei- vekarių darbininkai ruošia- 
kalingas plėsti jr tobulinti, si generalin streikan sekan- 
Tam reikalinga ‘darbo ir jSgą. tį ketvirtadienį protestui 
Mūsų parengimams reikalinga prje§ a]gų kapojimą. Strei- 

kas, sakoma, tęsis tik 24 va
landas. Darbininkai reika-

300,000! Pruseika jiems atsa
ko: Tai visgi dar nedaug! Oi 
tikrenybėj, tai t__ _____

no pagelbos.
Tuos pačius darbus paskiaus I 

dar ir tos firmos paskelbia, kad 
jos duoda darbus, . .Tai, kaip 
matote, tai “darbų gavimai” 
jau padidinti du sykiu, kad tik 
darbininkus mulkinti.

Bet nieko naujo, kad Prusei
ka šyptelėjo Legionui. Juk jam 
Legionas gali atsiteisti, kuomet 
reikės apsiginti nuo Komunis
tų Partijos!

Chilėj jau paskelbtas karo 
stovis. Bet tas karo stovis pa
skelbtas ne prieš tuos “revo
liucionierius,” kurie kovoja, 
kaip geriau pataisyti kapitalis
tinę sistemą, tfuri jau labai šlu
buoja.

Vakar dienos kapitalistinė 
spauda paskelbė,"kad vieni tik 
komunistai ruošia demonstraci
jas ir protestus prieš karo sto
vį. Tad karo stovis ir paskelb
tas, kad išvengti komunistinio 
sukilimo, kuris gali nušluoti ka
pitalistines puvenas ir , įsteigti 
Sovietų valdžią.

A.L.P.M.S. reikalai labai re
tai, arba visai nepasirodo šioje 
vietoje. Tarsi, kad tai svetima 
mūsų judėjimui “respublika.” 
Ne, draugai, proletarinis menas 
yra mūsų visų reikalas.

A.L.P.M.S. (Meno Sąjunga) 
dabar turi vajų, kad sukėlus 
finansų veikalų leidimui. Buvo 
išsiuntinėta laiškai į visas mū
sų organizacijas. Draugai turi 
kreipti į tą laišką ir atsišauki
mą tiek pat domės, kaip ir į 
kitus mūsų judėjimo reikalus. 
Gerų mūsų scertai veikalų /labai 
reikia. Meno Sąjunga , jų gąli 
išleisti, bet jai reikalinga * pą- 
gelba, finansinė parama.

• Darbininkų kultūra, klasinis

gerų .kūrinėlių. Meno Sąjunga 
šiuo darbu ir užsiima. Suvai- • 
dinimas gero veikalo, kuris ga- • 
Ii palikti gerą įspūdį į kiaušy- lauš, kad kompanija pakel- 
tojus ir žiūrovus, gali duoti tų algas 
tiek pat naudos, kaip ir kalbė- darbo diena.

ir sutrumpintų
tojo prakalba.

Proletarinis menas dabar vy
stomas ton linkmėn, kad jo už
duotis nebūtų tik linksminti ir 
vaišinti susirinkusią publiką, 
bet gilinti jos .klasinį suprati
mą. Mūsų menas turi būti ir

agitatorius ir organizatorius, o 
ne liuliuotpjas į “saldų miegą” 
darbininkų klases. Prie 'šio 
darbo turi prisidėti visos mūsų 
organizacijos ir draugai? (

. ■ • ■ F' rI- 1 ’ %*''' V T " v. ' j ,Z| '"5Z a > l G '

SANTIAGO, Chile.— Su
kilimas baigiasi paskelbimu 
karo stovio. Viską valdo 
prezidentas Montero. Suju
dime dalyvauja ir darbinin
kai. Komunistai laiko de
monstracijas prieš paskelbi
mą karo stovio. Bet “nau
joji” valdžia su armijos pa-

cenzūra tų žinių neišleidžia.
Sudaryta njaujas ministe- 

rių kabinetas. Tarpe buržu
azinių valdonų eina lenkty
nės už vietas .ir kuris geriau 
gali sulopinti beyrančius ša
lies reikalus. Tai neva “ko
va” tarpe dabartinio valdo- 
dono, prezidento Montero ir

gelba užpuolė darbininkų! buvusio diktatoriaus Iba- 
demonstracijas ir išvaikė, nez.

studentai prieš 
pradėjo maršuoti į Plaza de partijas. 
Armas, bet čia juos pasiti
ko policija ir armija—raita 
ir pėsčia. Brutališkai dar
bininkai tapo išvaikyti ir 
daužomi, yeikiausia buvo 
ir kruvinų ' susikirtimų, bet

Darbininkai ir
Gi korriųnistai kovoja 
visas kąpitalistines

Vyriausia priežastis suki
limų, tai kapitalizmo krizis. 
Chilėj yra apie 100,000 be
darbių. Darbininkų algos 
kapojamos, skurdas neap
sakomas.

ROMAIN ROLLAND IŠRINKTAS Į SOVIETŲ 
MOKSLO AKADEMIJA

MASKVA.— žymus rašy
tojas, francūzas Romain 
Rolland,-1 vienbalsiai išrink
tas, rekomendavus Luna- 
charskiui ir Bucharinui, 
Mokslo Akademijos garbės 
nariu Leningrade. Savo kal
boje draugas Lunacharskis 
pareiškė, kad Rollandas sa
vo ugningame pareiškime 
prieš karą užsipelno vietą 
Sovietų Sąjungos Mokslo 
Akademijoj.

Tiesa, Romain Rolland 
ilgą laiką nesuprato skirtu
mą tarpe piliečių karo j

darbininkų ir prispaustųjų 
tautų prieš savo pri
spaudėjus ir imperialistinio 
karo pavergimui tautų ir 
darbininkų klasės. Pasta
ruoju laiku jisai tą skirtu
mą jau suprato ir labai ar
timai simpatizuoja ’Sovietų 
Sąjungai. Vadinasi, vis 
daugiau ir’daugiau moksli
ninkų ir rašytojų pradeda 
suprasti principą proleta
rinių, revoliucinių karų, ku
rie vedami už darbininkų 
klasės pasiliuosavimą. •

Chicagos Budeliai Šaudo Nekaltus Darbininkus
ninkas likosi nušautas ir 
daugybė areštuota. Vei
kiausia tai buvo suplanuo
ta su policijos žinia.

Šimtai darbininkų ir jau
nuolių iš mokyklų ir Nacio- 
nalės Gvardijos dėjosį prie 
darbininkų protesto prieš 
begėdingą užpuolimą ant 
darbininkų. Demonstraciją 
rengė Jaunuolių Bedarbių 
Tarybos Komsija.

Kitos išeities darbinin- 
jkams neliko, kaip tik vesti

CHICAGO, Ill.—Virš dvie
jų tūkstančių darbininkų, 
jaunų ir suaugusių, demon
stravo prieš Emmersons 
Relief Komiteto raštinę. 
Tie darbininkai reikalavo 
bedarbiams pašelpos, ku
rie yra jauni ir pavieniai. 
Paskiaus apie 1000 tų pačių 
darbininkų maršavo, kad 
neleisti bedarbius mes
ti iš namų už nemokėjimą 
randos. Juk bedarbiai dar
bininkai negali užsimokėti 
randą.

Bet čia atsirado Republi-1 griežtą kovą prieš terorą, 
konų Partijos provokato-; kurį kapitalistinė klasė pa- 
riai, kurie pradėjo šaudyti į laiko, kad slopint darbinin- 
minią darbininkų. Jiem gel- kų protestus ir reikalavi- 
bėjo policija. Vienas darbi-' mus pašelpos. . f V i

Lietuvos Smetoniniai
Teismai Tur Darbo į

Pilnas Rankas

nuo užpereitų : metų * ne
baigtų bylų buvo 41,023. 
Iš jų 22,770 baudžiamųjų ir 
18,253 civilinės, i Per : visus 
1931 metus taikos teisėjai 
išsprendė j 200,204 bylas —

Smetonos valdžios orga
nas “Lietuvos Aidas” pa
duoda sekamų davinių apie 
Lietuvos teismų darbus ir 
bylas:

“Taikos teismuose per 
pereitus metus buvo iškelta
202.613 naujų bylų. Tokiu | deP^n> nalaJ
būdu išeitų, kad kas de
šimtas gyventojas pernai 
bylinėjosi, neišskiriant nei 
vaikų. Iškeltųjų bylų 102,- 
527 bylos buvo civilinės ir 
100.036 baudžiamosios. Be 
to, visuose taikos teisimuose

CAMBRIDGE, Mass. — 
Technologijos Instituto 500' 
studentų susikirto su ugna- 
gesiais. Šiame susikirtime 
5 ugnagesiai nukentėjo. Del 
kokių priežasčių studentai 
turėjo susikirtimus su ug- 
nagesiais, laikraščiai nes
kelbia. .;

Washingtono Teismas 
Nuteisė Kalėjimai! 

Suskinda
WASHINGTON, D. C.— 

Kapitalistų valdžios teismas 
nuteisė Albertą Suskinda 
tik todėl, kad tas darbinin
kas drįso demonstruoti Wa
shingtone prieš Japonijos 
imperialistus, kurie žudo 
Chinijos darbininkus Man- 
džurijoj ir Shanghajuj.

Teisėjai (jury) pripažino 
“kaltu” Suskindą, kuriam 
dabar skirs bausmės apie 
metus kalėjimo. Tie “teisė
jai” susidėjo ne iš darbinin
kų, bet smulkiųjų biznierių 
ir kapitalistų samdomų bo
selių. Du buvo pardavėjai 
(stambūs agentai). Pas
kiaus krautuvių bosai ir jų 
pagelbiiiinkai. Buvo kelios' 
ii- moterys, kurios patrioti
niai nusistatę prieš radika
lus darbininkus.

Liudininkais šiam “teis
mui” buvo visi -policistai, 
kurie yra valdžios samdo
mi. Tai tie patys policis
tai, kurie tuos darbininkus 
daužė buožėmis. Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo advokatas turėjo pa
veikslus, kaip policija už
puolė darbininkus, bet tei
sėjas neleido paveikslus ro
dyti. Mat, paveikslai yra 
geriausi liudininkai. 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REIKALAUJA GERESNIŲ SANTIMŲ 
SU SOVIETŲ SĄJUNGA

Amerikos kapitalistai pra
deda pavydėti kitų šalių ka
pitalistams, kurios daro ge
rą biinį su Sovietų Sąjun
ga. T. A. Morganas, vice 
prezidentas Curtis-Wright 
Export korporacijos, parei
škė, kad jau laikas “karš- 
čiavimosi” praėjo ir reika
linga žiūrėti tikrenybės.

Jisai pareiškė, jog “mi- 
lionai Amerikos darbininkų 
gyvena tik ant labdarybės, 
ir kuomet 100,000 darbinin
kų gali gauti darbą gami
nant produktus eksportui į 
Rusiją, tai neapykanta rei- 

’ kalinga padėti į šalį.” Dar 
'daugiau jisai pareiškė: “Aš 
pažįstu Rusiją per devynįo- 
liką metų ir aš pasakysiu, 
kad mes neturime nieko 
pralaimėti, bet tik galime 
laimėti įsteigdami gerus ry
šius su ta šalimi.”

Pasakoja, kad caristinė 
Rusija pirkdavo iš Ameri
kos apie $24,000,000 vertės 
produktų į metus. Gi So
vietų Sąjungos importas iš junga.

Amerikos buvo pakilęs iki 
$150,000,000 vertės.

Peikia Fishės Politiką
Šitas kapitalistas aiškina, 

kad kas tai atsitiko perei
tais metais ir Amerikos 
pardavimai Sovietų Sąjun
gai nupuolė 60 nuošimčių. 
Gi tuo pačiu laiku Vokieti
jos biznis su Sovietų Sąjun
ga pakilo 62 nuoš. Pakilo 
ir Anglijos pardavimai apie 
11 nuošimčių.

Iki šiam laikui Vokietijos 
pardavimai Sovietų^ Sąjun
gai pakilo apie 112 nuošim
čių. Kodėl Amerikoj Sovie
tų Sąjunga neperka, tai 
kalta Amerikos valdžia, ku
ri pradėjo persekioti Sovie
tų Sąjungos įvežamus daik
tus. Paskiaus Europos vals
tybės prielankiau susitaria 
prekybos reikalais ir išmo
kėjimais už produktus. Po
nas Morganas sako, kad 
Amerika labai daug pati 
pralaimi pertraukdama pre
kybos ryšius su Sovietų Są-

KOMUNISTINIS JUDĖJIMAS PLEČIASI 
CHINI JO J; RAUDONOJI ARMIJA LAIMI H

SHANGHAJUS.—Dar vi- dovauja armijai, kuri susi- 
sai nesenai kapitalistinė deda iš 60,000 gerai gink- 
spauda pranešė,- kad Chini- luotų kareivių. Jinai ran- 
joj jau vėl pasikėsinta iš
naikinti komunisįį^į judėji
mą. Bet dabar yra davi
nių, kad komunistai laimi 
naujus laimėjimus. New 
Yorko “Tribune” praneša, 
kad Chinijos Nankingo val
džiai gręsia pavojus iš dvie
jų frontų — individualistų 
meherolų ir komunistų — iš

Ekspertai Pribuvo į ipaka^,t:Mti’ię yra pavojin-

Sovietų Fabriką
NIŽNI-NOVGOROD —’ 

Čia jau atvyko 17 Ameri
kos ekspertų ir automobi
listų padėti sutvarkyti mil
žiniškąjį Sovietų Fordo fa
briką, kuris kol kas neina 
taip, kaip reikalinga. Ko
munistų Partijos Komitetas 
įsakė • visą įstaigą perorga
nizuoti,. kad ji galėtų ge
riau veikti ir paskubintų 
savo gamybą.

giausf. ■ <
; Daugiau vakarų?, čent-.. 

4-41jne^hiUjbj. x yjV rim-, 
čiauši?T#'.'J<ankingo valdžiai

Jinai ran
dasi Hupeh provincijoj. Ši 
armija kovoja, kad nuver
tus imperialistų tarnaitę 
Chiang Kai-sheko naciona- 
lę valdžią..

