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MAŽAI PERKA FAŠISTŲ 
LAIKRAŠČIŲ

Jungtinių Valstijų kongresas 
nutarė “duoti” Philippinams 
“neprigulmybę”. Kame to prie
žastis? NejaUgi Amerikos im
perializmo širdis “suminkštė
jo”?

kundas. Jei imperializmui bus 
daugiau nąudos iš- “neprigul- 
mybės”, tai ją philippinai gaus. 
Bet reikia žinoti, kad “nepri-

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV

Kokia jie yra “opozicija”? 
Komunistinį judėjimą jau tik 
“lems”. Organizuoja savo “so- 
saidę”, na, ir dar tie žmonės 
save vadina “opozicija”. Tai . 
didžiausias apsimelavimas!

Opozicija gali būt tik toj pa-) 
čioj organizacijoj. Opozicija! 
negali sakyti “rems”. Ji turi | 
sakyti pildys Partijos tarimus.

KRISLAI
Partijos “šalininkė”. 
Dar Dangstosi. 
“Ideologinė Vaga” 
Tai ne Kritika. 
Komunizmas Plečiasi.

Rašo V. Bovinas

Pruseikinė “sosaidė” dar sa
ve vadina “opozicija”. Girdi, 
“opozicija pasisakė esant šali
ninkė Amerikos Komunistų 

\Partijos”, rašo jų gazieta. Pas- 
Kiaus jie pasisako, kad- jau tik 
“rems” Partiją.

“Rems”, bet “neslėps komu
nistinio judėjimo didelių trūku
mų”. Vadinas, kaip niekino, 
taip ir niekins komunistinį ju-1 
dėjimą. Bet tą niekinimą vy
nioja į žodį “neslėps”.

ALABAMOS AUGŠČIAUSIAS TEISMAS 
ATSISAKĖ NAGRINĖTI SCOTTSBORO 

NEGRU JAUNUOLIU BYLA

Pagaliaus jau renegatai savo 
pareiškime aiškiai atsisako nuo 
Kominterno politikos. Jie ei
sią su “Kominternu” tik “ide
ologine vaga.”

Mes galime pasakyti, kad ta 
“ideologinė vaga” nieko nereiš
kia. Tai “vaga”, kuria bėga 
visos išmatos iš darbininkų ju-Į 
dėjimo. Kominternas pirmiau-1 
šia stato savo politiką. Jo po-1 
litika reikalauja ne niekinti 
Komunistų Partijas, bet vykin
ti jų liniją ir už jas kovoti. Tai 
gali suprasti ir kūdikiai.

Pruseikinė “draugija” pasi
sako kas ji bus. Girdi, “pradė
jus streikais, baigiant švietimo 
darbu”—ji veiks.

Taip, taip, mes labai gerai 
žinome, kad pruseikiniai bėga 
iš kovų. Jei jie nebūtų bijoję 
darbininkų kovų, tai būtų pa
silikę su Komunistų Partija, 
šitas jų pareiškimas labai ge
rai nusako jų charakterį. Jie 
pradeda savo “draugiją” dar i 
bent su “kritika apie streikus”, 
o baigs tik “švietimo darbu”. 
Taip, kaip “socialistai” kad da
ro. Tai vis arčiau į savo “va
gą”.

Atbula “savikritika” reiškia 
ko nors išniekinimą. Taip da
bar elgiasi klampyniečiai. Jų 
suvažiavimas pasisakė už ko
munistinio judėjimo “kritiką”, 
kad “liestų ir vadovaujančias 
viršūnes”—Centralinį Partijos 
Komitetą.

Teisingai išvertus šią kalbą, 
tai reiškia, kad jie nutarė nie
kinti komunistinį judėjimą. 
Savikritika reiškia kritiką sa
vos organizacijos klaidą, pačią 
savęs. Gi renegatai patys sa
vęs nekritikuoja. Jie važinėja 
su prakalbomis ir niekina Ko
munistų Partiją. Vadinasi, jie 
ne kritikuoja, bet niekina, puo
la darbininkų vadą, K. P., ku
rioj patys nepriklauso.

Iki šiol tokią “kritiką” rašė 
“Naujienos”,.. “Sandara”, “Vie
nybė”, o dabar ir pruseikinė 
“Klampynė”.

Tokia “kritika” yra aršių 
priešų puolimas, kurie atsuka 
savo kanuoles prieš visą mūsų 
judėjimą. Jų “kritika” būtų 
ta pati kaip buvo KolČako, De- 
nikino ir kitų prieš Sovietų Są
jungą. Tai yra kontr-revoliu- 
cija.

“Pietų Amerikoj komunizmas 
plečiasi,”—rašo nedėliniai laik
raščiai.

Tai tiesa, senas svietas “kū
nu ir dūšia’” pradeda grabu 
dvokti. Bet sename sviete jau 
gema nauja sistema. Tie rau
doni ženklai matosi rytuose, 
Sovietų Sąjungoj, Chin i joj. Ro
dosi pašvaistes Vokietijoj, Pie
tų Amerikoj ir kitur.

Lai dreba kapitalizmas, o 
mes, darbininkai, turime dar 
smarkiau kovoti, kad jį nugrio
vus.

f Ne, dar tas klausimas ne-jgulmybė” bus tik tokia, kokią &pie 7 kaimus netoli Veng- iki abiejų šalių valdžios tars 
baigtas. Ponai dabar daro ro- Japonija davė Miandžurijai. rijos rubežiaus. 1 savo žodį apie taiką.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių
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Berlynas. — Barikaduose Darbininkai Kovoja Už Savo Teises Pirmą Gegužes.

DIDELI AREŠTAI S. PAULE; AREŠTAVO 
‘DARBININKU ŽODŽIO’ ŠTABĄ

Kovo 18 d. ryte, 5:40 vai., 
būrys slaptosios policijos su- 
sidedantis iš 10 žmonių ir 
būrio gaisrininkų, užpuolė 
“Darbininkų žodžio”, Bra
zilijos Komunistų Partijos, 
Lietuvių Frakcijos organo 
redakciją. Redakcijoj areš
tuoti keturi draugai. Taip 
pat kovo m. 16 ir 17 dd. 
areštuoti penki draugai. 
Be. to, eina didelės kratos, 
laukiama dar daugiau areš-

Baltagvardiečiai Bandė Išsprogdinti 
Chinų-Sovietų Gelžkelį

CHANGCHUN, Mandžu- gvardiečm žygis, kad pa
riją. — Likosi sugauti bal- kenkti Sovietų Sąjungai ir 
tagvardiečiai bededą dina
mitą, kad išardžius Chinų 
Rytinį Gelžkelį, kuris kon
troliuojamas Chinijos ir So
vietų valdžibs bendrai. Suo
kalbininkai dėjo dinamitą 
po tiltu, kur eina gelžkelis. 
Tiltas, kurį norėta išsprog
dinti yra per Sungari upę, 
netoli Loashaokou, veik pū- 
siaukelėj tarpe 
chun ir Harbino.

Rumunijos Potvynyj
RUMUNIJA. — 

kelių dienų, kuomet upė 
Maros išsiliejo ir išlaužė 
užtvankas, apie 30 žmonių 
nuskendo. Veik visi tie nu
skendę žmonės gyveno Mi- 
kalka kaime. Pakilimas van
denio padarė ir kitų nuos
tolių. Vanduo sunaikinęs

Chinijai. Abi šios šalys 
imperialistams ir kontr-re- 
voliūcionieriams yra did
žiausias pavojus. Sovietų 
Sąjunga būdavo ja socializ
mą, darbininkai laimi vie
ną po kitam mūšį pramo
nėj ir politikoj. Kitų šalių 
darbininkai jau ima pavyzdį 

j ir pradeda bruzdėti, kad ir 
Chang-'savo šalyse įsteigus darbi

ninkų valdžią. Todėl bal- 
Gelžkelio sargyba paste- tieji niekšai puola despera- 

bėjo keletą vyrų bededant cijon.
apie 6 kavalkus dinamito po _________
tiltu. Kuomet sargai sulai- n v .
kė piktadarius, tai prasidė-l Dar 30 Zmomų Žuvo 
jo kova. Vienas gelžkelio 
sargas ir vienas banditas 
tapo užmušta, vienas areš
tuotas, o kiti pabėgo.

Šitas suokalbis, tai dar 
vienas provokacinis balta-

Draugai, lietuviai darbi
ninkai ir darbininkes ir vi
si kiti darbo žmonės! Su- O- 
glauskime tvirčiaus savo ei
les! Mūs nenugązdins areš
tais ir .kalėjimais. Pirmyn, 
po raudona Komunistų In
ternacionalo vėliava! Tegy
vuoja Lenino Partija—Ko
munistų Partija! Ji tik vie
na gina darbininkų reika
lus, už ją mes ir turime ko
voti !

BALTŲJŲ VERGIŲ
PREKYBA KAUNE

V. R. min. įsakė krimina
linei policijai, centralizuoti 
visas žinias |dej moterų ir 
merginų samdymo ištvirka
vimo tikslams į užsienį.

Kova prieš Biurokratizmą 
Sovietų Sąjungoje

MASKVA. — Suorgani
zuota tam tikra komisija, 
kuri tyrinėja Sovietų Sąjun
gos valdininkų ir įstaigų 
trūkumus ir pasiskundimus. 
Ši komisija veiks ir tyrinės, 
ar valdžios ir įvairių įstai
gų vedėjai ir darbininkai 
tikrai gerai atlieka savo pa
reigas.

Šiame vajuj vadovauja 
Lenino sesuo, Maria Ulia- 
nova. Jinai yra gera komu
nistė ir veikėja. Šiam dar
bui kviečiama" visi darbinin
kai gelbėti, jei jie mato ir 
žino kokius trūkumus, ku
riuos padaro paskirti rašti
nių ir įstaigų darbininkai 
ir prižiūrėtojai. Kitaip sa
kant,. šios komisijos veiki
mas, tai kova prieš sauvalę, 
sabotažą ir biurokratizmą.

Taikos Kalbos ir Vėl Nutrū
ko Tarp Chinu ir Japonu

SHANGHAJUS. — Ka
ro paliaubų konferencija 
jau vėl nutrūko. “Taikai” 
planą pasiūlė 'Anglijos mi- 
nisteris Lampson. Sulig 
jo plano, tai Japonijai duo
dama šeši mėnesiai laiko iš
sikraustyti iš Shanghajaus. 
Ir dar tas išsikraustymas 
su sąlygomis. Jei Chinija 
bus prielanki, tai Japonija 
gal ir išsikraustys, o jei ne, 
tai jinai gali pasilikti su sa
vo armijomis^

Konferencija pertraukta

Tauty Sąjungos Komisi
ja Protestuosianti Prieš 

Japoniją

PEIPING. — Tautų Są
jungos Komisija, kuri pas
kirta neva tyrinėti Chinijos 
-Japonijos karo klausimą, da
bar važiuosianti į Mandžurijąk

I Su komisija važiuoja Chinijos 
atstovas, Dr. Wellinton 
Koo. Bet jį nenori įsileisti 
Japonija į Mandžuriją, kai
po Chinijos šalininką. Už 
jo įsileidimą stojąs Komisi
jos pirmininkas Earl. Jisai 
pasakęs, jei Koo nebus įsi
leistas, tai ir Komisija ne
važiuos į Mandžuriją. Bet 
kad ta Komisija rūpinasi ne 
Chinijos liaudies reikalais, I 
tai jau labai aišku. Chini- 
joj ji daugiau tyrinėjo, kur
daugiau gręsia komunizmo NUSTATĖ SVIESTO 
pavojus, o’ne Japonijos im
perializmo.

Darbininkai Vagia, Kad 
Apsiginti nuo Bado
PHILADELPHIA, Pa. — 

Bedarbė daro kriminalistus 
ir vagis. Du darbininkai, 
kurie buvo areštuoti ir tei
siami, prisipažino, kad jie 
vogė, idant maitinti savo 
šeimynas. Kuomet pasako
jo jauni vyrai, William Eru
pting ir George W. Schaf
fer, apie badavimą jintėvų 
ir brolių ir kodėl jie vogė, 
kad parnešti namo bent/kiek. 
maisto, tai teisėjui net “aša
ros riedėjo” per veidus, bet 
jisai vistiek tuos jaunuolius 
nuteisė kalėjimam

Bet tai nepirmiena, kad 
darbininkai badauja. Phila- 
delphijoj tūkstančiai darbi
ninkų badauja. Gi vienas 
miesto ponas pareiškė, kad 
tų darbininkų, kurie nedir
ba, yra 60 nuoš. ‘tinginiai.” sumažintos ir darbo

MONTGOMERY, Ala. — su liudijimų, teismas juos 
Alabamos augščiausias teis- pasmerkėjnirti. _ 
mas atmetė Tarptautinio 
D a rbininkų Apsigynimo 
apeliaciją, kad 7 nekaltai 
nuteistų negrų jaunuolių 
byla būtų išnaujo nagrinė
jama augščiausiame valsti
jos teisme. Teismas patvir
tino žemesnio teismo nuos
prendį, kad legališkai neg
rai jaunuoliai būt nužudyti 
elektros kedėje gegužės 13 
dieną.

* Tik vienas teisėjas pareis- Tik patys darbininkai gali 
kė, kad negrai jaunuoliai jaunuolius darbininkus iš- 
negavo “bešalį ' ir teisingą gelbėti iš elektros kėdės, 
teismą”. Jisai sakė, kad nė- Visi turi stoti darban gyrii- 
ra teisinga juos pasmerkti mui šių negrų jaunuolių, 
be naujos jų bylos nagrinė- į kuriuos norima legališkai 
jimo. Bet nepaisant* tų vi-i linčiuoti.