Todėl jau atvirai pasako 
“Tribune,” kad Tautų Są
jungos komisija labai daug 
“interesuojasi apie komu- 
nistinį veikimą” Chinijoj, •; 
kuri tikrąi Turėtų tyrinėti, 
tai Chinijos-Japonijos karo 
reikalus. Bęt pasirodo, kad 
ta komisija pirmiausia tyri- - 
jųęja Chinijos komunizmą. - 
Jai taip pat labiausia rūpi,

pavojus iŠ'komunistinių''jė- kad tas komunizmas būtų 
gų.y Komunistinei armijai greitai išnaikintas, nes tai 

H o gręsia imperialistų reika-
Lung. Šitas generolas va- lams. (

Bedarbė Plečiasi
f ( V . ■* yJ 4 4 į j

Estonijoje
mjiclo t—| Net kapitalistinė spauda 

99,674 civilines ir 100,530 j jau pripažino, kad tokioj ša- < 
baudžiamųjų. Šių metų'lėlėj,kaip Fotonija, kuri tu- 
pradžiai buvo’ likę 42,948 ri gyventojų tik 1,000,000, 
nebaigtos bilos: 22,122 bau- o. bedarbių jau^ skaitoma 
džiamosios ir 20,826

• nės”.
civili-

Lakūnai Užsimušė
ROMA.— Du Italijos‘or

laiviai susikūlė ‘ore ir abu
du! puolė žemėn. Šie> orlai
viai darė bandymus, kaip 
reikia mesti Bombas iš oro i

gų.< KoThunistinei 
vadovauja generolas

Griūva į Žemę
Italijos Miestelis. . . .* krmiervti

t vai yra net po 700 pėdų gi-
1 Ilumo.

jams įsakyta, išsi
kraustyti iį kitus , kaimus

150,000. Negirdėtas žmo
nių skurdas viešpatauja vi
soj šalyj. Saužudystės ple
čiasi. Skaitoma, kad kiek
vieną dieną saužudysčių 
įvyksta apie 300.

reikale darbininkų sukili
mo arba karo. Orlaiviuose 
buvo du liutenantai, du ser
žantai ir trys darbininkai? 
Visi jie užsimušė. , 1I

ROMA.— Italijoj, tarpe! 
Romoš ir Naples randasi 
mažasx miestelis, vadinamas , 
.yįlįa Santo Stefano. Šitas Masinenjos 
miestelis arba kaimas turi _____
2,400 gyventojų. Miestelis 
pabūdavotas dar prieš “kri-j MASKVA. — Amerikon 
stų”—apie 2,000 metų atgal, j jau pribuvo Čeliabinsko

Užpereitą savaitę centra- traktorių fabriko komisija, 
lines dalys miestelio prade- kųri yra įga)iota supirkti

Už Milionus Perka

jo griūti į žemę. Pasirodė, 
kad apačioj miestelio yra 
iškasta senovės žmonių ur
vai. Pagaliaus, ištyrimai 
parodę, kad miestelis guli 
ant yulkaniškos vietos. Tad 
jo 200 namų bile momente 
gali nųgrimsti į žemę, kai 
kurios stubos jau pradėjo p _ _ . • L •. V   FTM • — .♦ • • 
parpei* kad kai, kurie ur-j

mašinerijos Sovietų 
gai už $2,500,000.x

Pastaruoju laiku 
kad atmosfera biskį 
si. Amerikos biznieriai nori
mainyti savo nusista
tymą, nes juos verčia ši be
darbė. Todėl jie jau prie*

Sąjun-

pasiro, 
keičia-

griūty žemyn. Tyrinęjimąj lankiau kalba apie prekybą 
su Sovietų Sąjunga.

v
J I.
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NaujaPruseikosIrButkaus 
Provokacija

“Laiškas,” kurį sufabrika
vo patys renegatai.

Nuo vienos provokacijos 
prie kitos! Tai renegatų ke
lias! Tai jų vienatinė išei
tis. Pastaroji (žinoma, ne
paskutinė!) Pruseikos-But
kaus provokacija—įtalpini- 
mas “Naujojoj ’ Gadynėj” 
“laiško iš Maskvos.” Bet 
tas “laiškas” — provokacija 
ii‘ fabrikacija pačių renega
tų. Prūseikps . ir Butkaus! 
Tokių “laiškų” daug . tilpo 
klerikalų ir menševikų. , ir 
fašistų spaudoj ’ Amerikoj 
ir Lietuvoj. Jų dar daugiau 
telpa kontr-revoliuciniuose 
organuose, kuriuos. leidžia 
imperialistų pinigais Berly
ne ir Rygoj gyveną Rusijos 
kontr-revoliucionieriai pa
bėgėliai.

Iš kur mes žinome, kad 
tas “laiškas” yra provoka- kas) sakė' apie Pruseiką ir 
cija? Visų pirmiausiai, po Butkų? Jeigu jis minėtus 
juo nėra jokio parašo. Fa-; draugus, kompartijos šali- 
šistų ir socialfašistų spau- ninkus kritikavo, tai. Prū
dą, talpindama savo pusią- sęiką ir Butkų smerkė, kai
liuose tokius “laiškus,”, sa
kosi nededenti autoriaus 
vardo del baimės, kad jis, 
autorius, nenukentėtų nuo 
“sovietų žvėriškumų.” Tai, 
žinoma, yra melas . Sovie
tų valdžia niekuomet ne
baudė ir nebaus to, kuris 
parašys laišką apie tęnai- 
tinį gyvenimą, geresnes ir 

. sunkesnes jo puses. Kapi- 
dis Vienybės Klausimu talistinių laikraščių kores- 

J_____  pondentai, gyvendami toj
pačioj Maskvoj, kasdien (sa- 

Daug išsireiškimų .skai- vo laikraščiams i;ašo viso- 
čiau “Laisvėj,” “Vilny” ir įįiy nesąmonių apie SSSR, 
“Tiesoj” Aūgščiausios Prie- tkči 
glaudos Lietuvių Amerikoj 
ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo klausimu. *

APLA centro sekretorius 
J. Gasiunas rašė, kad, ran
dasi dar toj organizacijoj 
narių, kurie priešingi vie
nybei. Tai man nuostabu. 
Tur būt tie žmonės atsilikę 
50 metų. Šiandien kiekvie
nas pažangesnis žmogus tu
ri matyti reikalą vienyti 
tas dvi darbininkiškas orga
nizacijas į vieną organiza
ciją. Tų dviejų organizaci
jų apdrapdos ir pašalpos be
veik vienodos. Abi darbi
niu kiškos organizacijos. 
Taip pat abiem rūpi ap- 
švietos ir sveikatos klausi
mas. Tai kokis išrokavi- 
mas laikytis atskirai?

Dabar turime du centrus 
užlaikyti. Dvi pildomos ta
rybos. Organizacijų reika
lai vedami dviejose raštinė
se. Tai kas galėtų užginčy
ti*, kad tai nėra dubeltavos 
finansinės išlaidos?

-Dabar pažvelgkime į or- 
tganizavimo ųepasekmįngu- 
mą. Į įvairias kolonijas abi 
organizacijos atskirai siun
čia /savo organizatorius^ ir 
tai pasidaro dvigubos išlai
dos. O suvienijus organi
zacijas važiuotų tik vienas 
organ izatorius, pasekmės 
būtų tos pačios, o išlaidos 
perpus mažesnės. Taigi, iš 
ekonominio išrokavimo rei
kalinga mums tas organįza- 

. Kokiam tikslui imperialis-1 cijas sujungti į vieną orga- 
tai tdkius’žingsnius daro? nizaciją. ' 
'Išprovokavimui karo prieš' Dabar A.P.L.A. neturi sa- 
Sovietų Sąjungą. • Vo atskiro organo. Susivie-

SoVietų Sąjunga trokšta'nijus su L.D.S. būtų tvir- 
taikos. Ji baigia Penkių 
Metų Planą į keturis metus. 
Ji rengiasi pradėti naują 
Penkių Metų Planą.

Bet imperialistai nenori, 
kad Sovietų Sąjunga dar la-

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

KARO ŽENKLAI
Jungtinių Valstijų karo 

departmentas užsakė at
spausdinti suvirs 30' milio- 

‘nų “drafto” blankų, besi- 
. rengiant draftuoti Ameri

kos įįarbininkus imperialis
tiniam karui.

17,0Q0 ginklų ir amunicijos 
dirbtuvių Amerikoj paleis
ta dąęban. Tūkstančiai ki
tų fabrikų gali būt tuojau 
paverta į amunicijos gami
nimo: fabrikus.

Naujas bilius patiekta 
kongresui del paskyrimo 
$15,000,000 įsteigimui nau
jų militarinių punktų, kurie 
gali būt reikalinga ateinan
čiam karui.

Franci j a ir Anglija bando

nori’biau sutvirtėtų. Jie 
kuo greičiausia ją sunaikin
ti. i (

Bile dieną gali iškilti im
perialistų karas prieš dar
bininkų respubliką.

Sovietų Sąjunga pasiren
gus gintis. Raudonoji Ar
mija pasirengus atmušti im
perialistų puolimą. Milio- 
nai Sovietų Sąjungos dar
bininkų ir valstiečių pasi
rengę visa savo energija ap
ginti savo laimėjimus.

Bet ką daro darbininkai 
kapitalistinėse šalyse ? Ką 
daro Amerikos darbininkai?

Jie turi taip pat organi
zuoti visas savo spėkas 
prieš naują imperialistų

gali išeiti, bet ir'Bimbą jis 
nepagyrė.”

v. I ; '
Na, k,as čia paslapto ? Kas 

čia naujo? Angarietis sa
vo nuomonę apie Bimbą, 
Mizarą, Būknį iri Taurą ir 
Siurbą ir kitus draugus ne 
kartą ir ne du yra rašęs ko
munistinėj spaudoj' santy- 
kyj su jų darbais, su jų raš
tais, su jų'veikimui Tai vi
siems* žinoma D ’ Apie patį 
Pruseiką' Angarietis yra ra-' 
šęs daug kartų; jį' kritika
vęs, 'smerkęs1 kaipo oportu
nistą ir, pastaruoju laiku; 
kaipo >; kontr-revoliucionie- 
rių. Tik aišku, jeigu - tas 
laiškas būtų buvęs rašytas 
Maskvoj, ir pažymėta tau 
ką sakė Angarietis ‘•vie
nam amerikiečiui,” tai: ten 
turėjo būti pasakyta, ką

stiprių įspūdžių / jiėšk6t6«!!
. « ,, - ijas.7.

Pruseiką, fabrikuodamas 
šį “laišką” ‘ir vėl nuterliojo. 
nė šį. nė tą. Gal jis būtų ge
riau padaręs; perskaityda- 
mas tuos Mizaros įspū
džius, tuomet nebūtų priė
jęs prie kvailybės, fabri
kuodamas “laišką.” Daly
kas tame, kad Mizara, rašy
damas kelionės įspūdžius 
“Laisvėje” beveik dar nie-j 
ko ir nerašė apie bendya 
darbininkų gyvenimą. Jis 
tai dar tik rašys iš tos me
džiagos • ir patyrimų, ku
riuos gavo gyvendamas So
vietų Sąjungoj. Tuo būdu 
nereikėjo Maskvoje niekam 
“daugeliui” patikti arba ne
patikti apie tai kas nebuvo 
.rašyta! Mizara rašė tik 
apie miestus, transportaci- 
ją,.demonstracijas; tik, taip 
sakant, paviršutinius įspū
džius. Prūseika tai pražio
psojo ir todėl vėl iškirto 
(nepaskutinę) kvailybę!

Dar toliau

ĮVAIRŪS DALYKAI i I ;

• Viso Jungtinėse Valstijo
se farmerių skolos siekia 
$13,000,000,000. Tokį apro
bavimą paskelbė A. ę. Wil
liams, narys federalinės far- 
mų paskolų tarybos.

Dabar desėtkai tūkstan-

Socialfašistų “Naujienos,” 
rašydamos apie savo kandi
datus į S.L.A. Pildomą Ta
rybą, be jokios gėdos sako: 
“pažangieji kandidatai.” jie 
mano, kad tuo būdu, apgaus 
S.L.A. narius ir nariai leis 
jiems pažengti arčiau prieigų biednesniųjų farmerių
S.L.A. miliono.

Socialfašistai dabar vadi
nasi “pažangiaisiais.” Bet 
S.L.A, nariai darbininkai 
turi nepamiršti jų “pažan-, 
giuš” darbus laike S.L.A. 
seimo Chicagoj, kuomet Ba- 
gočius, Grigaitis, Gugis ir 
kiti socialfašistinės veislės 
elementai sudarė i bendrą 
frontą su smetonlaižiais fa
šistais, pasisamdė mušeikas 
ir policiją, ir surengė tero
rą prieš dalį delegatų, ku
riuos išrinko pažangieji S.
L.A. nariai darbininkai.

b a n k r ū“tuoja—negali nei 
taksų apmokėti, ir valdžia 
atima nuo jų žemes už tak
sas.

suorganizuoti Padunojo vai- j skerdynę. Jie privalo da- 
stybes (Austrija, Rumuniją, bar vesti griežtą kovą prieš 
Jugoslaviją, Čekoslovakiją) imperialistų rengiamą karą.
į tvirtą anti-Sovietinį blo
ką.

Jie privalo taip sudrūtinti 
savo spėkas, kad imperia-

O' tuo pačiu sykiu Toli- Hstinį karą sudėmoralizuoti 
muose Rytuose Japonijos įr paversti *į karą sunaiki- 
impęrialistai plečia provo-; nįmui kapitalizmo, 
kacijas prieš Sovietų Sąjun- j j, g.
gą. Daugiau kariuomenės Į 
siunčia į Mandžuriją. •

Tautų Lyga pasiuntė sa- j A ni A ; I no 
vo komisiją į Chiniją neva Į k/i. 11 Ll/u. Hal 1U 
tyrinėjimui konflikto tarp 
Japohijos ir Chinijos. Bet 
dabar.aiškiai matyt, kad tos
komisijos (kurią sudaro 

' tarptautinio imperializmo 
atstovai) tikslas yra kitoks: 

-^"svarbiausia susirūpinus^ 
kaip _ sukriušinti Sovietus 
Chinijoj ir kaip sukoncen
truoji imperialistų spėkas 
karui prieš Sovietų Sąjun
gą is Mandžurijos pusės. 
Kadangi Chinijos Raudono

ji Armija grąsina užimti 
Hanįowo miestą, tai komi
sija dabar ten randasi ’ir 
tyrinėja, kaip Chinijos So
vietinės valdžios įtaka ple
čiasi ir kaip prirengti impe
rialistų intervenciją. Impe- 

" rialistai planuoja sukriušin
ti revoliucinį judėjimą Chi
nijoj, pasidalinti Chiniją. 
Bet jie siekia dar toliaūs— 
Jie rengiasi kaip greičiau
sia galima išprovokuoti ka
rą ir prieš Sovietų Sąjun
gą-

Imperialistų agentai daro 
provokacijas prieš Sovietų 
Sąjungą ne tik iš lauko pu
sės, bet ir viduje, šiomis 
dienomis įvyko teismas te
roristų Judas Stern ir Ser- 
giejaus Vasilievo, kurie bu
vo imperialistų agentų nu
samdyti nužudyti Vokieti
jos ambasadorių, idant tuo 
būduj į pabloginti santikius 
tarp {Vokietijos ir So v. Są
jungas. Nesenai Maskvoj 
imperialistų agentas (Vai- 
tek, dirbantis Čekoslovaki
jos atstovybėj) darė planus 
nužudyti Japonijos ambasa
dorių Maskvoj. Japonijoj 
nesenai buvo pasikėsinta nu
žudyti Sovietų Sąjungos at
stovas.

^iaus jų niekas nebau
džia; tūli gyvena ten-po ke
lis metus. Kodėl tuomet 
Prūseikos-JJutkaus organas 
nepaduoda laiško autoriaus 
vardo? Todėl, kad neturi. 
“Laisvė’ ir “Vilnis” ir kiek
vienas xnet ne komunistinis, 
o tik darbininkiškas laik
raštis, visuomet su pasidi
džiavimu, spausdina savo 
bendradarbių laiškus arba 
straipsnius iš Sovietų Są
jungos su jų pavardėmis. 
(Tiesa, komunistinė spauda 
nepaduoda savo bendradar
bių vardų, kurie rašo iš 
Lietuvos, kadangi už raši
nėjimą į kom. spaudą,- Sme
tonos Kruvinojo valdžia to
kius gali nužudyti rirba il
giems metams įkalinti.)