BERLYNAS. — Sekma- datavo. Jo balsai atiduota 
dienį, bal. 10 d., įvyko Vo- Hitleriui, kuris veik niekuo 
kieti jos antri rinkimai, ku- nesiskiria nuo kitų kapita- 
riuose išrinkta prezidentas. 
Daugiausia balsų gavo Hin- 
denburgas, dabartinis pre
zidentas.

Balsavimų pasekmės yra 
sekamos:
Paul Hindenburgas 19,359,642 
Hitleris ............. .
Ernst Thaelmąnn t

Pirmesniuose 
kovo 13 dieną, 
buve^ sekamai pasidalinę: 
Hindenburgas.......  18,654,000
Hitleris .. ............... 11,341,000
Thaelmann ............. 4,982,870
Duesterberg ........... 2,558,000

•Dabartiniuose rinkimuo
se Duesterbergas nekandi-

KONTROLES išlaidas

Žemės ūkio min. nustatė, 
kad sviesto kontrolės išlai
doms padengti Žemės ūkio 
ministerija ims iš eksporti- 
ninkų po 50 et. už kiekvieną 
apžiūrėtą, statinę, 25 et. už 
kiekvieną apžiūrėtą jlėžę ir 
po 7 et. už kiekvieną apžiū
rėtą dėžutę. Pinigus eks- 
portininkai sumoka kontro
lieriams.

Marijampolė
Streikavo Marijonų Vienuo

lyno Dirbtuvėse Staliai
Kovo-16-d. Marijonų vie

nuolyne sustreikavo staliai. 
S t r eikavavimo priežastis 
buvo algų sumažinimas. 
Apžiūrėjęs dirbtuves darbo 
inspektorius, rado, kad, jose 
dirbama viena valanda dau
giau, negu yra nustatyta ir 
tą valandą jis numetė šalin. 
Dabar darbininkams 
ir algos sumažinta, 
nėr ko gailėtis, nes

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

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

Dabar Tarptautinis^ Dar
bininkų Apsigynimas reika
lauja, kad jų teismas būtų * 
perkeltas į Jungtinių Vals
tijų augščiausią teismą. Šiai 
bylai reikalinga daug išlai
dų. Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas atsišaukia 
į darbininkus aukų ir para
mos šios bylos vedimui.

Darbininkai turi siųsti 
protestus ir rengti demon
stracijas prieš jų nuteisimą.

listiniu kandidatų. Tokiu 
būdu Hitlerio balsai padidė
jo. Komunistų kandidato 
balsai antruose balsavimuo
se sumažėjo. Sumažėjo to
dėl, kad darbininkai, kurie 
balsavo už komunistų kan
didatą, nevisi dalyvavo šiuo
se rinkimuose. Pereituose 
rinkimuose dalyvavo balsa
vime 37,535,870, o Šiuose 
rinkimuose abelna balsų su
ma sumažėjo iki 36,489,000. 
Trys nuošimčiai mažiau, 
negu pirmesniuose rinki
muose. Vadinasi, šitas bal
sų sumažėjimas komunis
tams, nereiškia jų balsų 
puolimą.

KUPIŠKIS. — Per vasa
rio mėn. “Spaudos” kioske 
išparduota 26 egz. “Lietu
vos Aido”, 10 “Ryto”, 8 
“Dienos Naujienų”, 51 
“Dienos”, 20 “Liet. Uk ”, 48 
“M. Ryt.” ir visai mažai ki
tų laikraščių. Kupiškyje 
daugiausiai perkama ‘Lie
tuvos Žinių”, kurių per va
sario mėnesį išpirkta 80 eg- 
zemp. “Lietuvos Aido” bu
vo daugiau išparduodama, 
tačiaus, kažkodėl jį persto
jo žmonės pirkę. Anksčiau 
“Ryto” beveik visai niekas 
nepirko, bet dabar parduo
ta 10 egz.

Jurgis Pingvinietis.
■   —r 11 .Tixtsaa

(Daugiau Pasaulinių žinių
5-tam puslapyj)
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APŽVALGA
Paremkime “Rytojų”

. Jau vėl pradėjo eiti Ar
gentinos lietuvių darbininkų 
savaitraštis “Rytojus”. Ap
lankėme to laikraščio du nu
merius. ' ; Į i

Rugpjūčio mėnesį, 1930 
metais, ‘Jungtinių Valstijų 
imperialistai padarė fašis
tinį perversmą Argentinoje. 
Po to siautė fašistinė reak
cija ir revoliucinė darbinin
kiška spauda tapo uždary
ta. Buvo uždarytas ir “Ry
tojus”. Reakcijos priešaky
je stovėjo Uriburu.

Dabar padėtis šiek tiek 
pasikeitė. Naujai išrinktas 
prezidentas Justo bando 
tęsti kruvinojo Uriburo 
diktatūrą po priedanga šio
kios, tokios “demokratijos”, j

Sąlygoms biskį pasikei
tus, kovingieji lietuviai dar- 
bininkai vėl pradėjo leisti 
“Rytojų”. Mes, Amerikos 
lietuviai darbininkai, turė
tume kiek galint paremti 
juos.

i---------------------

Lietuvos Parazitai Pirmiaus
Ir Dabar

Lietuvos Žiniose” kovo 25 
d. perspausdinta iš laikrąš-, 
Čio < “Sargyba” Dr. J. Matu- 
so rašinys apie Lietuvos 
ponų lėbavimą šešioliktam 
amžiuje. Matusas rašo:

Čia paduosiu keletą žinių 
apie Lietuvos ponų girtavimą 
šešiolikto amžiaus viduryje. 
Kas bus sakoma, yra žodžiai 
to meto rašytojų ir kitų žy
mių vyrų.

Pirmiausiai imsime didžiau
sius ponus arba magnatus. 
Štai ką apie juos sako Jaro
ševičius veikale: “Lietuvos

Darbininkų klasės kraujo 
trokštanti vampirai išėjo 
pergalingai! Hipokritįškas 
buržuazijos farsas teisme 
užsibaigė. Nekaltas negras 
jaunuolis Willie Brown pa
skelbtas kaltu pirmo laips
nio žmogžudystėj, už ką 
skiriama mirties bausmė. 
Džiaugiasi kapitalistine 
spauda. Dideliais apgal
viais praneša, kad “žmog
žudys” turės 'atsimokėti. 
Neatsilieka nuo; kapitalisti
nės spaudos ir “socialistų” 
“Forwardas”. Jis taipgi va
rė kampaniją, kad Willie 
būtų nužudytas elektros kė
dėj.

Apkaltinimas Wil. Brown 
pirmo laipsnio žmogžudys-

Krizis! Krizis! Kur krizis? tėj yra dar vienas valdam 
Ant Velykų stalo? Tortai, ičiosios klasės žingsnis prieš 
bankuchai, užsieniniai vynai, i-i—

' likeriai, šampanai—argi tai 
krizio ženklas? šilkinės suk
nelės, karakuliniai paltai, 
brangios skrybėlės—argi tai 
krizio ženklas!
... Kam pirkti bankuchą, 

kuris kaštuoja 100-115 litų? 
Kam gerti užsieninius vynus, 
kurie kaštuoja 20-40 litų bu- ovu^uuiv_ 
telis? Argi negalima truputį turi but nužudyti. W11-

Jie taip pat baliavoja, ke
lia orgijas, geria, ėda iki 
šųsivemia.

Nežiūrint krizio, Lietuvos 
parazitų klasė latravoja, ir 
gal būt nemažiau, 
razitai latravojo’ 
tam šimtmetyje, 
tuvos klerikalų 
“Rytas” (kovo 19 d.) štai 
kaip rašo apie saviškius pa-! 
razitus:

negu pa- 
šešiolik- 

Net Lie- 
organas

darbininkų klasę. Willie 
Brown sufabrikuotu kalti
nimu tapo apkaltintas ir 
nuteistas nužudymui už ke
lių dienų po to, kaip Alaba
ma valstijos augščiausias 
teismas nusprendė, kad 
Scottsboro negrai jaunuo-

susispausti. To reikalauja 
mūsų religija! To šaukiasi lai
ko balsas.
Bet * Lietuvos

lie pasmerktas nužudymui 
tą pačią dieną, kaip du jau
ni komunistai tapo pasiųsti 
kalėjiman neva už “maiš-parazitų i

klasė nepaiso nei savo reli- tą” M'edia, Pą., už tai, kad 
gijos, nai^ '“laiko balso”—ji jie šaukė, darbininkus orga- 
valdo turtus, ji gyvena per- nizuotis ir kovoti už geres- 

Ji turi pinigų lat- nes sąlygas. Penkiolikos ▼ SZ . • • _ J_______  ____ 1_ __ravoti. Už tai parazitai 
perka brangius užsienio vy- 
mis.

Ir dabartiniai parazitai, 
kaip ir parazitų klasė še
šioliktam šimtmetyj, nepai
so skurstančių darbo žmo
nių. •

Už tai darbininku klasės 
užduotis sunaikinti parazi
tinę sistemą, panaikinti iš
naudojimą žmogaus per 
žmogų. Kol sistema bus pa
remta ant išnaudojimo, ant 
privatinio pelno, tol sau ja
le parazitų turės turtus sa
vo rankose, o pavergtoji 
dalis žmonių, didžiuma

paveikslas jos civilizacijos at- žmonių, neš ant savo pečių 
Vilniuj skurdą ir vargą.

Parazitų klasė, kuri šian- 
geria! dien puikiai gyvena, viso

kiais būdais kovoja už savo 
sistemos, savo viešpatavi
mo palaikymą.

Parazitinis gyvenimas 
panaikintas Sovietų Sąjun
goj. Už tai viso pasaulio 
parazitiniai elementai siun
ta ant darbininkų respubli
kos. Už tai parazitų klasė 
visose buržuazinėse šalyse 
rengia karą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Gį darbininkų užduotis ne 
tik apginti Sovietų Sąjungą 
nuo imperialistų atakos, 
bet taipgi sujungti savo, spė
kas ir užduoti galutiną 
smūgį stimpančiam kapita
lizmui.

žvilgiu,” išleistam 
1845 metais.
“.. .Jie valgo puikiausius vai-! 
gius ir skanumynus, geria, 
brangiausius vynus, lošia ir 
nuolat šoka su savo* meįlužė- 
mis; tai yra vienintelis jų 
gyvenimo džiaugsmas. ' Be- 
puotaudami jie mėgsta su pa
sididžiavimu girtis: jie, girdi, 
galėtų turką, nors jis ir ant 
dangaus skliauto būtų, nu
traukti ir sukapoti. Atsigu
lę į minkštą patalą jie pabun- 
dą vos apypietėj ir dar su ap- 
rištomis galvomis, mat, nuo 
alaus apsvaigę.

Taip pat jiems nei galvos 
plauko neskauda, kaip po jų 
pačių akių nesuskaitoma dau
gybe kaimiečių su žmonomis 
ir vaikais išvedama į vergi
ją. *

Jie to nesigėdi, taip pat jų 
nesujaudina kaimo žmonių de- 
dayįmai.” 

! Nė kitaip rašo ir Motiejus j 
Miechovįu^ savo knygoj apie 
Lenkiją (išleista tam tikrame 
rinkyinyje 1582 m.). Paklau- KREKĘNAVISKIAI KAR-

j. sykime jo žodžių:
‘'Didžiūnai sėdi puotose nuo 

vidurdienio iki pusiaunakčio, 
be paliovos geria ir valgo ir 
•pakyla nebent tuomet, kaip 
prigimtis verčia tai daryti. 
Jie ėda iki susivemia ir iki 
nustoja sąmonės.”

Taip gyveno Lietuvos pa
razitai šešioliktame amžiu
je.

O kaipXgyyena dabarti
niai Lietuvos pS^azitai, ku
ri i 7.7 j, dvarponiai ir kitokie 
turčiai ?

ščIUOJASI

KREKENAVA, Panevė
žio aps.).—Šiomis dienomis 
čia įvyl$o vietos kooperaty
vo narių susirinkimas, ku
ris buvo labai karštas. Daug 
kalbėta, ginčytasi, padaryta 
nutarimų, kuriais tačiaus 
abejojama, ar jie visai tvar
koje.

Palauksime, kaip viskas 
išsiaiškins.

Krekenaviškis.

siriešimo linkui bylos, tai 
darbininkų su vadžioto j ai
tarpe negrų masių matė 
Willie Brown byloj sau pro
gą gauti negrų mases savo 
smulkiaburžuazinei išdavi
kiškai ir nuodingai propa
gandai. Tie suvadžioto j ai 
pradėjo šaukti masinius mi
tingus vardu Willie Brown, j Jungtinės Valstijos.

ĮVAIRŪS DALYKAI I )

Laikrąštyj “Economic Re-: Kuomet taip atvirai kai- 
view of the Soviet Union” i ba už terorą net teisėjai, 
nurodoma, kad dabar Sovie- ■ tai galima įsivaizdinti, kaip 
tų Sąjunga užima antrą vie-j ten terorizuojami darbinin- 
tą pasauly pramonėj ga- j kai, kurie pasipriešina skur- 
myboj. Pirmą vietą užima:do ir bado sąlygoms ir kd- 

!voja už geresnį gyvenimą.
Rusija, kuri išimtinai bu-: 

vo agrikulturinė šalis pirma i 
pasaulinio karo, dabar, prie 
Sovietų valdžios, smarkiai 
pažengė pramonės išvysty
mo srityj, ip dabar pramo
ninio . pagaminimo daugiu 
pralenkė tokias šalis, kaip 
Francija, Vokietija ir Ang
lija. Mat,.krizini didėjant 
P r amo ninis .pagaminimas į 
smarkiai sumažėjo 1 visose ' 
kapitalistinėse šalyse. O i 
SoViėtų Sąjungoj jis ne tiki 
nemažėja, bet vis didėja.