Talpindamas tas provo
kacijas, Pruseiką sako:

“ ‘N. G.’ gavo labai ‘inte
resingą ir svarbų laišką iš 
Maskvos.” Kas jame “inte
resingo”? Ogi ' Mizara, An
garietis, Žalpis ir vėl Miza
ra!. Girdi, Angarietis “pra
stai atsiliepė apie Mizarą, 
Buknj, Taurą ir Siūrbą;” 
esą, “tik iš Bimbos kas nors

ta savišalpos 'organizacija 
ir galėtų išleisti net savaiti
nį savo organą.. Ekonomi
nis krizis smarkiai palietė 
VUą darbo žmonių klasę. 
Tai apie organo leidimą ir

palaikymą atskirai' A.P.L.A. 
negali būt nei kalbos. Tai 
vę, kad ir organo klausimu 
kalbant, mes matome, M jog 
būtų geriau susivienijus.

Aš dabar; kaipo pavienis 
A.P.L.A. ndrys, pasisakau 
už vienybę- su L.D.S. Ma
nau, kad 5? kuopoj, kurioj 
priklausau, nėra nei vieno 
priešingo vienybei. L.D.S. 
124-ta kuopa; Naugatuck, 
Conn., kur' aš priklausau, 
pasisako už vienybę.

L.D.S. Cbhn. valstijos 5 
Apskričio metinė konferen
cija įvyks 17, d. balandžio. 
Ji turėtų pasisakyti už vie
nybę.

Geo Kuraitis.

„ x__  v , . <. , ____ Pruseiką ir
jis, Angarietis r (ir Kapsu- Butkus sau į ausį duoda.

Jiedu rašo: “Mizara atvirto 
mechaniškai, bet darbais 
dar neįrodė, kad jis revo
liucionierius.” Kur ir kaip 
atvirto — jiedu nepasako, 
bet reikia suprasti jiems 
kovos paskelbimą, kuomet 
Pruseiką su Butkum fnadė- 
jo draskyti revoliucines 
darbininkų organizacijas; 
'kuomet Pruseiką atsisakė 
klausyti kompartijos ir Ko- 
minterno. Gerai, jeigu Mi
zara, pasak Prūseikos ir 
Butkaus, dabar dar “nege
ras revoliucionierius,” tai 
kokis jis galėjo būti .revo
liucionierius, kuomet jis gy
nė. Pruseiką (apie pusantrų 
metų 'atgal).! Pagaliaus, 
koki; gali, būti 'Tevpliucior

po nenaudėlius ir ardytojus 
revoliucinio darbininkų ju
dėjimo. Kiekvienam ameri
kiečiui, kuris ■■ kalbėjosi su 
Angariečiu (tai paliudys 
kiekvienas), pastarasis pir
miausiai pradeda savo kal
bą su renegatais Pruseiką 
ir Butkum ir nurodo, kad 
tiedu elementai jau nuo se
nai buvo sugedę ir jie gadi
no daugelį darbininkų; jie, 
būdami viduj ‘organizacijų, 
nuodijo oportunizmo nuo
dais kitus. Bet “laiške” nė
ra ne žodelio apie Arigarie-
i
ir Butkaus.,..T

! ' . : I/,;.’? t ’
“Laiške” ' kalbama apie. 

“amerikietį,” kuris nuvežė 
Ždlpiui rašomąją mašinėlę. 
Girdi jis norėjęs tą “taip- 
wraiterį palikti pas Anga- 
rietį, kad jis perduotų Žal
piai,” bet Angarietis “grie- paskelbė Pruseiką su But- 
žtąi atsisakė patarnauti.. .- 
(kokis baisus tas Angarie- 
tis!) Šičia, nežinančiam ne
laimingam “N. G.” skaity
tojui išrodys, kad ištikrųjų 
“laiškas” yra kieno tai ra
šytas iš Maskvos, nes kaip
gi Prūseika galėtų žinoti 
apie rašomąją mašinėję.

pet klausimas labai leng- 
atsakyti: žmogus, kuris 
mašinėlę vežė (chicagie- 
Milleris) 'jau antra sa

ite gyvena Brooklyne. 
lleris apie mašinėlę kal- 

jo ne vienam žmogui Brodk- 
lyne. Jis, labai galimas 
daJiktas, tai pasakė Butkui

Prūseikai. Štai, kaip tas 
viškas pavirto į ‘“lai’šką. 
Jeigu—laiškas būtų rašytas1 
“iš Maskvos,” tai jo: a’uto-' 
riui “žinia” apie ‘ mdšihėl^' 
jau nebūtų^ 'žinfa, kadangi 
tai įvyko prieš kokius še- 
šiūs-septynius mėnesiu s. 
Milleris po (t.Q gyveno ; So
vietų Sąjungoj* , ir pąskuį 
gyveno ilgokai Lietuvoj,fbet 
apie taipwraitęrį iš Mas
kvos Prūseikai laiško nie
kas neparašė, , iki Milleris’ 
sugrįžo ir pats pasakė!

Toliam Pruseika-Butkus 
Ii •, -1

savo “laiške” porina, kad 
Mizaros straipsniai “Lais
vėj’’ apie kelionės įspū
džius, Maskvoje, “daugeliui 
neaptiko.” Viepas, girdi, 
pasakęs, ką Mįzar'a/^gali ži
not apie darbiųinkų gyveni
mą, kuomet jįs jo visai ne
matė!” Qir$i, važinėtis, 
“automobiliupj, ąr traukiniu 
gali bile koks ekskursantas,

čio nųoipęnę '^el Prųsęikos' nieriiai,” pasak paties Prų- 
“ seik6s ir Bųtfeų^ie patys,

įel kurie drasko Icohipartiją ir 
ją niekina, jeigu partijoj 
žmogus pasilikęs ir kovoda
mas prieš renegatus dar 
blogas revoliucionierius!

Tokį “laišką iš Maskvos”

va 
ta 
tis 
va 
Mi 
be.

ir

kum! Jis, kaip sakiau, yra 
provokacinis ir sufabrikuo
tas! Tokius laiškus mes jau 
senai matėme kontr-revo- 
liucinėj spaudoj. Tokius 
laiškus Pruseika-Butkus 
talpina keliais sumetimais: 
(a) darymui “baubo” iš d. 
Angariečio, (b) niekinimui 
manęs ir kitų draugų, (c) 
kenkimui mano prakalbom 
apie Sovietų Sąjungą ir (d) 
parodymui svietui, kad va 
žiūrėkit, ir mes turime ben
dradarbių net Maskvoj! ,

Tai veltui jų darbas! Dar
bininkai žino, kad tai pro
vokacija ir jie nekreips do
mės. Nepasisekė su “Mas
kvos pinigais,” tai.jieškoma 
^‘naujų įspūdžių.”

Kai tik aš sugrįžau^įte 
seilca pliovojo, kad aš niėko 
nepasakysiu apie Somėtu 
Sąjungą. Tą patį darė į ir 
“Draugas” ir “Keleivis.’- 
Pastarasis netgi rašė,'.'kad 
aš visai “nebuvęs Maskvoj^’, 
Tai daroma tiksliai. Kalbė
damas apie Sovietų Sąjun-' 
gą, aš aiškinu darbinin
kams (kurių labai skaitlin
gai lankosi) apie’ .Sovietų 
Sąjungos darbininkų laimė
jimus socialistinėj statyboj 
ir kitose gyvenimo srityse.; 
Fašistai ir social-fašistdi to
dėl rašo savo žmonėm: “ne; 
klausykite jo, jis nematė 
nieko; jis visai ten nebu
vo.” Pruseikos-Butkaus or
ganas daro tas pačias kvai
lybes. (Tikslas visų vienokis: 
atitraukti darbininkų m&- 
ses nuo išgirdimo pirma-

Šv.” Juozapo ’sąjungos 
organas “Darbininkas” nuo
latos bjauriausių melų pri
rašo apie Sovietų Sąjungą ir 
apie komunistus abelnai.

Kunigai pasakoja, kad 
bent koks melas yra grie- 
kas, ir kad po mirties me
lagiui, patekus į peklą, vel
niai pils smalą į gerklę. 
Nemažai velniai smalos tu-] 
rėš išeikvoti, kuomet pek- 
lon pateks melagiai iš “Dar
bininko” pastogės.

Klerikalų spauda džiaugia
si, kad prez. Hooverio skolų 
atidėjimo planas, ,vadina
mas moratoriumu, daug pa
sitarnavęs ir fašistinei Lie
tuvai. Sulig Hooverio mo
ratoriumo, tarpvalstybinių 
skolų ir nuošimčiu už jas 
mokėjimas pertraukta ant 
vienų metų, nuo liėp6sjl d., 
1931 m., iki liepos 1 d.,,1932 
m. Lietuva per tuos metus 
būtų turėjus išmokėti 3,- 
800,000 litų—dalį skolos ir 
nuošimtį už. skolą Anglijai 
ir Ajnerikai, bet, vaduojan
tis Hooverio moratoriumu, 
ji nemokėjo.

Moratorium, žinoma, nėra 
vieno Hooverio dalykas. Tai 
yra Wall Streeto planas gelL 
bėjimui stimpančio Europos 
kapitalizmo. Amerikos im
perialistai žino, kad juo il
giau pasilaikys Europos 
kapitalizmas, tuo ilgiau ga
lės laikvtis ir Amerikos ka
pitalizmas. Anot 'buvusio 
Vokietijos kaizerio užsienio 
reikalu ministerio Dr. Rich-

Nelaiminga Senatvė 
Sloniu-Vyni

Nusenę patinai sloniai, arba 
drambliai Afrikoje ir kitose 
karštose šalyse turi nelaimin
gai baigt savo 'gyvenimą. 
Drambliai gyvena bandomis, 
bet nusenusį bulių—slonių jie 
išveja iš savo tarpo; jis turi 
gyventi vienas, ir nesipainiot 
bandai po kojų.

Jaunas bei viduramžis slo- 
nius abelnai nesibijo nei levų, 
nei tigrų, nei kitų draskančių 
žvėrių; o dar ir kiti sloniai ap
gina savo bandos narį. Bet 
vienas, nusenęs, sukliuręs slo- 
nius nevisada pajėgia apsigint 
nuo smarkiųjų draskūnų.

Žvejojimas Elektra
Berlyno Politechnikumo tū

li profesoriai atrado būdą žu
vis gaudyti su pagelba elek
tros. Įleidžia elektrizuotas 
plonutes vielas į vandenį, pa
skleidžia jąsias ant didoko 
.ploto; tuo būdu vandenį nue- 
lektrizuoja; žuvys būna elek
tra pritrenkiamos ir iškyla 
viršun, kaip negyvos. Tuomet 
jos1 išgraibomos, j f Bet tokįa 
elektra ųeužtrenkią jąsias mir
tinai. Įdėjus, taip išgriebtas 
žuvis į šiltą vandenį (tik ne
virintą);' pašlcui josios atgy
ja ir gali būt ■ parduodamos, 
kaip gyvos. . ..

Bet ypač įdomu, kad ta 
elektra pritrenkia tiktai suau
gusias žuvis, o mažosioms, dar 
augančioms visai nekenkia.

Skirtingas Pienas

Vidutinė šeimininkė pasa
kys : “Pienas tas yra geresnis, 
kuris turi daugiau Smetonos.” 

Bet ištikrųjų Smetonos dau
gis neparodo visą pieno geru
mą sveikatai.

Piene karvių, kurios gano
si žaliose ganyklose vasarą, 
gali būt mažiau Smetonos, ne
gu, piene tų pačių karvių, še
riamų tvartuose žiemą. Bet 
pienas žalia žole mintančių 
karvių sveikėsnis žmogui, ypač 
gi kūdikiui. Iš saulės ir žalios

ard von Kuehlmann, kuris'žolės į pieną pereina vitami- 
dabar su prelekcijomis va-l11?'. kurie būtinai yra reikalin- 
žinėja po Jungtines Valsti-l?i.]augVuinbe.‘. sve‘kat°s pa- 

JOlgU ne Amei ikos f i-. geriant karves, jų piene be- 
nansinė parama Vokietijai, įveik nebūna saulinio vitamino, 

Be šio vitami- 
jno maitinamas, kūdikis gtiuna 
i piketų ligą — suminkštėją jp

žinėja po Jungtines Valsti-i?\augiTui^Z!^108.,pa"< r į o -laikymui. H -zinrmnni nosurii
'jas, jeigu . ne Amerikos fi- j.............

tai šiandien Europa būtų | vadinamo D.
&pjnuništiį < rankose ! n A ™a ’n Q m f

-.•£ VA- ' i- ’ ) J į
& Į- S " | 1*"

■•h lįet .ir AL. __,T„.V „ r_o 
galŽ^ f remti V dkįetij os 
kitų buržuazini^ sąjių.

S, . kaulai, išklypšta Į&ojos, ir jis 
. ai n?" abelnai'prastai''auga/ Vitąmi-

> ir nas D yrd reikalingas ir sūau- 
į. Kri-j gūsiam, kad palaikyt sveika

sis | -smarkiai Sįąbgia ir ■ tą V&feg kt.Mįj'|jį i
'Jungtines Valstijas. Abel- L Be, ?k^?raiA 
n?s ll^pitahzmo kuzis silp- suraci0> i<as reikia daryt,' kad 
Tuną- jps spėkas. Komunisti-, gi 
nio judėjimo spėkos auga. 
Ir anksčiau ar vėliau, į ko
munistų rankas pateks ne 
tik visa Europa, bet visas 
pasaulis. . .

jankių žinių apie Sovietų 
Sąjungą.

Tačiaus gyvenimo sąly
gom sunkėjant, darbininkai 
nepaiso tų SSSR priešų ne
sąmonių: jie lankėsi į pra
kalbas skaitlingai. Stato 
eiles klausimų, kas parodo 
jų didelį sušidoųiejjmą.

R. Mizara.

i žieminiu pašaru maitinamos 
karvės duotą pieną su gana Vi
tamino D. Prie to’pašaro pri
deda miltelių, perleistą ultra 
—violetiniais elektros spindu- 
liais, tokiais k^ip gaunama ir 
nuo tyros saulės. Tuo būdu 
pasidato piene 20 iki 30 kartų 
daugiau vitamino D, negu pa
prastai.

1930-31 metų žiemą tas pa
gerintas pienas buvo išbandy
tas, gydant j'uom kūdikius, 
sergančius riketais, 'ir šimtai 
kūdikių puikiai pagijo ir abel- 
nai sudrūtėjo.

Perleidus šieną1, dobilus, mil
tus ir kt. ultravioletiniais 
spinduliais, taipgi prisideda

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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DRAUGU ŽINIAI
Puslapis Trečias

Komunistinės Lavinimosi Mokyklos 
Chicago je ir CIevelande

THOMAS, WEST VA

Naujas NupigimmasBuknys
rį $2.50, už kuriuos prašau 
siuntinėti man dienraštį 
žemiau paduotu antrašu...

Draugiškai; //
Joe Koncevich, 

Detroit, Mich.

Rašo P.
Priminus draugam, kiek 

“Laisvei” kaštavo išleidi
mas ir išsiuntinėjimas skai
tytojams Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus knygos Pirmoji Pa
galba Ligoje ir Nelaimėje, 
seniukas drg. Karpavičius 
pirmas paaukavo dolerį pa
dengimui tų išlaidų. Antras 
iš eilės buvo žodis nuo L.D.
S. 128 kp. iš Nashua, N. H., 
su auka $3 tam , reikalui. 
Iš Athol, Mass., gavome se- i 
kančio turinio j laiškelį: į 
“Gerbiami Draugai! , Atsi
naujinu “L.” prenumeratą

iš Clevelando dviejų savaičių lavinimos 
Komunistų mokykla. Ji turėsianti pra- 

Partijos Lietuvių Frakcija sidėti tuojaus po “Vilnies” krovimo’ 
ketina neužilgo įsteigti po- šėrininkų suvažiavimo, ka
rai savaičių lavinimosi mo-! ris įvyks gegužės 8 d. No- 
kyklą. Partijos distrikftas j rinti dalyvauti mokykloj, 
užgyręs šitą frakcijos Jsu-1 draugai bei draugės galės 
manvma.