įtakai “baisaus paveikslo 
mirties elektros kėdėj ar
ba tariamo policijos bruta- 
liškumo,” pareiškė: “Jeigu 
jūs surandate kalbinamąjį 
nekaltu, taip ir pasakyki
te.” Koks pasityčiojimas?

Iš kitos pusės apgynimo 
advokatas, Pace Alexander, 
vedė tokią liniją, nuo ku
rios turi saugotis visi dar? 
bininkai, ypatingai negrai 
darbininkai, kurie i tikėjo, 
kad jis išgelbės Willie. Pace 
Alexander tiksliai vengė iš
kelti klasinio klausimo W. 
Brown byloj. Jis apsiriba- 
vo technikiniais legališku- trikte reaguot į tą bylą at- 
mais ir pasitarnavo rasinės sispindi dar didesniame ne- 
neapykantoš teisėjui ir dis- paslankume iš pusės mūsų 
trikto prokurorui,.; ? 
jis pareiškė: “Šioje byloje zacijų sutraukti : 
nėra klausimo, kuris supul- kas gynimui Willie Bi/own. 'nes pramoninės gamybos, o tni HJ]

Net dabartiniu laiku/kuo- 1931 metais jau sudarė 11.2 Kas čia tokio svarbaus? 
met jau aiškių aiškiausia, nuošimčių.

Vidutiniai kasmet per de- kitM miestų.
vynis metus, nuo 1922 iki Yra .skirtumas; tik pažiūrėki- 
1931 metų. Sovietų Sąjungos j jaus pastebėsime, kad jis ski-

ir juose dalyvavo nuo 800 
iki 1000, darbininkų. Jie 
pradėjo aplankyti negrų 
bažnyčias ir organizacijas, 
tuo būdu naudodami tą by
lą pravedimui savo progra
mos del atskyrimo negrų 
darbininkų nuo masių bal
tųjų darbininkų, idant < pa
stoti kelią sudarymui ben
dros baltųjų ir negrų dar
bininkų kovos.

Nepaslankumas Komuni
stų Partijos vadovybės dis-

1925 metais Sovietų Są-
((

kuomet masinių fraternalių organi-1 jungos pramoninė gamyba 
' ’ ' i savo\ spė- ■ sudarė tik 2.8 visos pasauli-

Penkiolikos 
metų sukaktuvėse nuo Jung 
tinių Valstijų įstojimo į im
perialistinį karą, kuomet 
rengiamasi prie naujos im
perialistinės i skerdynės, W. 
Brown nuteistas nužudy
mui. ' ' ■ 5

Wiljie Brown byla visiš
kai sunaikina pasaką apie 
“demokratiją, bešališkumą 
ir teisingumą” Jungtinių 
Valstijų teismuose. Nuo pat 
tardymo pradžios teismas 
'buvo prietaringai nusista
tęs prieš negrą jaunuolį; iš matyt Willie Brown nužu- 
pat pradžios buvo aišku, 
kad teismas jau iš anksto 
turi sudaręs savo nuomonę

tų su problemomis, liečian
čiomis komunistų feorijasV 
Ta byla aiškiai iškelia lega- 
liškas problemas, ar polici
ja yra kalta naudojime t re- arti elektros kėdės, mes dar 
čio j o laipsnio (kankinimo ) turime “apsukrius 
metodų, kad gavus tariamą tizatorius, 
prisipažinimą iš ignorąnto 
vaiko. Aš gailiuosi del įter
pimo rasinio jausmo ir vis
ką paryšiu savo galioj, kad 
nedaleisti iškelti jokio rasi
nio klausimo arba bile ko
kio kito klasinio klausimo.^

Vaduodamasis tokiomis 
“teorijomis,” advokat. Ale
xander savo kalboj į džiurę 
ne tik neparodė klasinio po
būdžio tos bylos, ne tik ne
iškėlė į viršų rasinės nea
pykantos, kokia būvo ma-! 
tyt teisme 1

kad kaltinimas yra sufab
rikuota, kuomet Willie jau

” simpa- 
kųrie pataria 

mesti tą bylą, ir dar jie 
klausia: “Ar jūs esate tik
ri, kad Willie nekaltas?”

Nėra abejonės, kad tokis 
nesusipratimas • fraternalė- 
se organizacijose yrą . del 
stokos ideologinio išaiškini
mo ir del stokos tinkamo 
veikimo Partijos frakcijų, 
kurios nepajėgė iškelti or
ganizacijose klasinio ir na- 
cionąlio Willie Brown bylos 
pobūdžio. iNekurie Pąrtijds

JUOKAI NE JUOKAI

ILi

GARSUS “AKTORIUS”
Viename kalnuotame mies

te, kurį newyorkieciai vadina 
“kaimu,” ten, kur Lehigh upė 
susijungia su Delaware, kur 
taip pat, kaip ir kitur, miestas 
išraižytas gatvėmis: išilgai ir 
skersai.—Miestas tai miestas.

’ Pa
sakysite, skirtumo nėra nuo 

O aš sakau, kad

me j Hollywood miestą, ir tuo-

pramoninė gamyba padidė
jo ant 32.5 nuošimčių. 1931 
metais gamyba buvo pus
trečio sykio didesnė, negu 
1922 metais. Pereitais me
tais Sovietų Sąjungos įplau
kos viso siekė 37,800,000,-. body likes me, 
000 kiblių.

Nei vieųa. iš dabartinių! 
augšt'ai pramoniniai pakilu
sių šalių (Amerika, Angli
ja, Vokietija) taip smarkiai 
neaugo pramoniniai, kaip 
duga Sovietų Sąjunga. Ame-

riasi nuo kitų tuomi, kad te
nai gyvena labai daug žvaigž
džių—“stars,” kaip kad vadi- 
•na garsius judžių aktorius. 
Taip ir šiame mieste randasi 
vienas garsus “aktorius,” kuris 

i labai didžiuojasi, kad “every- 
ir baisiai ne

mėgsta “funny talk.” Bet ka
žin kodėl iki šiol to “talento” 

Idar nepastebėjo judžių kom
panijos?

Je, jam aktinti nepaduok. 
Buvo Matochu, Pranciška, ir 
kur čia žmogus suskaitysi vi
są virtinę veikalų, kuriuose 
jis vaidirio, ir ivisuose buvo 
žvaigždinėse — “star” rolėse^ 
Hollyfwoddo kalba kalbant. Ta
čiaus nei’ vrena rolė jam nebu
vo pagal skonį — Vis reikėjo 

atlošimu viskas pasibaigdavo. 
Bet ve, kaž kaip “vėjas” at
pūtė komediją “Ant Ryto- 
j a u s,” kuri oje radosi irgi 
“stkr” rolė Spirgučio—Kauno 
vyriausio... Čia jau, brač, 
ėjo “naturališkai,” lošta net 
.keliuose miestuose — pasiseki
mas po pasisekimo; ir tą rolę 
jis taip pamėgo, kad dabar at
kartoja labai tankiai, kur tik 
pasisuka, ypač A.L.D.L.D. susi
rinkimuose.