Tai ištikrųjų geras drau
gų žygis. Parinkt reikia 
draugus bei drauges iš Cle
velando, Youngstowno ir apimti ne tik pačią Chica- 
Akrono. Jeigu susidarytų į gą, bet visą plačią apielin- 
iki dvidešimts draugų, ku- į kę. Gerai pasidarbuojant, 
rie nori lavintis, pašven- j šioj mokykloj galima turė- 
čiant.visą laiką porą savai-jti keletas desėtkų studentų, 
čių, tai būtų labai didelė | Prie abiejų šių mokyklų 
nauda judėjimui. Centro 
Biuras visais būdais cleve- 
landiečiams padės. Drau
gai pageidauja, kad d. Abe
kas ar kitas kuris draugas 
iš Chicagos būtų atsiųstas 
mokyklą' vadovauti. Cen
tro Biuras, žinoma, stengsis 
mokyklai instruktorių pa
rūpinti.

Chicagos Sub-Biuras pra- kovingiems darbininkams, 
neša, kad ten irgi kuriama. B.

Draugai 
. praneša, kad

t

f

pasilikti po suvažiavimo. 
Jiems bus vienas atvažiavi
mas.

Chicagos mokykla turėtų

į dieną. Darbininkas ne
daugiau uždirbti, kaip 3 
i diena. C 4

reikia energingai ruoštis. 
Mokinių skyrimo ir siunti-1 
mo klausimas tuojaus prL į 
valo būt iškeltas visose mū
sų darbininkiškose organi
zacijose.

Mokyklas galės lankyti ne 
tik partijos nariai, bet taip 
pat komunistų simpatikąį. 
Durys bus atdaros Visiems

Perspėjimas ■ Skaitykite “Priekalą”
Darbininkams! Sovietų Sąjungoj leidžia

mo žurnalo pirmas ir ant- 
Donoščikų organas “Nau- ras numeris jau atėjo. Ja

me telpa geros kritikos me
nui, literatūrai ir gerų raš- 

i tų politikos srityje.

Darbininkų padėtis vėl pa
blogėjo. Coal ir Coke Kom-

Įpanija numušė darbininkams 
algas. Tiems, kurie dirba prie 

tai numušė po 8c
nuo tono. Gi tiems, kurie dir-| 

I I
ba nuo dienų,—sumažino po1
50c 

įgali
dol.

Maistas kompanijos krautu
vėse veik nieko nenupigo. Jei 
ir nupigo, tai tik po 2-3 cen
tus, bet ir tai ne viskas.

Stubų randa irgi nenupigin
ta. Darbininkai kaip mokėjo, 
taip turi ir mokėti dabar. O i '

‘darbo yra labai mažai, dirbai i
lik po 2-3 dienas į savaitę.
Tai gyvenimas—tikras beda- Abelnai “Laisves” reikaI 
vimas. O mainieriai nėra or
ganizuoti, tai darbininkus' 
kompanijos gali išnaudot taip, Gardner, N. J 
kaip jos nori.

Draugai aarbininkai, 
likai ir laisvi, mes visi esame 

j išnaudojami. Mes turime or
ganizuotis į darbininkų orga
nizacijas. Taip pat mes turi
me skaityti “Laisvę,” “Vilnį,” 
“Tiesą” ir kitus darbininkų 
laikraščius, kurie pasako tei
sybę apie darbininkų reikalus. 
Skaitykime ir lavinkimės.

Draugas.

Gerbiama “Laisvės” Red.!
Aš prisiunčiu prenumera

tą $6 ir 50 centų palukų.
Liekuosi su pagarba,

Martin Misavage.
Reading, Pa.

Eikime Į Darbininkų Mases su Apšvieta, Siūlykime 
Jiems Klasinę Apšvietą Tiekiančias Knygas, 

Rengkime Juos Kovai už Pasiliuosavimą 
iš po Kapitalistinės Priespaudos

Kuo labiau sklokininkai 
metams ir prisiunčiu $6 ir putoja prieš “Laisvę,” tuo 
dūlerį aukoju padengimui | labiau darbininkai remia ją. 
išlaidų už Dr. J. J. Kas-j Gyvais faktais tai liudija 

. kiaučiausi knygą... Drau- augščiau tilpę draugų Jais- 
giškai, Juozas Daubaras”.

Tai*tiek knygos reikale.
kai.

Pereitą sekmadienį' užėjo | 
į “L.” raštinę seniukas J. i

iams aukavo šie draugai: Keturakis.‘Atsinaujino “L.
F. Mickevičius, G 1 e h 

$3.50; L. 
Bagdonas, Pittsfield, Mass, 

kata-. $2; J. čibirka, Far Rocka-

prenumeratą, patiesė dole-

“Skloka siuntinėja man 
savo laikraštį, aš aukoju 
“Laisvei” dolerį kovai prieš

joji Gadynė” garsina, kad 
Paterson, N. J., rengė AL
DLD pokilį ir taip pat Mas
pethe rengia vėl ALDLD. 
kp. teatrą ir balių. Pater
sone jie pasivadinę “seno
ji,” o Maspethe “legalė” 
kuopa.

Pranešame lietuvių dar
bininkų visuomenei, kuri vi
sada rėmė Amerikos Lietu-

Sia
me numeryje telpa geros 
kritikos ir mūsų poetams. 
Draugas Varnėnas labai ge
rai nurodo, kad jaunus mū
sų poetus ir beletristus rei-

Liepos
Visi Būkite Prisirengę
Dalyvauti Dienraščio

vių Darbininkų Literatūros. kannga auklėti ir lavinti.
Draugiją (ALDLD), kad 
šie parengimai nėra ALD- Į 
LD parengimai. Juos ren-j

“Priekalą” turėtų skaity- 
; ti visi darbininkai, nes ja- jujlf pai ruginiai. juus ren-t

gia tūli politiniai bankru- visiems^ yra geros med- 
tai, kurie jau senai yra iš- ziaS0S-

priešdar- Užsisakykite ir platinkite
mesti iš ALDLD eilių už 
kontrrevoliucinį, 
bininkišką veikimą. Jie nie- j 
ko bendro neturi su ALDL-1 
D. Jie tik apgavimui dar-1 
bininkų vadinasi ALDLD. 
kuopomis, nes jie žino, kad- 
kitaip negalės darbininkus 
apgaut. Jie patys netiki į 
savo priešdarbininkišką, 
anti-komunistinę susaidę, 
tai ir apgaudinėja ALDLD. 
vardu.

Kaip Patersone ALDLD. 
84 kp., taip ir Maspethe 138 
kuopa gyvuoja ir gerai vei
kia, o kad jų-veikimui pa
kenkus, tai politiniai ban- 
krutai vadinasi tuo pat var
du ir darbininkus apgaudi
nėja.

ALDLD Centro Komite
tas ims atatinkamus žings
nius, kad tiems apgavikų 
žygiams padarius galą.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

------ . Jį galima gauti 
Laisvės” administracijoje.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Rengimo Komisijai

NORWOOD, Mass. — Jū
sų žinutė apie A.Ų.P. Bendro-! 
Jūs žinutė apie A.L.P. Bendro
vės parengimą pasiekė “Lais
vę” tik penktadienį, o paren
gimas jau šeštadienį. Matote, 

JĮpip suvėluota. Kad prane- 
“žlmas būtų galėjęs pasitar- 

naut, — jis turėjo tilpt penk
tadienio “Laisvės” laidoje. Ta- 
čiaus būna ir taip, kad gautų 
pranešimų, del technikinių i 
kliūčių tą pačią dieną jau ne
begalima įdėti į rytojaus lai
dą; taip atsitiko ir sU jūsų pra
nešimu. Todėl, draugai, pra
nešimus apie kokius nors pa
rengimus visuomet rūpinkitės 
prisiųsti anksčiau.

LAISVES
Rengiamame Didžiajame

Jungtinių Valstijų Marinų 
Leitenantas Pennington, Nica- 
raguoj. Laiko nukirstą galvą 
sukilėlio sandinisto Sylvio Her
rera. Tokį Wall Streeto terorą 
kolonijose “demokratines” Ame
rikos buržuazinė spauda neskai
to teroru.

way, N. Y., $2; M. Pered- 
nis, Hudson, Mass. $1.00; 
Ch. Blažis, LĮuntington; N. 
Y., $1, Čirvinskienė, Elizabeth, 
N. J. $1.00; P. Dennis, Clif
ton, N. J., $1.00; J. Kalvai
tis, Higannum, Conn. $1.00; 
Aukavo Darbininkas, $1.00; 
S. Maiženas, Tacoma, Wash. 
$1.00.

Skiokos viŠtgaidžiai jau 
senai užgiedojo “Laisvei” 
bankrutą; pasakoja, būk 
skaitytojai “L.” nepasiten
kina. Gerai, skaitykime, ką 
rašo patys skaitytojai:
Gerbiama “Laisvės” Redak- masės pasirūpins duoti dar
cija:

Senai pasibaigė mano pre- 
|iiumęrata už “Laisvę.” Del 
finansinių trūkumu maniau 
rašyti prašymą, kad iš “L.” 
bendrovės Šero atsiim-tumė- 
te prenumeratą, bet pasis
kaičiau “Laisvėje,” kad pru- 
seikiniai renegatai atsiimi- 
nėja Šerus, tai aš,-'kaipo rė
mėjas revoliucinio darbinin
kų judėjimo, su dideliu rū
pestingumu ėmiausi graįby- 

I tis po biskį, kad sutaisyti 
reikalingą sumą pinigų ir 
užsimokėti už “Laisvę” ant 

! visų metų. O už kantrų ir 
i ilgą laukimą mano prenume- 
iratos aukoju “L.” $2. Viso 
prisiunčiu $8 ir prašau 
siuntinėti man darbininkiš
ką dienraštį per visus me- 

i tu s. . į
Draugiškai;

| Kazys Sinkevičius,
Waterbury, Conn.

Savaitė atgal Senas Vin
cas braižo savo “Klampynė
je”, kaip jie, konspiruodami 
užgrobti “Laisvę,” ne stik
liukais ale stiklais ėmė ins
piracijos. Persiskaitę dien-1 
raštyje’ gražiai skamban
čius draugų laiškus, veikiau
sia sriuobs, vyrai, munšai- 
ną iš paties katilo, kad ap- 
svaigti ir nematyti pasise
kimus komunistinio dien
raščio. ‘ O revoliucinį judėji
mą remiančios darbininku 

l. u

1 gausesnės paramos 
dienraščiui.

ĮDOMUMAI

savo

H
; S

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
e 

minimo vitamino prie karvės 
pieno.

Kai kurios pieno kompani
jos apie New Yorką, Bostoną 
ir Philadelphia, jau gamina 
tokį certifikuotą pieną. Bet 
jis veik antra tiek brangesnis 
už šiaip bonkomis pardavinė
jamą pieną, ir juom tegali 
naudokis tik pasiturinti žmo
nės. Paprastas pienas yra 
pasteurizuotas, kaitintas, o per 
kaitinimą sumažėja ir tie pa
tys jo vitaminai. Bet pagerin
tas certifikuotas pienas visai 
nėra kaitinamas. Jeigu jį kai
tintų, tai išgaruotų iš jo dide
lė dalis vitamino D, kurio kar
vė gavo iš ultra-violetiniais 
spinduliais peršviesto pašaro.

Jeigu kūdikis maitinamas 
paprastu p ienų, reikėtų 
jam duoti po biskelį žu
vies freskos kdpenų aliejaus, 
angliškai Cod , Liver Oil. O 

Ikad jis neskanus ir būtų sun- 
Iku kūdikiui įduot, tai yra vais
tinėse- tam tikrai aptaisytų šio

Gerbiama “Laisvės” Ad- 
' ministracija!

Prisiunčiu money orderį
lant $7.00 ir skirstau šiaip: anejZurpiliuk^
$6 UŽ J Laisvės” prenume- duot nuryt su kokiu gardesnių 
ratą,, o $1 auka dienraščio skystimu.
palaikymui.

Draugiškai liekuosi, 
M. Motuzą, 
• . Kanada.

•Gerb. “Laisvės” Adm:—
Šiuomi prisiunčia mokes

tį už “Laisvės” prenumera
tą metams ir dolerį aukoju 
“Laisvės” palaikymui. 1

Sū širdingais1 linkėji
mais. ;

John Uzubol,
Chicago; Ill.,

Gerbiama'“Laisvės” Redak
cija:

Teko man skaityti laik
raštį “Laisvę,” kuris man 
labai patiko. Nuo slavo 
draugo gavsiu jūstį konver- 
tą, į kurį idedu mdriey orde-

Žaliose, lauke augintose dar
žovėse .ir vaisiuose, kaip kad 
orindžiuose, tomeitėse, citrino
se, taipgi yra vitamino D, bet 
nepalyginamai mažiau, kaip 
šiame žuvies aliejuj.

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 

| žemą kainą, 
L nuliūdimo va

landoje šauki- 
f

tęs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Pirmiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR

JŲ YPATYBĖS. ‘ Parašė Dr. A. Pe
triką. Pusi. 128. Apdaryta

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
JE VALSTIJOSE. . ’
popieros 450 pusi. Apdaryta

Be apdarų 
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. Parašė L. B. Budin. Apdaryta
336 pusi.

SOCIALDEMOKRATIJOS ž L UGIMAS
IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 56

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64

L1UD. BONOPARTO BR1UM. 18-ji ir 
FRAKCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė

H. Gorter. Turi 192 puslapių. Apdr. 
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi

386 puslapiu. Apdaryta 
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.

J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Turi 628 pusi. Apdaryta

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO
JE. Parašė d. A. Bimba., Turi 608
puslapiu. Gražūs apdarai

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.
Parašė U. Sinclair.

RUSIJOS ISTORIJA.
krovski. 320 puslapių.

LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR
BAI. Parašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalinga-perskaityti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei. Turi 
432 puslapiu. Aapdaryta .

PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 
kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaūęius 
Knyga labai naudinga. JhjtuVi 416 
puslapių. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. Bu- 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais

NAUJO KARO GAISRAS. Parašė D. M.
Šolomskas. Brošiūra tik iš spaudos.* 
Kiekvienas privalo perskaityti. Turi 

‘ 64 puslapius su paveikslais
KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ

Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligiją. Turi 224 pusi.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI.
Parašė F. Vaikšnora. Turi 256 pusi.
Gražiai apdaryta

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankve- 
dėlis del klasinio lavinimosi. Labai 
naudinga kiekvienam darbininkui bei 
darbininkei. 32 pusi, kaina tiktai

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NE
LAIMĖJE.
čius.
126 puslapius, aprašyta 200 ligų, 
duota ir patarimai, nurodymai, 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal
bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira
šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. Perkant jos kaina 

JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet.
poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai.
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė

L. Andrejev. Knyga turi 56 pusi.
SODŽIAU^ ----------------- “ ‘ “
TUVOS-SI

ARELIAI. Apsakymėlis. 16 pusi. 
PROFESINĖS SĄJUNGOS. 24 pusi. 
PARYŽIAUS KOMUNA. Parašė B.