Pruseika neveltui giriasi 
žvaigždinėmis —“star” spėko-

. Tai ne žertas turėti to
kius “stiprius vyrus,” kaip 
“Spirgutį;” parašai ukazą ir 
žinai, kad bus išpildytas. Vie
ną ukazą gavo ir “aktorius,” 
kur jam juodu ant balto buvo 
patiekti “teziai:” “Prieš mane 
(Pruseika) pareiškimo nera-

Iš partijos gali išeiti (iš-

pykantos, kokia buvo • ma-1 nariai į tą bylą žiūrėjo taip, rjka pusėtinai smarkiai 
tyt teisme, bet tikrenybėj ■ tartum ji nieko bendro ne-1 vystėsi pramoniniai, bet ir 
pripažino; kad\' Will. Brown i turi sU jų organizacijomis, Į £ai ėmė kelis desetkus metų

i ..•.i • * 1 ... .. pramoninį!dirbtinai aktinti ir su vienukaltas,1 sakydamas: 1 “jis 
(Willie) yra auka, purve ir 
n e d o r y b ė j paskendusios 
apielinkės, kurioj jis gyve
na.” Darbininkų ir revoliu
cinių organižacijų užduotis 
numaskuoti Alexander kar
tu su tais, kurie trokšta

dytą elektros kėdėj.
Willie Brown byla parodo 

silpnumą mūsų Partijos re-• 1 * i • kM JL | /1L Li m AaIvLOLi -L C41 ui IV/O A"S. "2“*? <>rg.n™lj.,SI!

nekaltą vaikiną į elektros 
kėdę. Nei vienas negras ne
įleista į džiurę. Teisėjas lei
do distrikto prokurorui pa
tiekti teisme paveikslus nu
žudytos mergaitės lavono, 
kad tuo budu sukelti džiū- 
rės neapykantą prieš negrą 
jaunuolį. •

Savo kalboje į džiūrę, ku
ri užsitęsė 40 minutų, dar
bininkų priešas teisėjas 
McDevitt, kuris turėtų būt 
bešališku ir žiūrėti teisybės, 
tikrenybėj reikalavo pa
skelbti Willie kaltu. Savo 
40 minutų kalboj, teisėjas 
atakavo kiekvieną kaltina
mojo liudininką ir advoka
to argumentą ir užbaigda
mas pareiškė: '“Visi jūs, 
džentelmanai, ,matėte, ko
kia buvo apsauga, kad su
teikti kaltinamajam) teįsip^ 
gą ir bešališką teismą. Ne
susikompromituokite. Ne
padarykite komprorpisinį 
nuosprendį. Nepadarykite 
Riekus iš teisdarystės. Jei
gu jūs surandate kaltina
mąjį kaltu, tai ir pasakyki
te. Jūs žinote savo užduo
tį, ir jūs turite išnešti savo 
nuosprendį sulig darodymų. 
Jūs esate dvylika gerų rau- 
donkraujų Amerikos pilie
čių. Aš tą bylą jums pavė
dų.” Kad nuduoti neva be-, 
šališku, teisėjas, persergė
damas džiurę nepasiduoti

ir stoką mitrumo greitai pa
matyti valdančiosios klasės 
skymus prieš darbininkus 
ir jos bandymą ypatingai 
terorizuoti negrų mases. 
Tuoj aus po suradimo nužu
dytos mergaitės lavono, ir 
kuomet paaiškėjo iš polici
jos pareiškimų, kad prieš 
kokį nors negrą darbininką 
bus sudarytas suokalbis, tai 
Partiją Philadelphijos dis- 
trikte padarė didelę klaidą, 
nepersergėdama darbinin
kus apie planuojamą suo
kalbį. Partija padarė dar 
didesnę politinę ir neatleis
tiną klaidą vėliaus, kuomet 
Willie tapo, suareštuotas; 
vietoj kad J tuo j aus sukelti 
šauksmą ir mobilizuoti dar
bininkus prieš tą suokalbį, 
tai vadovaujanti distrikto 
draugai, jų tarpe ir šių žo
džių rašytojas,: dąsileido 
spekuliavimui apie tos by
los faktui, dąsileido toliaus 
laukti ir tyrinėti.

Iš kitos pusės, negrų ma
sės jautė, kad neteisingai 
pasielgiama su jų rasės na
riu. Instinktyviškai jos 
jautė, kad prieš Willie su
darytas suokalbis, ir savo 
iniciatyva pradėjo riųkti 
aukas del vedimo bylos ir 
organizuoti Ayillie (Brown 
gynimo komitetą. Iš prie
žasties Partijos distrikto 
nerangumo ir jo blogo at

i ir jie leidosi, save užnuo- 
dinįi kapitalistinės spaudos 
propaganda. *•

Kaip ir tikėtasi; kapita
listinis teismas sudaro Wil
lie Brown kaltu. Darbinin-

I kų klasė tuojaus turi sumo
bilizuoti savo spėkas ir gel
bėti Willie nuo legališko 
lynčo. Darbininkų organi
zacijos privalo surengti 
svetainėse ir gatvėse masi
nius mitingus, priimti rezo
liucijas ir pasiųsti teisėjui 
McDevitt, reikalaujant nau
jo teismo del Willie Brown.

Baltieji darbininkai turi 
Imti vadovybę kampanijoj 
del išgelbėjimo Willie nuo 
mirties. Nėra laiko laukti. 
Veikiant lėtai gali būt per- 
vėlu. Gaišavimas gali reik
šti jųirtį del Willie. , Kapi
talistai yra; pasiryžę .sude
ginti Willie. Darbininkai 
neturi prie to daleisti. Dar
bininkai turi ir gal išgelbė
ti jį, nes tiktai darbininkų L. ... ....... , 
klasės , spėka gali išplėšti J?ucl^1.ia.1 darbininkai tuii

Darbininkų Partija, kuri,.—-~r—v-- — ------ 7
formaliai yra legališka. Pra-1Partijos išeiti, tai tik nusi- 

xcvxxixu XX GQ11c;n mnnncin 1QQ1 i spjauti. Na, su sūrais Klani-sugrąžmti jį atgal darbi- dzioj. sausio menesio, 19el pynei» irgi llgra bėdos—pa-

pasiekti tokį 
laipsnį, kokį Sovietų Sąjun
ga pasiekė per devynis 
metus (nuo 1922 metų, ka
da Sovietų -Sąjunga, nuga
lėjus priešus visuose fron
tuose, pradėjo atbūdavo ti 
šalį).