Baks. Turi 66 pusi. 
NAUDOTOJŲ TIKYBA. 
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

antrašu ir vardu:
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

D. M. ŠOLOMSKAS

Knyga ant geros

Be apdarų

Pusi. 246.
Parašė M. Po-

Apdaryta

Parašė Dr. J. J. Kaškiau- 
Išleido “Laisve.” Knyga turi 

a- 
ei

5ARB1NINKA1 IR LIE- 
ŽĖS. Turi 66 pusi.

46 TEN EYCK ST

Dabai
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’ STOUGHTON, MASS
Komunistų Partijai reikalinga' v ..... v. „ 
pinigai {vairiems reikatams: Grazut,s Vaikučių Parengimas

Balandžio 2 d. Ateities žie-

Pirmadien., Baland. 11, 1932

4

NUO DNIEPRO IKI V1SL0S
D. M. šolomskas.

sus $ips apielinkčs lietuvius, senus, 
jauftus, .didelius ir mažus. Įžanga 25c.

• , T7 * ' ! (86-90)
knygas ir užsimokėti duokles 
į organizaciją. . Tokipjns ba
riams reikalinga nunešti kny
gas ir mokesčius iškolektuoti.

Mano supratimu, tai tokie 
draugai turi pasitaisyti savo 
nusistatymą, jei darbininkas 
priklausai prie savo klasės or
ganizacijos, kuri veikia ir rū
pinasi darbininkų klasės rei
kalais, tai bent į susirinkimus 
reikalinga ateiti. Mes visi tu
rime veikti mūsų organizacijo
se. Bet dar ir to negana. 
Kiekvienas draugas turi kal-i 
binti ir kitus darbininkus pri
gulėti prie šios organizacijos. 
Reikia nurodyti jos tikslai ir 
siekiai.

Aš patėmijau, kad antras to
mas Dr. Matulaičio knygos 
jau atiduota spaudai. Apie

Komunistų Partijai reikalinga 
pinigai įvairiems reika.------
agitacijai, bedarbių organiza-- ~ 
vimui ir vedimui kitų kampa-do Vaikų'Draugijėlės vaiku- 
niJU-. , ■ ,'čiai vaidino labai gražų vei-

Įžanga j bazarą penktadieni kaiiuką “Našlaitė.” Visi vai- 
tik 15c, šeštadienį 25c. šeš- l<učiai savo roles atliko taip 
tadienį bazaras. prasidės 2j30 gerai, taip vykusiai, kad nie- 
val. vakare. Taip pat reikia kas nesitikėjo, jog vaikai galė- 
pasakyJLka?1 bus.šok_iai?r išmokti taip vaidinti.

kietus ir kitus dalykus galite^ didesnes roles turėjo s&kan- 
T rl: Ad. Stankus, Kl. Jurgu

tis, J. Stankus, P. Lapienas, 
Al. Stočkus, A. Railiutė, N. 
Kųčinskiutė, L. Laviutė ir Lio- 
laitė.

Garbė Stoughtono lietuvių 
vaikučiams, kad eina savę tė
vų pramintais takais ir daly
vauja su darbininkais. Bet di-, 
dėlė garbė priguli vakaro rem gegužės mėnesį jau bus gata- 
gejoms ir vaikų mokintojoms, Va ta brangi knyga—“Retigi- 
L.D.S.A. 52 kuopos narėms, ja.“ ....................... - - -
Padėka Step. Stankienei ir M.1 ‘ 
Stulgaitienei, kurios, nesigailė- 
damos savo laiko 
taip gražiai prirengė 
prie vaidinimo, kad publika 
negalėjo atsigėrėti, 
prakilnų jųjų darbą, 
programą, tapo joms įteikta 
po gyvų gėlių bukietą.

Taigi mūsų vaikučiai vieną 
vakarą mus smagiai palinks
mino, o kur dingo mūsų augu
sių Teatrališkas Ratelis Ban
ga? Jis gyvuoja, bet nieko 
neveikia. Jau antri metai, 
kaip mes nematom jokio jų 
parengimo, 
knygų net iš 
traukė, bet 
Tai didžiausis 
sileidimas.

^EASTON, PA.

Susirinkimas ir Paskaita
LDSA. 14 kuopos susirinkimas- bus 

seredoje, 13 d. balandžio, Easton 
Baking Co. svetainėje, 34 N. 7th St., 
lygiai 7 val. vakare. Visos narės, o 
ypatingai valdyba malonėkite susi
rinkti įlaiką, kad susirinkimą grei
tai užbaigus ir palikus pakankamai 
laiko paskaitai. Taipgi atsiveskite 
naujų narių į kuopą. Paskaita bus 
labai pamokinanti ir žingeidi, “Dva- 
siškija ir Jos Išsigimimas” Kiekvie
nas darbininkas ir darbininkė ateiki
te pasiklausyti. Įžangos nebus. Pa
skaita prasidės 8 vai. vakare. At
eikite patys ir atsiveskite savo daru- 
gus bei kaimynus, o nesigailėsite. ,

Visus širdingai kviečia
LDSA. 14 Kuopa.

(86-87)
GREAT NECK, N. Y.

T.D.A. John Reed 48 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks 11 dieną ba
landžio, pirmadienį, 8 vai. vakare, 
Strauko svetainėje. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, nes bus daug 
svarbių reikalų aptarti, taipgi ir 
naujų aplikantų atsiveskite .

. : ? • 1 - i Organiz.
(85-86)

CLEVELAND. OHIO
Balandžio 12 d. jvyks ALDLD. 22 

kp. susirinkimas, 820 E. 79th St., 
7:30 vai. vakare, šis susirinkimas 
bus svarbus todėl, kad čia bus svars
toma apie prisidėjimą prie Liet. 
Komfrakcijos įsteigimo keliom sa
vaitėm propagandos mokyklos. Visi 
nariai ir narės dalyvaukite.

Organizatorius.
(86-87)

HARTFORD, CONN. 
Pasimirė Ona Sinkutienė

Spalių 24 d. 1931 m. mirė Ona Sin
kutienė, po vyru Budinienė. Iš Lie
tuvos paeina iš Kauno rėdybos, Pa
nevėžio apskričio, Kavainių parapi
jos, Šinkūnų kaimo. Giminės ir pa
žįstami, kurie norite daugiau infor
macijų, kreipkitės šiuo adresu: Sta
sys Budinas, 63 Amity St., Hartford, 
Conn.

(85-86)

Dreba Pasauline įBuržuazija
Nors Raudonoji Armija nuėjo toli į prie

kį ir su pristatymu jai reikmenų buvo 
daug keblumų ir kaip kurių visai nebuvo 
galima pristatyti, bet ji pergalingai ėjo 
pirmyn. Del apnipinimo armijos reikme
nimis prisiėjo organizuoti tam tikri spe
cialiai skyriai, bet jie negalėjo pristatyti 
ypatingai didesnių kanuolių ir jų reik
menų.

Suprantama, kitaip dalykai buvo šu len
kais. Jie bėgdami naikino viską ant savo 
kelio, gi jų užpakalyje keliai ir kitokios 
susisiekimo priemonės buvo tvarkoje.

Lenkų buržuazinė valdžia, pajutus pa
vojų, mobilizavo visus vyrus, nuo 16 iki 
35 metų# amžiaus, ir vedė, plačią liūosnorių 
kampaniją. Jai į pagalbą .atėjo visapa- 
saulinė buržuazija; Anglija, ir Francijai 
atvirai rėmė ir teikė ginklus. Francija. 
siuntė į Lenkiją kanuoles, amuniciją, bom
bas, orlaivius ir kitus ginklus per Danzigo 
prieplauką.

' Kaip buržuazija, taip ir proletariatas 
• žinojo, kad jeigu Raudonoji Armija at- 
! sieks savo tikslą, tai Europos istorija ir

, Komunis
tų Internacionalo Antras Kongresas 21 d.

(Tąsa)
Raudonosios Armijos Pergales

>
Nepaisant susilpninimo Raudonosios Ar

mijos jėgų prieš lenkus, jos nesulaikomai 
varė lenkus linkui Varšavos. Lie 
ima miestą Slomin, taipgi Volk 
permeta lenkus už upės Sviloč. .

Dvi dienas pirm to, Možyriaus raudonar
miečių skyrius paėmė miestą Pinsk, o tre
čias raudonų raitelių korpusas nuolatos 
maršavo toli priešakyje dešiniame sparne 
ir grūmojo lenkų spėkoms apsupimu.

Trijų dienų mūšis tarpe 16-tos Raudono
sios Armijos ir lenkų prie Pružany ir Ko
brino baigėsi visišku lenkų pralaimėjimu. 
Lietuvių Brastos tvirtuma buvo paimta 
šturmu" 1 d. rugs, ir tokiu būdu sugriovė 
Pilsudskio planuojamą atsispyrimą ant Lie
tuvių Brastos ir upės Bugo. Tai buvo di
delis smūgis lenkų karo vadams ir francu- 
zų generolui Ąnri, kuris dėjo viltį, kad 
tai bus savo rūšies Marna.

Lenkų nepasisekimai buvo išilgai visą Į 
frontą nuo Lietuvos iki Rumunijos. Pie-į 
tuose 14-ta Raudonoji Armija 9 d. lieposjJ‘pa7kS 

r\ zxwk rs IrnnAxyn 1 ri IX o nn L'r'vri n 10 , L x _
ką, 0 14 dieną liepos Raudonoji Ai mija jau į^ep0S išleido atsišaukimą į viso pasaulio
paėmė Proskurovą, 12 d. Kameneč-Podols-

išėjo ant upių: Zbruč, Ikva ir viršutinės 
dalies Styr. Čia lenkai manė atsilaikyti 
o ypatingai Rovno ir Dubno kalnuotoje 
srityje. Bet ir čia juos smarkiai supliekė 
pirmoji raudonoji raitelių armija.

Smarkūs mūšiai ėjo ant linijos: Luck- 
T o r g o v ica-Pubno-Mlynov-Voločisk. Bet 
raudoni raiteliai uždavė lenkams didelį 
smūgį prie Brody ir juos nuvijo linkui Lvo
vo, gi tuo kartu 12-ta Raudęnoji Armija 
supliekė lenkus Kovei tvirtumos fronte ir 
naktį iš 3 ant 4 d. rugpjūčio paėmė mies
tą Kovei, 06 d. jau pasiekė Bug upę ties 
Opalin ir Korytnica. Gi raudoni raiteliai 
po pergalingo mūšio prie Brody 7 d. rug
pjūčio pasiekė miestą Buisk. Tokiu būdu 
pietuose Raudonoji Armija privertė lenkus 
pasitraukti nuo upės Zbruč ir mūšiai per
sikėlė į Galiciją.

Vakarų fronte trečias raudonųjų raite
lių korpusas 29 d. liepos pradėjo atakas 
ant tvirtumos Lomža. Čia mūšiai tęsėsi 
šešias dienas ant upės Narev. 15-ta Rau
donoji Armija 3 d. rugpjūčio ima tvirtumą 
Ostrov ir artinasi prie tvirtumos Ostro- 
lenka.

16-ta Raudonoji Armija vedė mūšius 
ant upės Bug ties Dragočik, Janov, Belą 
ir Lietuvių Brasta del perėjimo per tą upę. 
O 4 dieną upė buvo pereita ties Dragočin 
ir lenkai, atmušti nuo jos. Gi tuom. pat 
kartu, 6 d. rugpjūčio, po didelių mūšių 4-ta 
Raudonoji Armija supliekė lenkus ir už
ėmė tvirtuma Ostrolenka ir sulaužė Na
rev upės lenkų apsigynimo liniją. Taip

pasaKyti, xaa dus soKiai ir ge- tų išmokti taip vaidinti. Nors 
ra muzikališka programa. Ti- vjsj gerai lošė, bet geriausiai

gauti pas L.D.S.A. kuopos ha-'įį.
res. Visi dalyvaukite ir dirb-' 
kite, kad bazaras gerai pa
vyktų. ‘ • !

Rengimo Komitetas.

ELIZABETH, N. J.
Iš Atsibuvusio Bangos Choro 

1 , , Koncerto i , • , . ,
G štai po ilgo laukimo atėjo 
ir 3 diena balandžio. Apie 5 
vai. po pietų, publika pradėjo 
burbėti svetainėn; tiek publi
kos prisikimšo, kad net sė
dynių neužteko; net ^visi pa
kraščiai buvo pilni stovinčių. 
O vis dar už durų prie tikietų 
buvo prisikimšę publikos. Visi 
laukia, kada Bangos Choras 
pradės programą.
publika nerimauti, delnų 
jimas ir trepsėjimas, kad 
dėtų programą.

Išeina pirmininkas h 
neša, kad programa tuoj 
sides. Uždanga, skiriasi,' suū
žia salė ir pasirodo ant stei- 
čiaus Elizabetho Bangos Cho
ras, kuris sudainavo keletą 
dainelių labai puikiai ir sutar
tinai. Nors choras dar jau
nutis, bet gerai atliko savo už
duotį. Antra pasirodė K. Sa- 
vicienė soprano, kuri sudaina
vo keletą dainelių V. Žukui 
akompanuojant. Jos balselis 
pusėtinai gražiai skamba. Ma
tyt, kad dar tik pradeda la
vintis, bet ateityje galės būti 

proletariato kovotojų, ir kad darbininkų ’ gera dainininkė.
klasei būtų didžiausias smūgis, jeigu bur-j PvUSų Kolelįtyvis Choras iš 
žuazija pajėgtų nuversti Sovietų valdžią New Yorko. Teisybė ir vardas 
Rusijoje. Ir tarptautinis proletariatas į duotas kaipo
Komunistų Internacionalo balsą ir Lenkų ir. yra vęrt^s to vardo; kaip 
'Korn. Part, šauksmą atsiliepė, pusėtinai publika taip
tvirtai, kas pasireiškė pakilime darbininkų; sd^ikė žiūrovam.
judėjimo Anglijoj ir Francijoj: Anglijoje ko, kad nenorėjo ’nuolteičiaus 
susitvėrė darbininkų “Sovietai
kurie priešinosi Anglijos karo politikai! Pasirodė Bangos Choro “U 
puolimui ant Sovietų šalies. Tie “Sovietai' fa.“ ~ ‘ - -- - -
veikimo” griežtai reikalavo atšaukti Ari- les labai puikiai, nes dar visos 
glijos karo lavyną iš Sovietų Rusijos van- įaunost mergaitės ir tik prade-, 
denų ir užmegsti prekybos ryšius su -Jo lavintis, bet ateityje bus ge-;
vietų Rusija. Tai tokis buvo atsakymas • <įainini\vk^- • Sekė 
Anglijos proletariato į ordo Kerzono gru-|po vadovyste b. šalinaitės. Sa- 
mojančią notą. Tuom kartų Vokietijos irivo užduotį labai gerai atliko.' 

L. Zaicova-—soprano, tai yra 
žvaigždė, nes jos dainos ir bal
sas toks priimnus, toks švel
nus, kad žavėte žavėja publi-, 
ką. Labai puikiai moka “ak-i 
tyti,” publikai taip patiko, kad 

!net kelis kartus buvo iššaukta.
Išeina Aido Choras iš Brookly- 
no, N. Y., po vadovyste H. 
Retikevičiutės. Tas yra Cho-' 
ras, apie kurį nėra ką rašyti,; 
nes jį visi žino. Klaidų jis ne-1 
daro, atliko1 savo užduotį kuo: 
geriausiai.

Pasirodo A. Višniauskas, ba
ritonas iš Bayonnės, N. J. Apie; 
jo dainas nerašysiu, nes jis jau 
publikai yra gerai žinomas ir 
savo pareigą pilnai ir gerai at-, 

‘liko, tai matyti buvo iš pu-' 
blikos, neš buvo iššauktas ke-| 
lis kartus. Dabar jau eilė Ai-f 
do Choro Merginų Okteto iš 
Brooklyno, po vadovyste II.1 
Retikevičiutės." Teisybė,, įbųvo 
ko stebėtis, nes1 visos dp^irėdę, 
kaip f. yįeįųa'-L-pų^iau raudonai 
ir baltai? ' 'Kada ‘jos pradėjo 
maršuoti dainuodamos .revoliu
cines dainas, tai, buvo labai su
judinantis vaizdelis. Ir taip 
buvo matyti, kad publikai la
bai patiko, nes nuo steič'iauš 
nenorėjo jas paleisti. ;

Paskiaus vėl pasirodė Rusų1 
Kolektyvis ; Choras po vado-( 
vyste M. E. Sharco. Sudaina-/ 
vo keletą revoliucinių dainų ir 
baigė ąū Iiiternacionalų. Pas
kiaus šekė šokiai.

Taip pat buvo ir kalbėtojas, 
kuris trumpai nu’piešė pasau
lio darbininkų judėjimo padė
tį. Aukų surinkta apie 13 do
lerių, Publikos buvo virš 600.

Manę supratimu, tai koncer- 
, tą reikėjo pradėti su Interna
cionalu. Bet tai <tą klaidą ga
lėsime kftuį Kartu pataisyti- 

/ J. Ro,bziw.

proletariatą, kviečiant neleisti gabenti 
’ ginklus lenkams.

Liepos 31 diena ant Lenkijos teritorijos 
susiorganizavo Laikinoj Revoliucinė val
džia ir atsišaukė į gyventojus, kad nuvers
tų Pilsudskio valdžią ir padarytų taiką su 
Sovietų Rusija. Tuo kartu Lenkijos Ko
munistų Partija atsišaukė į viso pasaulio 
proletariatą, išdėstant, kad jau pusantrų 
metų, kaip Lenkijos buržuazija smaugia 
savo šalies darbininkų judėjimą, draskydu
rna profesines sąjungas, darbininkų kopė- 
ratyvus; prigrūdo jau pilnus kalėjimus

ir triūso, 
vaikučius

Už tokį 
pabaigus

Pradėjo 
plo- 
pra-

pra- 
pra-

gigantas,” bet

Girdėjom, kad ir 
Lietuvos parsi- 
padėjo į šėpą, 
ir peiktinas ap-

Vaiduotis.

HARTFORD, CONN.
yraMūsų A.L.D.L.D. kuopoj 

apsileidimo. Kuopa turi skait
lingai narių, bet kai kurie na
riai nesilanko į susirinkimus. 
Tankiai tie nariai net neatei
ną nė į susirinkimus pasiimti

u'žjgriaųdč, tai publika taip 
nutilo, ,kad tarytum ir kvapą 

žiūrovam. Taip pati-|

veikimo,” paleisti.
' i • i • i ; • '

Sudainavo keliąs daine

2 

77

o

Čekoslavijos darbininkai atsisakė krauti 
pinklūs bei juos perleisti per savo’žemę 
linkui Lenkijos. Tas suteikė didelės para
mos Sovietų šaliai kovoje prieš imperialis
tinę Lenkiją, o 12 d. liepos Lietuva pasira-tai artinosi Raudonoji Armija prie Varsa J ;S^unga taikos sutari

vos‘ I (Bus daugiau)

PITTSTON, PA u'.aarymas Svetaines
Negalėdami prisikabinti ki

taip, tad sumanė atkeršyti j

Džiaugiasi ir Lietuviški 
Fašistai

Dagirdę, jog likosi uždary
ta svetainė, lietuviški fašistai, 
(buvę laisvamaniai) judošiš- 

. l”ikai nusišypsojo. Kada tvėrė-j 
snipaijgį L.D.S. kuopa, tad nekurie i 

Dauguma tų mainie-! darbe. Tuoj buvo duota ži- fašistuojanti viršininkai iš 7- 
rių, kurie dar šiek tiek dirbo I nia į “Department of Labor .tos S.L.A. kuopos užsiuntė ne 
_ ‘Lli __ i _ • i _ i . • i ... .... ... .... - I

Streiko Atbalsiai
Maloney pardavus anglia- svetainiukės savininkui Valin 

kasių streiką trečiu kartu, dau- čiui, kuris suteikdavo del mai 
gelis nukentėjo, o kiti dabarpierių svetainę dykai, 
kenčia.

prieš streiką, o laike streiko 
nedirbo, dabar negauna savo 
senų darbų, nes jų vietos už
pildytos, tai yra, priimta nau
ji. 1 .Nors tai skaudi lekcija, bet 
atęftyj mainieriai žinos, kaip 
organizuoti pikieto linijas ir 
eilinių narių komitetus ir nesi
duos taip lengvai ;

x Malciney’ams ir Shusteriams, 
o pasitikėt daugiau ant savo 
išrinktų komitetų.

Puolimas Policijos ant 
Susirinkimo

$ovo 30' d., po pietų, buvo 
sušauktas Partijos susirinki
mas aptarimai streiko bėgio 
ir kitų dalykų.. Bet nepradė
jus' nei susirinkimo, tuoj pri
buvo pora vežimų detektyvų 
ir policijos su ilgom “L, 
tūcijom” bei revolveriais, 
kratė visus vyrus

and Industry” ir štai ant ryto
jaus, apie 9-tą valandą ryte, 
jau inspektorius^ pas Valančius. 
Apžiūrėjo salę ir tuoj išėjo. 
(Matomai buvo i 
miesto ir kompanijos policija). 
Sugrįžęs ;pagrasino, kad nie-t 
kam heduoti svetainę iki ne-i

tik policiją, bet ir valstijos ka
zokus ir viso labo apie 11 žmo
nių vyrų ir moterų, nutempė į 
miesto rotušę. Tai tautiški

pasitarti su fašistai, neturėdami kuo patei
sinti tą savo purviną žygį, ra
šė per “Tėvynę” sekamai. 
Būk tai “ta svetainė netinka-

suvedžioti g<ausiąs žinią iš Harrisburgo.' nužiūrima per polięiją, uz
Už poros dienų jau turi ir 
tuos patvarkymus, kuriuos 

|būk tai išpildžius reikia vėl 
•duoti žinią jiems, o jei inspek
torius priims, ’ tada bus gali
ma susirinkti svetainėj. Bet 
tie jų reikalavimai tokie, ku
rių ir prie geriąusių norų ne
galima išpildyti. ^JeK“Labor 
Departmentas” ndo visų sve
tainių pareikalautų to pat, tai

kimšti- ne tik Ūittstone ^turėtų visos 
Iš- svetainės užsidaryti, bet ir.ki- 

nuo galvos tuose miestuose.
iki žemės,jieškojo nežinia ko Į auditorijos liktųsi 

“‘“j. Areštavo tos.
A. Bimbą, jaunuolį Ramanaus- tuom buvo kaltas, kad vilkui 
ką'ir vieną italą. Vėliau, ne- norėjosi ėsti.” Svetainę Valin- 
surade kaltės, paleido. Publi- čiaus uždarė todėl, kad Pitts- 

«tono Anglių Ko. ir policija 
•“Labor Departonentui’/taip pa
diktavo.

(moterų nekrėtė).

Tik kelios 
neuždary- 

Anot patarles “triukas

ką'ir vieną italą. , 
suradę kaltės, paleido, 
ką iškrėtę išvijo iš svetainės.

, Tai tokią mes turime susi
sukimu “laisvę” P’ittstone.
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tai buvo ir. užpulta.” Tad 
Pittstono mainieriai turėtų,ši
tą nepamiršti, jog uždaryme 
svetainės darbavosi ir lietuviš
ki fašistai iš J8.L.A. 7-tos kuo
pos. Jų buvo paleisti pirmi šū
viai .

Tad džiaugkitės! Trium- 
fuokit, šnipai ir provokatoriai, 
nes j ilsų dienos, bet atsiminki
te, kad darbininkų ateitis ir jie 
nepamirš jūsų “darbų.”

A. Gražiškietis.

WORCESTER, MASS
Komunistų Partija rengia 

bazarą balandžio 15 ir 16 die
nomis. Šitas bazaras įvyks po 
Numeriu 52 Belmont St. ,

Visi lietuviai darbininkai.
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Iš jos labai daug darbi
ninkai gali pasimokinti. Visi 
nariai ją gaus, kurie bus pa- 
simokėję. Tad pasiskubinkite 
pasimokėti savo mokesčius, to

Jei dar kurie nepriklauso
te A.L.D.L.D., tai galite ateiti 
ir prisirašyti. Metinių duoklių 
tik $1.65. Mūsų kuopos susi
rinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą pirmadienį, po 
num. 27 Lawrence St., 7:30 
vai. vakare.

Sekr. J. Rudzinskas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WILKES BARRE, PA.
LDSA. 48 kp. susirinkimas įvyks 

13į d. balandžio, 7 vab vakare, 69 
So. Empire St. 
tėmykite dieną ir valandą, 
kykite visos ir atsiveskite naujų na
rių.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
Taigi drauges, įsi- 

Atsilan-

O. M. Organiz. .
(86-87)

FREEHOLD, N. J.
Ukčsų Nepi'igulmingas Kliu-Liet.

bas rengia šokius, kurie įvyks nedė
lioję 17 balandžio, 7:30 vai. vakare, 
Fordtham Hallv Freehold, N. J. 
Bus gera muzika’, grieš smagius ka-1 
valkus šokiams; bus skanių valgių I 
ir gėrimų. Kviečiame atsilankyti vi-1

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės dfįl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau- 
siais įtaisymais. Keturios bu
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg X84’

;—r
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Pirmoji Pagalba ligoje ir JIelainiėje
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, to- 

d«l darbininkai turi apie jas žinoti, kadmokėti nors dalinai apsiginti.
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovįmas, 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.
Uzgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai, 
Išnarinimai, .išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežasčių.

■ Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas.- 
Kada žmogus nebekvėpuoja. 
Kaip pasidaro dirbtinas.kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas.

, Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

mas. '
Kokia pagalba užnuodintam duoti? 
Kaip reikia nešti sužeistus ?

. Svarba gimnastikos, mankštinimasi. 
Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų , ir akių tinkama priežiūra.
Pavyzdinga dejeta.— valgio pasitaiky- 

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

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

šia knygą gaus dovanai

lAISVE,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė.

[ Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t.
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai.
Šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai.

■ Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
-Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

mas.
Plaukų slinkimo priežastiš.

, Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly
kai.

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-
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PIONEER CORNER
They Burn Children in Alabama

the door in their
♦

DETROIT, MICH.
LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRA-UCVSTfiS NAUJOS VALDY-

Mass.

Avė.

973 Central St., Lowell, Mass, dieni kiekvieno mėnesio. 2 vai. po pietų. _ _ - ’ T Cirpto « » X OK t « VlrvUtirat'

concluded next week)

Puzzle

Ha-
r

Their First Fight
week)

2. Uždaryti visus “vašerius.

Nedirbti virš- j

s

iš miesto, pa> 
ir valstybes

especially 
They drew 
a free hot

is a puzzle for you to 
After you have found

old 
if

especially 
were con- 

passing the 
child to an-

the 
the 

to 
we

In the death house, in Kilby 
Prison, way. down in Southern

They burn 
Children

They burn 
Children

children in Alabama! 
of the working class.

children in Alabama!
of the working class.

They burn children in Alabama!
Children, of the working class.

They burn children in Alabama!
Workers, don’t let the lynchers pass!—

4689 Brandon
7716 Dayton

Ave.
Ave.
Ąve. '
Ave.
Ave.

Pirm.
Firm.

*

geezer. He 
we starve,” 
shaking his 
door. They

began 
we are a committee

you.
(To be

kapitalistines 
privalo rū- 
apmokėjimui 

pikietą ir kal-

19 3 15 20 20 19 2 15- 
2 15 25 19, 20 8 5 25

19 20 14 15 20 4 9 5

A, 2 for B etc. Now go to it.
20 8 5
18 15

13 21

K, Skeeter, I’m with Ave.

St.
117

4177 Ashland
6388 Sparta 

Nutarimų ražt. P. Gyvis,
7148 Mac Kpnzie

Turto rast. J. Ovcraitis,
: Iždininkas A. Vegela,

KASOS GLOBĖJAI:
I O. Gantarienė,

O. Zigmunticnė,

Susirinkimai atsibus

XJ

fiV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VAIDYBA 1931 METAM: 
V. Geluse^vcius. 51 Glendale St. 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

W-h-a-at-’s This!” exclaimed

1242 Solvay

9534 Itussell St. 
kas ketvirtą nedel-

Ltetūvių svetainėje, 25 ir Varnoj Highway.

VALDYBA 1931 METAM: 
Pirmininkas—K. Margis, 

1823 Muskegon 
Vice-Pirmininkaft—A. Kareckas, 

730 Nason 
Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas, 

R. Jtt;. 9, Box 
Turto Raštininkas—A. Garbanauskas,

1108 Elizabeth Ave 
Iždininkas—A. Daukšas, 

1131 Walker Ave.

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK.
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.

buvo paremtas D-

ice getting redder every se-- Greet the “New Pioneer” ori 
jcond, until it šėbmed as if he | its first birthday^ £o you. 
! were going to burst. Jumping | want to have your name on the 
| out of his seat he began yell-' Red Honor Roll of the. May

• 4Z1 1 I A « « Sa!   V. -a • . •

to all the kids and tell | 
what Mr. Snippernose

They are' darbininkai balsuoja už tokį V1S.-S _ <i i.i - - kaĮp Bagočius. Panaikinti 2-trą ir 3-čią šiftus Į
Jisai nėra geresnis, kaip llčąi1 “brėkeriuose?’ Nedirbti virš- j
Gegužis ir Jųrgeįidtė.

, ,.y Uųr Puvęs.

■t   —1111 — 1———------------—į- ■ -1 j ■ -j. ■

open, his glasses hanging on I NEW PIONEER 
the tip of his nose and his fa- j

n rrntU nn’ rl A** axtayut «A ’

D.L.K.K. DRAUGIJA
DETROIT, MICH. 
VALDYBA 1931 m.:

J. Liubertas, 
, 4177 Ashland

pagalbininkas, M. Blržcnns,

ŪJkėsų Neprigulmingas 
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

Pirmininkas — Herman Anson, R. 
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin
kas—A. Jasiukevičius, No. 3,. Free-

John Urbelis, 40 Bowne Ave., Free
hold, N. J.; finansų raštininkas — 

. Antony Glovio>us, Box 288 B. Jer-

PirmadieA., Baland. 11, 1932
i ■: y a ■ 1

EAISVe Puslapi Penkias

by Hap * ,

Nine working children rode away
To hunt for work and better pay 

In Alabama!
The bosses brought their lynch-law down, 
“We’ll burn you workers black and brown

In Alabama!”

They kill with the faggot, they kill with the 
flame,

They lynch with the law to bless their shame! 
The knife cuts deep, the rope chokes tight, 
The flames eat the body in the hungry night, 
And the children die! Don’t let them die! 
While the bosses dance beneath the sky
And laugh... laugh... laugh loud and high!

The Scottsboro Boys 
Must Be Freed

For this reason the bosses 
make special efforts to terror
ize the Negroes thru lynchings. 
They teach the white workers 
and their children to hate andI

Alabama, eight Negro boys sitp00^ down upon the Negro, 
behind iron bars. They have | This they do so that the Neg- 

♦> been flung into jail by a mob ro workers will stay separate 
of Southern white bosses and from the white and then bos- 

ofses will be able to defeat each 
•more easily.

v thugs on false charge 
“rape.”