Sovietų Sąjunga daro di
delį progresą lokomotyvų 
gaminime. 1929 metais 548 j 
lokomotyvus pagamino. 19- 
30 met.—587, gi 1931 metais mis. 
812 lokomotyvų pagamino. 
1929 metais Jungtinėse 
Valstijose 850 lokomotyvų 
buvo pagaminta, kuomet 
1931 metais, iš priežasties 
ekonominio krizio, tik 150 
buvo pagaminta. Tokiu [syk. 
būdu 1931 metais Sovietų leik\, Parink serų ‘N. Klam-
Sąjunga užėmė pirmą vietą 
pasauly lokomotyvų paga
minime.

Bulgarijoj K o m u n i stų 
Partija nelegale. Ten revo- -I • • • • t» « • • « • •

A

Willie iš kruvinųjų kapita
listų teisdarystės rankų ir

Darbininkų Partija, kuri

pynei’. O. A.L.D.L. Draugi
joj laikykis.”
' Tokius “tėzius” ant rankų 

turint, “aktorius” pradėjo var
toti visus savo “gabumus.” 
Tris “tezių” punktus išpildė 
iki7" raidei, be jokių keblumų. 
Juk prieš Pruseika pareiškimo 
nerašysi, *yP^č nemokant; tai 
lengva išpildyti šis punktas.

metais, Darbininkų Partija
narių turėjo apie 6,000. įsakymas laikytis A.L.D.L.D 

|Tais pačiais meįais liepos Hm. bet kaip?
DIDELIS MŪŠIS ŠUNS- mėnesį jau turėjo arti 12,- nuolat mindžioja,ant “kornų

ninkams.

KUOSE

ŠUNSKAI. — Juozapynė- 
se daugelis žmonių skandi
no nuodėmes. Gerai įkau- 
šus susidarė dvi kovojančios z
grupės, kurios griebiesi 
kuolų, baslių ir prasidėjo 
muštynės, kurių metu Dvy- 
laięiui perpjauta-gerklė, ki
tiems pramuštos galvos.

Žmonės juokauja, kad tai 
buvęs mūšič kaip ties Shan- 
ghajum...

Kapsas.

lauks: Lieka vienas punktas,

“Bimbiniai

tai tik JUO000, o dabartiniu laiku tu- ?< d .n_e. t e Jį ’ ,. A T _r• x« oA nnn m j Jcas butų pasilaikyti A.L.D.L.n arti 30,000. Tas rodo, iD qv __ L
kad Bulgarijos darbininkai eiįi iš al'd.LdT taip," itaip *iš 
krypsta prie revoliucinio .Partijos, tai senai tas būtų at- 
darbininkų judėjimo po ko-! likta, 
munistų vadovybe, nepai-! 
sant fašistinio teroro.

Ot, kad būtų įsakymas iš-

Apskričio teisėjas D. C.

Pagaliaus, prisiminė, 
(kad jis esąs “aktorius,” tai 
kodėl gi su tokiais “gabumais” 
neišsilaikyti: A.L.D.L.D. ?

Prasidėjo lošimas. Vienam 
A.L.D.L.D. susirinkime tampa

Jones Pineville, Kentucky, iškelta skloka i virš^ nelygi- 
pasikalbėjime su United nant slJ dal.ba’„s^kl}l ir uk?‘ 
Press korespondentu Harry ri‘ 
Ferguson pareiškė: “Aš tę
siu kovą prieš komunizmą 

jegu bus ręikąlas, vado
vausiu procesiją su ginklu 
rankoje prieš komunistus.”

zas “aktoriui.” Sėdime ir žiū
rime, kaip “Spirgutis” lošia: 
“Heli su Pruseika, kas jis man 
—niekas!. . 
tas ir nei 
prie. . . Tu

(Tąsa

. Ne, ne, ąš nekal- 
pirsto nepridėjau 
ir tu padarei ma-
3-čiam pusi.)

. HH H ■■
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Puslapis Trečias
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‘‘rudi. Šunes ir kontraktoriai.”
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m.Pavasarinio Kurso Reikalu

‘Demokratinės’ Respublikos Kalėjimuose

Literatūros, politikos ir visuomenes mokslų darbininkų žurnalas

t

<♦>
1932 m. pradeda eit kas menuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas<f>
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Rengiamame

tai kam 
Juk at- 
desėtkų 
išmesti 

nepanai-

virš 
gali 
280

patar- 
ir už 
kainą,

T

ar jis prasidės tiktai po 
mėnesių—kitas klausi

mas, bet karas beveik neišven-

“BALSO REDAKCIJOJ,

“PRIEKALAS”

Spirgutis” bando ci- 
,bet vis “ne 
Ir i taip lo-

Visi Būkite Prisirengę 
Dalyvauti Dienraščio

5. Laisvai įleisti į kalėjimą 
į'visokią literatūrą, be išimties.

6. Kamerose talpint ne dau-
Du kart

■ Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

cija . pasiima .ant savęs parū- ti> visi daroinirtkai>; nes ja- 
,y 1fp7 me visiems yra geros med- 

C*! niormt? Ti > rrolnno rron+i

Norintieji ge
riausio 
navimo 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

lais kreipkitės:
V. V. VASYS 

3116 S. Halsted St.
Chicago,

A.K.P. Liet. Frak. Sub-Biuras.

MONTEVIDEO, Uruguay.—nia, apie bado streiką, be abe- 
kal* Ijonės, pasiekė ir “demokratis-

Dabar “aktorius” buria pirš
tais — išeiti, laikytis, išeiti, 
laikytis... Tuo tarpu jau 
pradeda pranykti ir scenos, 
kuriose skardžiai skambėjo

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

M. Laborius,
Tilsit, Pr., Memelst. 26, Germany

Antradienis, Bal. 12, 1932

BURŽUAZIJOS MANIEVRAI IR KARAS 
PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGĄ

Griaudžiant k a n u o 1 ė m s reikalų komisijos 
Mandžūrijos laukuos, sprogs-1 Cielens lūpomis sako: 
tant granatoms virš Shangha-j 
jaus ir eilės kitų miestų, mirš
tant nuo imperialistinių kulkų 
šimtams ir tūkstančiams Chi- 
nijos kareivių, moterų, vaikų, 
—šoka juodasis imperializmas 
prieš savo šunišką galą. • Ja
ponijos imperialistai, už ku
rių nugaros stovi Francijos, 
Anglijos, Amerikos, Čechoslo- 
vakijos, žodžiu, viso pasaulio 
imperialistai,—užgrobė Man- 
džūriją ir kitas ChTnijos pro
vincijas. Šis Japonais užgro
bimas Chinijos žemių ne vien 
Japonijos interesas, bet čia in
teresas visų kapitalistinių-im- 
perialistinių valstybių. Pūvan
tis kapitalizmas, apimtas vi
suotino krizio, griebiasi pas
kutinės priemonės—karo.