1

These boys had gone from 
home to seek jobs in the big 
city so they could send some 
money to their parents. They 
were pulled off the freight 
and then jailed.

Everyone should know that 
the Negroes, especially in the 
South, are the lowest paid 
workers and live under hor
rible conditions. The bosses 
know that the negroes as 
well as the White workers 
will not stand this starvation 
system any too long but will 
fight.

In the workers land, the So
viet Union, there is no discri
mination against the Negroes, 
or any race. There is no un
employment there either. That 
is why the bosses are prepar
ing a war against the Soviet 
Union.

Let us show the bosses that 
the workers can fight toge
ther. Let us Fight to free the 
Scottsboro Boys.
For the Cause of the Working 

Class—Pioneers are 
Always Ready!

ing,- “get out of here. I’ll send 
all of you to the reform 
school!” He shoved the child
ren completely out of the room 
and slammed

I feces.
“Darn the 

doesn’t care 
shouted Skeeter, 
fist at the closed 
were all shaking with anger 
and indignation.

Suddenly they heard a ring
ing sound, B-r-r-i-n-n-ng.

“What’s that?” asked Jane.
“Fire drill,” replied Bill.

“Let’s beat it to our classes and 
meet after school.”

“O K” was the quick ans
wer, as they all scurried for

i their classes.
Skeeter and. Bill got. into 

line and marched out with 
rest of the children. On 
way down, Skeeter said 
Bill: “What do you think 
ought to do now?” 

„ “Dunno, guess we’ll Aave to 
see Mary after school.”

“Say, Bill! I’ve got 
idea.”

“Yeh? Well take good care I 
of it, it’s in strange place.” i 

“Listen! You see that fire ; 
plug over there ?” j

“Yeh.” j
“Well, here’s our ’chance to ' 

speak 
them 
said.”

Issue ? Seųd in your greeting 
now with 25;, cents to the 
“New Pioneer,” Box 28 Sta. 
D, New York City. 
Name .
Address
City
State

» I n
t t   iiiM.—

Mainieriams Unijistams
Kietų anglių Shenandoah i 

streikas pralaimėtas. Geriausi 
unijistai del aktyviškurrio strei
ke, neteko ctarbo. Darbo Są
lygos maiiiose blogėja, algų ka
pojimas seka. Ką šitas .strei- 
kas mus mokina? , i Draugijų Adresai, Kurios

1. Streikas buvo išsauktas be ■ m » v n
prisirengimo. | luo Laisvę uz Organą į

I
2. Reikalavimai nebuvo tin-1

kami, nei aiškūs. Į

[kale, kad prirengus dirvą at
einančio streiko laimėjimui.

Su broliškais linkėjimais,
i Carl Herman.

Delegatas nuo lokalo 920 į
G. M. B. Dist. 9, U. M. A.

3. Streikas 
ant bedarbių, prieš norą* ir va
lią didžiumos dirbančiųjų mai- 
nierių. , .

General Mine Boąrd specia- 
liąm sųsįrįnkime, kovo 30 d., 
1932, MaĮianoy Plane, Pa., aš Į 
pareiškiau' šias klaidas ir pa
siūliau sugestijas iš šios išei-| 
ti'es. Bet klaidintojai ;
rrian balsą. Todėl aš esu pri-1 
verstas kaip nors piiteikšti sa
vo balsą. !

Kad sekamą streiką laimėjus, 
___ būti ideologi- 
ir organizaciniai prirengti

Sis Tas iš Mūsų Veikimo
Kovo 13-tą dien^ Aido Cho

ras vaidino operetę. “Alkis.” 
Galima pasakyti," kriti vaidini
mas visais žvilgsniais pavyko 
gerai. Publikos ’b'uvb a'pie 
500. Aidas padarė gražaus 
pelno. ■ . :

Choras gerai dainavo vado
vystėj d. W. Gugo. Vaidini
mas ėjo gana gerai. Drg. A. 
Misevičius dėjo pastangas, 
kad visi aktoriai gerai suvai
dintų. Tad gerai ir išėjo, čia 
paminėsiu kelis. Susipratusio mainieriai turi 
darbininko rolę vaidino D. K. įa,į į _ ‘ 

an Karpus, L. Lietuvninke — Mo-jįr turi jiems būt duodama pro- 
itinos rolę. Vasiliauskiene — Įga visiems balsuoti visose kie- 
I Alkanosios rolę, jinai stebėti-1 tos anglies kasyklose.

, nai gerai atliko. Kalbėjo visi i
! gerai ir aiškiai.
I Dar keli žodžiai apie sce-
; na. i

Here 
solve, 
the correct answer, send it in 
to Pioneer Corner, Box 28, 
Sta. D, N. Y. C. along with 
a short composition about the 
slogan. The best ones will be 
printed in the Corner, and 
those comrades will receive a 
prize. Hurry up and see what 
you can do!

No. ; 1 stands £or.tthe Utter Isė.

New York Pioneers 
Hold Exhibition

(Continued from last
“O K” they bdth answered.
They got together* a group 

of eleven children and march
ed « into the meeting room. 
About eight children were al- 
reIady seated there.

Mary called out “pretty 
good, boys,” and t__
meeting started.

! She then began to tell them j - 
how the mills were closing,giH, Jane, were the 
down, and how their parents]tee chosen, 
were being thrown < 
work by the greedy bosses; pf 
thex children that were star- trooped into the 
ving and fainting in the

could be heard a buzzing in 
every corner of the school. 
All the children, 
Skeeter and Bill, 
stantly at work, 
petitions from one 
other.

When the day for.the meet
ing came, everyone had at 
least five full lists and Skeeter 

prcLLy had ^en eacb- It was
then thė‘decided to bring the petition 

I to the principal next day .
Bill, Skėeter, Mary and a 

: commit-' 
. Mary was to bis 

out of i the spokesman.
Ten o’clock sharp they 

principal’s 
ofice, who said, looking over 

schools for lack of food. Then his glasses which were on the 
she tojd them what'they ought I very end of his nose: “What 

She proposed can I do for you, children?” 
“Mr. Snippernose, 

Mary, 
elected by the children of this 
school to see you about'get
ting the Board of Education 
to give all the children whose 
parents are out of work a free 
hot meal and a glass of milk 
every day. We are fainting 
in the school because we have 

The ci-

to do about it.
a petition to be passed around

'Ttlje school for all the children
to sign, demanding a free hot 
lunch and a glass of milk in 
school every day for all unem
ployed workers’ children.

All the children present we
re for the plan, 
Skeeter and Bilj.

'up a petition for
lunch and a glass of milk for not enough tox eat.
the child of every unemployed ty.. 
wofker.

r during the week there Mr. Snippernose, mouth wide

SYBfiS MYLĖTOJŲ VYRŲ- IR 
. MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL. ;
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, III.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St« 
Moline, III

Platūs eilinių narių streiko ko
mitetai turi būt išrinkta kiek- 

I ną. Pirmas veiksmas vaizda- vienam lokale po 25. Penki iš 
ivo sceną, galima sakyti, tikro į tų privalo rūpintis pašalpa, 
fabriko. Tai darė labai gerą! bent nuo pikieto sugrįžusiems 
įspūdį į žiūrovus. Antra see-1 P° užkandį duoti. Penki pri- 
na—teismas, kur atidengiama I val° rūpintis pirmiau buvusiais 
daug paslapčių kapitalistinių; bedarbiais, pagelbstant jiems 
teisėjų ir valdžios. Abelnai i kovoti už bedarbių apdraudos 
imant, šitas veikalas labai ata- 

Į tinka dabartiniam laikui, kuo- 
, met darbininkai badauja ir al- 
Į kani. Draugas J. Nausėda la- 
Įbai gerai vaidino teisėjo-pir- 
imininko rolę.

BOS. ’
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut,

Pirminin. pagelb. J. Daugirda, 
ašį 2$ Whipple St.,

I Lowell, Mass. I
(Finansų raitininkas, A. Rutkauskas,,

1 Vine St., Lowell, Mass.
atėmė Protok. raštininkas V. Mikalopas,

• i f 1^7 O O 4- T ' /Mt.A 1 1 1\>T . i

Iždininkas S. Paulenka,
500 Lawrence St., Lowell, Mass.

Kasos globėjai: J. M.' Karsonas, i
42 Tyler St., Lowell, Mass. Į

ir A. Raudeliunas,
75 Union St., Lowell, Mass.;

Maršalka M. Uždavinis,
4 Corbet Place, Lowell, Mass.

Draugystės mėnesiniai susirinki-1 
mai atsibūna kas antras nedėldienis1 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, Į hold, N. protokolų raitininkas^ 
19 Union St., Lowell, Mass. 1 ’ ’ ” ’ •• - - * ~

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.

Kovo 24-ta diena atsibala- 
dojo renegatas Prūseika su sa
vo misijomis. Jisai teisina sa-, 
ve ir kaltina kitus, draugus, 
kurie veikia partijoj. Bimbą 
ir Angarietis jam, tai kaulas 
gerklėj .Į Į ’ ’

Prūseika _____  _____ ______J . ■ 1 c'
i kuriai ir jisai seniau priklau- lyje.
I — T’* * i • i' — • i *1 1 * *

Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 Faxon St.
Finansų rašt. J. Striplnis, 49 Sawteli Ave. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Aluscvičia, 18 Intervale 

St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.: S. 
Pctraviėia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawteli Ave.
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare. Lietuvių 
Tautiškam Name.

bilių ir tuojautinę pašalpą nuo 
kompanijų ir valdžios. Penki 
privalo rūpintis spauda, gauti 
ir paskleisti streiko žinias ir 
atmušti melus 
spaudos. Penki 
pintis finansais, 
transportacijos į
bėtojų lėšas, spausdinimo strei
ko žinių ir tt. Penki—rūpintis 
legaliu apsigynimu, žodžio lais
ve, masiniais susirinkimais, ir 
taip toliau. Streiko cent- 

. rai turėtų būt įsteigti kiekvie- 
piekino Partiją, Įname streikdojančiam mieste- 

, ( ' Prakalbos kiekvieną die-
Jisai sakė, .kąį Partijos ną po pikieto sugrįžimo su ra- 

Tai tik bege- portais nuo kiekvieno skyriaus.
susirinkimai 

.kas trečią dieną. Perrinkimas 
lokalų viršininkų, kad atsakytų 
streiko tikslams. ii 

Penki privalo būt išrinkti nuo. 
kiekvieno lokalo į centraliriį • 
streiko komitetą, kuris sudary
tų kelių šimtų komitetą ir dar
buotųsi su įvairiais skyriais,1 
kaip aukščiau nurodyta.

Platus Centralinis Streiko 
Komitetas vedimui derybų su 
anglių kasyklų savininkais, 
taip, kad niekas negalėtų strei
ko parduoti. ¥ ’

Streikierių reikalavimai tu
rėjo/būt šitokie:

1. Nesumažinti darbo dienų 
dirbančiose mainose. Paleisti į 
į darbą tas mainas, kurias kom
panijos laiko uždarius, kad iš
alkinus mainierius ir tuomi pri
vertus juos dirbti už numuštas’

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

taktika negera.
dis taip gali kalbėti. Bet ge-, Specialiai lokalų 
rai, kad publika nesilankė į1' 
jo prakalbas. Jisai turėjo vi
sų “masių” tik 51 asmenį. O 
kuomet Partija rengia, tai at
silanko apie 400 ir- daugiau. 
Dar nesenai rengė prakalbas 
A.L.D.L.D. šiose prakalbose 
stebėtinai daug žmonių buvo 
susirinkę.

Draugė Jonikienė prašė bal
so, kad jai leistų atsakyti į 
Prūseikos šmeižimus, bet jų 
pirmininkas Masys nedavė jai 
atsakyti. čia dabar turėtų 
kalbėti d. A. Bimba.

Balandžio 3-čią dieną S.L. 
A. kuopa laikė savo susirinki-

Hello there, comrades! 
ve you heard about the big 
Exhibition and Rally that the 
Young Pioneers of New York 
City are going to hold on May 
7th and 8th? Well, you should 
see all those Pioneer troops 
working at full speed in pre
paration for the Exhibition.

Would you like to hear- just mą ir darė balsavimus į Pild. 
what we are going to see at | Tarybą. Bagočius gavo 48 
this Exhibition? Well, I’ll let.balsus. Mockevičius, mūsų 
you in on a few secrete. First I draugas, gavo 21 balsą. Drau- 
of all, the Pioneers, as well | gas J. Miliauskas gavo 23 bal
as the children of the I.W.O. Įsus. Ant iždininko P. Mažei- 
schools, the Ukrainian school Į ka gavo 29 balsus. Gegužis ir _____  w__  ____ _______
and many others, are making Jurgeliūtė mažiausia balsų algas. Nemažiau kaip 3 dar-i 
all sorts of things — painting,! gavo. j bo dienas į savaitę su unijinė
woodcarving, wall - newspa-| Tai reiškia, kad fašistai jau' mokestim, 
pers, and lots of others to put smunka. Negerai, kad dar 
up in their booths. ' 
making these things to show-socialfašistą, 
the workers who will come, 
just what the Pioneers can do.

And beside that, we aye 
going to have four big pro
grams on Saturday and Sun
day afternoon and ' everiingj. 
There will be a .movie about 
the workers’ children of So
viet Union, and plays put on 
by the Pioneers. These pro
grams will show many inter
esting things, and we want 
all of you comrades who can, 
to come down to the Exhibi
tion and bring all your friends 
too. It’s going to be held in 
the Finnish Workers Hall, 15 
West 126th Street.

Our Exhibition and Rally 
will also celebrate the first 
birthday of our Magazine, the 
“New Pioneer” and it will be 
part of our activity for Interna 
tional Children’s Week, May 
1 to 14. So all you comrades 
who can, should be at the Ex- ■ Jinai tik viena noį?i ten šei- 
hibition or write to^ us^ Pion- mininkaųti. Jos

esą šu išimtimis- Ką į tai 
pasakys imperialištai, dar

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžerig i

# «< H p- * i •
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

eer Corners, Box ^8, Station 
D, New York City — to arran
ge such meetings in your own 
city 1

■ u ' ' • 1 v ' •. ' . 1 •' ? 1 •

Japdnijafltsafco
Tautų Sąjungai

TOK Y O.*— Japonijos mi- 
nisterių kabinetas pareiškė 
Tautu Sąjungai, kad jinai 
nepaiso XV straipsnio > ir 
veiks Mandžuri j o j taip, kaip 
Japonijos reikalai reikalau- 
ja. Japonijos valdžia sako, 
kitos šalys neturi nieko 
bendro su Japonijos įsiver
žimu i Mandžuriją. Tai rei
škia, kad Japonija nenori 
įsileisti kit&s impėriališti- 
nes valstybės į Mriildžuriiją 

j ir su jomis dalintis grobiu.

laikio.
3. Sūgrąžiriti visas buvusias 

darbo sąlygas1 mainose, kaip 
pažymėta kontrakte.

4. Visi bedarbiai angliaka
siai privalo gauti po $7.00 į 
dieną,; kaipo pašalpą riuo ’ka
syklų kampanijų’ ten, kur jie 
paskiausiai dtebo. U. M. W.
unijos bokaluose išrinkti spe
cialius komitetus suorganiza
vimui kovos Už piniginę pašal
pą bedarbiams 
viėto, valstijos 
valdžių.

Angliakasiai!

Laisniuotas Craborius
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

I nėra žinios.

Priverskite 
•kompanijas sugrąžinti darbus 
tiems, kurie neteko jų iš prie
žasties. pasidarbavirtio streike. 
Mūsų unijos viršininkai dau
giau streikų nevadovaus. Jie 
visur iškilusius streikus laužo, 
kur tiktai jie tąip gali pada
ryti. -B^t jie
lėidžia mąih'as riždrityti ir nu- 
vafyU mairiieMUs :į ’bado pa
dėtį.

Išrinkite plačius eilinių na
rių komitetus kiekviename lo-

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

LUTV1NASA.

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

68 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 3-87M
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VIETINES ŽINIOS Žmogus Ne Vien Galva 
Atlieka Mąstymą

už tai nuošimčių. Bruckneris
atsakė, kad tai del saugumo.”« “Laisvės” svetainėje, Brookly-

karienę su programa ir Šokiais,

Pirmadienio Diskusijo- Padirbėkime L.D.S
se Plačiai Sužinosime 
Apie Dailę—Meną

Vajuj—Gaukime 
Naujų Narių

ir

NEW YORK. — Savo pra
kalboje Dr. Adolf Meyer, 
Johns Hopkins Universiteto 
profesorius, įrodinėjo moksli
niais faktais, kad žmogus pro
tauja ne vien tik iš smegenų, 
bet jo protavimą ir elgimąsi nu 
stato ir visi .vidujiniai kūno 
veiksmai. Bet profesorius pra
leido nepasakęs, kad į prota
vimą veikia išlaukinės sąlygos.

Tyrinėtojai supranta) kad iš 
savo sodės biznelio iis niekaip 
nebūtų galėjęs tiek/pinigų pri
sikrauti į bankus. /Todėl ir jis, 
kaipo Bronxo pirmininkas, yra 
nužiūrimas grafte.

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

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 pirmos 
klasės vakarienę su įdomia 
muzikale programa; prašo ti- 

I kietus pirkti išanksto.

-------------- t

Prisimena man prieškarinis 
mitingas Bronxo Coliseume ba
landžio 6 dieną ir mūsų lietu-i 
viii darbininkų organizaciniai I BrOIlXO Prezidentas 
reikalai 
visus < 
drai kovot prieš imperialistinį 
karą, už Sovietų Sąjungos ap- FTEW 
gynimą ir bedarbių reikalus, i darbų komisionierius Bronxe, 
po Komunistu Partijos ir re- w. J. Flynn yra kaltinamas, 
voliuciniu unijų vėliava. Ir di-jkad iš kontraktorių gavęs šim- 
džiulė minia kalbėtojams atsa- tus dolerių kyšių; už tai jis 
kė su didžiausiu pritarimu

Pas mus 1 
kus dar nėra tokio pasiryžt-Į nu> komisiją' buvo pašauktas 
mo visiems susiorganizuoti de- ir Bronxo pirmininkas H.

Bruckner, sodės fabrikantėlis. 
Nuo 1926 metų iki-1931 m. jis 
pasidėjo į bankus virš $276,- 
000 “sutaupymų.” ' Jam buvo 
pastatytas klausimas, kodėl jis 

! laiko privatinėje dėžutėje 
banke $50,000, negaudamas

lai. Kalbėtojai ragino |- , r r.
darbininkus vienytis, ben- įtftlIciniftS GiaitC

YORK. — Viešųjų

ausiu pritarimu. leidęs jiems skriausti miestą, 
lietuvius darbiniu- Tardyman į Seabury tyrinėji- * • • • S , * 1 »

lei savo bendru reikalų. šį 
kartą aš turiu mintyj ynač rei
kalą priklausyti nrie Lietuvių 
Darbininku Susivienijimo. Ka
da pakalbini prisidėti prie šios 
organizacijos, daugelis atsako: 
tai kokia man bus iš to nauda?

Bus skirtinga prelekcija 
diskusijos šio pirmadienio va- j 
kare, balandžio (apriliaus) 11 
d., “Laisvės” svetainėje, negu 
kad paprastai būna. Pirmes
nės prelekcijos ir diskusijos 
buvo daugiausia politinės; o 
šį pirmadienio vakarą bus nu
šviesta ir išnagrinėta klausi
mas, ką reiškia dailė arba me
nasi h* kuom skiriasi kapitalis
tinis menas nuo darbininkiš
ko.

Pirmiausia drg. B. šaknaitė, 
darbininkiško meno veikėja, 
duos prelekcija apie muziką— 
dainas. Po to seks diskusijos, 
kur visi susirinkusieji kviečia
mi pasakyti savo mintis apie 
šias ir kitas dailės šakas. Ar 
kas sutiks su drg. šalinaitės iš
vadomis ar nesutiks, kiekvie
nas galės išreikšt savo nuomo
nę ir pasiginčyti.

Su daile bei menu mes visi O nauda kaip del savitarpinęs 
susiduriame beveik kasdieną: | pašalnos, taip ir del apšvietus 
radio programose, judžiuose, i vra didelė, nes kur vienybė, 
gatvėse, kapitalistiniuose laik-l ten ir galybė, 
rasciuose, žurnaluose, stovylo-;_ f , . .
se, paveiksluose. i._. ____
žiuose ir įvairiuose dailiškai— 
pramoniniuose dirbiniuose. li
tas menas jučiomis ar neju
čiomis daro veikimą Į kiekvie
ną žmogų, į jo jausmus bei 
simpatijas. Ar galima tad 
kalbėt apie tokį dalyką, kaip 
“bepartyviškas” menas?

Skaitlingai sueikite šio pir
madienio vakare, 7:30 vai., į 
“Laisvės’ ’svetainę, o daug ko 
naujo sužinosite apie da/ilę ir 
apie politinius, klasinius jos 
skirtumus. x

Rengia Lietuvių Proletari
nio Meno Sąjungos Centras, 
įžanga visiems veltui.

IIOIIISIIOIIIQII

Kito sekmadienio vakare, 
balandžio 17 d., Aido Choras 
su L.D.S.A. 1 kuopa turės va-

Ant Šiy Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & CallowhiB f 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923

&

&
&
&

Noįtle Streets
Noble Streets 
Fairmount 
Green 
Parrish 
Poplar

& South 
South 3rd 
& Catharine 
South 3rd

1215 South 2nd
Franklin At Vine

OIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIiailirjIliaillQIlIQIIiaillQIlIQI

. Bedarbių Taryba Privertė 
Labdarius Šelpt Našlę

NEW YORK. — Harlemo 
Bedarbių Taryba nusivedė 
našlę Jessie Ward su dviem 
vaikais į Charity Society ir iš
reikalavo jai pašalpos. Bur- 
žujiniai labdariai bandė išsL 
sukinėti, bet Bed. Taryba tol 

• nesitraukė, kol buvo duota pa
šalpa našlei su jos kūdikiais. 
Jessie Ward yra narė Sąjun
gos Kovai už Negrų Teises.

Suėmė Dideli Daugį 
Degtinės ir Narkotikų

Astorijos, L. I., prieplaukoje 
blaivybės agentai užgrėbė “an 
glių” laivą. Rado jame $300,- 
000 vertės degtinės, paslėptos

Imkime, pavyzdžiui, kad ir 
net drabu- i Scottsboro negrų jaunuolių pa- 

1 smerkimą mirti. Jeigu baltie
ji! ir negrai darbininkai nebū
tų parodę vienybės delei nu- 

! smerktųjų apgynimo, tai jie 
i būtų metai atgal sudeginti 
elektros kedėje, pagal pirmo 
teismo nusprendi. O dabar, 
kada po metu tą nuosprendį 
patvirtino augščiausias Alaba- 
mos valstiios teismas, darbi
ninkai dar labiau sukruto, kad 
išgelbėt tų negrų berniukų gy
vybę.

Kai kurie išsikalbinėta nuo 
įstojimo i Lietuviu Darbininkų 
Susivienijimą todėl, kad. girdi, 
aš priklausau arba priklausy
siu prie apdraudos kompani
jos. Bet juk apdraudos, arba, 
“insurance” kompanijos žiūri 
tik savo pelnų ir jose negali 
būti tokio draugiško patarna
vimo ligoje bei kitokioje nelai
mėje, kaip Lietuvių Darbinin
kų Susivienijime.

Tik pagalvokie, lietuviai 
darbininkai, ynač vięriniai, o 
suprasite, kokia nauda neša 
šis Darbininkų Susivienijimas, 
ir įstokite i jį. Geriau dabar, 

į kad ir vėliau, negu niekad, 
įstojimas yra prieinamas; da
bar L.D. Susivienijimo vajaus 
laikas. O draugai nariai visi 
pasidarbuokite, kad gaut nau
jų nariu į pirmą L.D.S. kuo
pą. Mėnesinės duoklės yra 
nedidelės, ir galima pasirinkti 
viena iš trijų laipsnių pašal
pos bei pomirtinės.

V. Kancevičius.

GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIŲ UŽEIGA
Savininkai Petras Lingvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš/kitur atvykusiems. Mes padėsime susipa

žinti su miesto transpartacija ir su vietos lietuviais, 
mams ir draugiškiems v

Ui ir bedarbiai yra mal

Pasirodavoji- 
ašnekesiams čia taipgi patogu. Dirbantie- 
-niai kviečiami užeiti.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015

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

• k______ _ _______________u....................................................................
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Visų Mūsų Skaitytojų ir PlatintojŲ Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

Žemės Ūkio Persitvarkymas Sovietų Sąjungoj
Lavinimosi rateliams. Kaina: Lietuvoje—10 cnt., 

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.
i

Ką Komunistų Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietų Valdžia

Parašė Z. ANGARIETIS

Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—3cnt., S.S.R.S.—5 kp.

Šias knygutes galima gauti “Balso” Redakcijoj, 
Tilsit, Pr., Memelst. 26, Germany.

LIETUVIS IŠKABŲ TEPLIORIUS
Maliavojame visokias iškabas (sai- 

nas) ant sienų, langų, lentų ir tro- 
kų, už prieinamų atlyginimą. Kreip
kitės pas mus, o tinkamai patarnau
sime.
460 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Stagg 2-9013
(85-87)

REIKALAVIMAI
REIKOLINGAS apšildomas, švarus 

kambarys vienam vyrui, prie lais
vos šeimynos. Pageidaujama Wil- 
liamsburgho apielinkėj. Praneškite 
i Laisves ofisą.

(86-88)

IŠRANDA VOJIMAI
MASPETH, N.-Y.

PA SI RANDAVO J A 5 šviesūs kam
bariai, patogūs susirinkimams, vi

si modemiški Įtaisymai ir paranka
mai. Renda gana žema. Kreipki
tės 61-34 56 Rd.

(85-90)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA trijų augštų, trijų 

šeimynų, ąiūrinis namas, reziden
cijų butas, susidedantis iš 17 kam- 
barių, visi šviesūs. Ridgewoodo sri
tyje, trys blokai nuo elevatorio, 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)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS!

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

tik susitarus.

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

’ ’ operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City

2 iki 6, Sere domis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Kušių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT
* Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI f
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW BALLAS INC. 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUS1A1 PATARNAUSIM.

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Aves 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų 
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
i Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedčlioni nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
®po numeriu 

512 Marion St., 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

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

Nušovė Milionierių 
po anglimis ' Areštavo kapi- Vištų Raketierių 
toną ir 26 kitus vyrus. * _____

New Yorko prieplaukoje
' buvo iškrėstas iš Francijos at- Į BROOKLYN. — Trys gink- 

plaukęs pasažyrinis laivas “IleįlUoti vyrai sušaudė J. Coheną, 
de France;” valdiški inspekto- i vištienos raketierių “karalių,” 
riai rado 575 sv. brangių nar-■ tarpduryje jo namų po num. 

'kotiškų svaigalų, 
morfinos.
nuo jam i
$800,000. Jie buvo sukrauti į 
dėžes su užrašais, kad tai esą 
“vaikams žaislai iš Vokietijos.” 
Liko areštuotas tūlas Joseph 
Frankel, šmugelninkas, kuris 
skelbiasi kaip žaislų importuo
tojas.” Nors jis nėjo atsiimti 
minimų svaigalų, bet valdžios 
agentai nusiklausė jo pačią 
per telefoną išsiplepant 
tą siuntinį.

VARPAS BAKERIES, Ine
heroino ir 

Tie svaigalai kai- 
nuo $126,000 iki

apie

Berniukas Padarė 16 
Plėšiny per 5 Mėn.

NEW YORK. — Areštuotas 
16 metų amžiaus berniukas, 
Lawrence Wright prisipažino 
policijai, kad. jis išvien su sė
brais padarė šešioliką apiplė
šimų. per paskutinius penkis 
mėnesius. Pirmiau jis du kar
tu buvo paimtas į pataisos na
mus, abu kartu pabėgo. Jis 
pasisakė, kad jo svajonė,buvo 
suorganizuot plėšikų šaiką, ku
rios bosu jis galėtų būti.

240 Westminster Road. Yra 
suprantama ,kad jam galą pa
darė gengsterfai, pasamdyti 
priešingos šaikos paukštienos 
raketierių.

Pats Cohenas 1917 m. buvo 
pasmerktas mirtin elektros kė
dėj už nužudymą Barneto Ba- 
ffo, priešingo paukštienos biz
nieriaus. Coheno prieteliai 
politikieriai tada pasidarbavo, 
kad jis buvo naliuosuotas tjlf 
už septynių minučių pirm lai
ko, paskirto jo nužudymui. Po 
to Cohenas vėl leidosi į paukš
tienos rakietą ir per desėtką 
metų dasivarė iki miliono do
lerių ar daugiau turto.

DIDELIS GAISRAS

Penktadienio naktį, Govern
ors Islande sudegė, pastatytas 
karo laiku, sandėlis ginklams 
ir amunicijai. Gaisras pada
rė pusę miliono dolerių ar 
daugiau nuostolių. Paskutiniais 
laikais tas triobėsis buvo nau
dojamas, kaip garažas armi
jos automobiliams ir mašinša- 
pe- . .• a

MODERNIšKIAUSI įtaisymai keptuvėje
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

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

» ■ —— —• *—* —— "—*——•> —-• * —• ■ —-• • —■ • ojo

Į Laikrodžiai, Deimantai ir
Auksiniai Dalykai i

Dovanom ar hatys sau noreda- į 
i mi pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži-! 
| nokite, kad pas mane pigiau nu- į 
• sipirksit.e. 1
Į įvairūs LAIK-
I RODŽIAI NAU-
I JAUSTOS MADOS
!už PRIEINAMA
1 KAINĄ

| Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
jži'hs ir kitus papuošalų daiktus. Į 
t Taigi kreipkitės pas mane, o ašį 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
j Williamsburgieciams, kuriems į 
npertoli pas mane atvežti pataisy- 
Įmui laikrodžius ar kitus auksingus 
j daiktus, palikite “Laisvės” ofise, i 
s Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
I atvešiu i “Laisvę.” Jūs ųžsimo-i 
| kėsite “Laisvėje.” ■
į VIKTORAS JANUŠKA į
\ 127-17 Liberty Avė |
n Tarpe 127 ir 128 gatvių I
I Richmond Hill, N. Y. J

tįt n, — m — n« ..   ha — nv — hi> ~ « —- hr—M — M-~—■ »$4

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERH0V ,3,‘
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikaa ryrq ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ižtyrim< kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
W. 44th St., Room S02

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki i po pietų
Telefonas Lpckwanna 4-2180

156

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN N. Y
■ / ■ _

'->0111

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS 
grXborius 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVI.”
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DEKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

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

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