pirmininko 
: “Japo- 

,nų užpuolimas Shanghajaus 
[miesto, kaip dabar aiškėja, 
nebuvo politinės strategijos 
žygis, t. y., Japonija neturėjo 
tikslo užimti Shanghajų ir 
centralinę Chiniją, bet tai bu
vo karo demonstracija, kad 
pasiektų trijų politinių tikslų:
(1) Chinija turėjo pripažinti 
Mandžūrijos savarankiškumą,
(2) reikėjo gauti sutikimas 
kitų valstybių, kad Mandžūri- 
ja būtų perduota Japonijai ir
(3) gauti laisvas rankas prieš 
S.S.R.S.” Cielens toliau sako, 
kad didžiosios valstybės rim
tai besirūpinančios karą su 
Chinija baigti ir jis tikrai bai
giamas. Tai daroma, esą, 
tam, kad įtrauktų Japoniją į

j karą su S.S.R.S. Ir tikrai, kai 
įtik Japonijos karas su Chinija I 

Visų kapitalistų-imperialis-J nutolsta, Sovietų Rusijos kon- 
tų jau nuo 1917 m. spalio re- fliktas su Japonija auga. Se- 
voliucijos pirmų dienų atkreip- karnai Cielens aiškina francū- 
tas žvilgsnis į Sov. Sąjungą. :zų laikraščio “Populer” sam- 
1918-1919 m. Francija, Ang- protavimus del to, kad Japo- 
lija, Amerika, padedant caris-įnija Europoj užsakė milžiniš- 
tinės Rusijos generolams ir ki- koms sumoms ginklų. Japoni- 
tiems baltagvardiečiams, įsi-1 jai, kuri pati turi karo fabri- 
brovė į Juodąsias jūres, 
grobė Odesą ir po obalsiu!ginklų prieš Chinus nereikia; 
“tvarkos palaikytojų” puolė j vadinasi, yra numatomas di- 
Raudonąją Armiją. Tuo pat į dėsnis priešas, ir tas, kam tai- 
metu Rytų Sibire Japonai su 1 komi šie iš Europos gabenami 
Kolčaku užėmė ištisas srytis I ginklai, yra S.S.R.S. 
Sov. Sąjungos. Raudonoji Ar-i • • I • M • W > • '

(“L. ž;”, 1932-III-12), ; .
Tai Rytuose. Iš Vakąrų pu

sės Paryžiaus generalinis šta
bas “nesnaudžia.” Parbloškę 

i Vokietiją, kaipo 1914-18 m. 
karo pralaimėtoją, Francijos, 
Anglijos, Amerikos imperialis
tai dar 1918 m. Versailio kon
ferencijoj susidarė planus | 
puolimui S.S.R.S. 
pusės.

pinti draugams nakvynę įš k 
lonijų per d'vi savaites. C. 
del maisto bus! iškalno susitar
ta su ko-operatyVe valgykla, 
kad studentai gautų prieina
ma kaina ir tinkamą maistą. 
O vietos organizacijos turi pa
rūpinti kitą dalį maisto ir ke
liones.

Tad jau dabar, draugai, 
šaukite- kolonijose frakcijos ir 
revoliucinių darbininkų susi
rinkimus ir skirkite draugus1 
į Darbininkų Mokyklą. Frak
cijos, taipgi Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos bei Darbininkių Susivie- • •. •» • i • i

žiagos. Jį ' galima gauti 
“Laisvės” administracijoje. 
Užsisakykite*’ ir platinkite.

lių elgesį su, darbininkais revo
liucionieriais. '

Uruguajaus , buržuazijos te
roristinė valdžiai p r i s p Frt'a 
darbininkų judėjimo “laisvėj” 
turėjo arba patenkinti politi
nių revoliucionierių reikalavi
mus arba juos paleisti.

Po dviejų dienų bado strei-
iš Vakarų ko, pradėjo badaujančius kali- 

Sulig Versailio sutarr nįus leist iš kalėjimo. Ištikrų- 
tim, lenkams duodamas^ Dan- jų> tai valdžios budeliai netu

rėjo jokių argumentų, kurie į-j 
rodytų įkalintų nors mažiausią 
kaltę.

Po keturių parų badavimo 
bado streikas n u t r auk tas. 
Apie 70 kalinių paleista.

Tęsiama kova ir už visų po-Įnijimo kuopos gali skirti drau- 
litinių1 kalinių paliuosavimą. &us i Darbininkų Mokyklą.

— Ypač draugai mainieriąi i^
‘demokratinis” Illinois valstijos turėtų prisiųs-
J. veiklesnius draugus į Pava-

a? išleist 12o“tūkštaii->arinę Lavinimosi Mokyklą.
dol ) 'Automobilių industrijos darbi-

cigo koridorius, kur lenkai 
Gdynėj pasistatė karo uostą. 
Lietuvai priskiriamas Klaipė
dos kraštas su Klaipėdos (Mė
mei) uostu. Tai strateginiai 
punktai prieš S.S.R.S. Fran
cijos generaliniam štabui įsa
kius, lietuviški fašistai, Smeto
nai vadovaujant, išvaikė Klai
pėdos kraštų direktoriją, areš
tuodami jos kaikuriuos na
rius, o prieš porą dienų palei
do ir Klaipėdos krašto seime
lį, tokiu būdu panaikino vi
sišką Klaipėdos krašto auto
nomiją ir įvedė fašistinės dik
tatūros režimą. Ir tai nevel
tui,—tai Francijos manevras I 
' prieš S.S.R.S. I

Proletarai, mes turim būt A.K.P.L.F. Sub-Biuro Prane- 
sargyboj! Visas kapitalistinis j v. n i* • i hm i i i 
pasaulis mobilizuoja jėgas SIIB3S DarbilUIlkŲ Mokyklos 
prieš S.S.R.S., viso proletaria
to tėvynę, prieš Chinijos So
vietus. Mūsų atsakymas im
perialistams—stot po Kem

Uruguajaus 
parlamentas 9 d. kovo priėmė 
pasiūlyrną 
Čių. pesų (apie 60,000 
Isla de Flores i kalėjimo ..re
montui. Tai bus geros bedar
biams “subsidijos.

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
ne sklokininku. . . šuns kon
traktas, ir dar rudo. . .”

Užbaigęs akt^,. s ė s d a mas 
“Spirgutis” užklausė savo pri
tarėjo: “Kaip išėjo?” Pasta
rasis pažvelgė “aktoriui” į 
dvi išvirtusias ant kaktos akis, 
nusigryžo ir nieko nesakė.

Kitame susirinkime vėl sce
na po scenai, ot tarytum, iš
traukos iš komedijos “Ant Ry
tojaus;
tuoti iš “Laisvės, 
tas ir ne tas. . .'

ninkai būtinai turi atsiust bent 
tris darbininkus-studentus.

Mokykla prasidės pirmadie-
Įnyje, gegužės 9 dieną, 9 vai.
.ryte, “Vilnies” svetainėje. ; - . » ■ - t

Visais susirašinėjimo reika- daugelį kartų ,bet ot kaz

PIKNIKE
LIETUVIS GRABORIUS

už- kų, o pinigų daug neturi, tiek partijos vėliava. Draugai-drau 
gės! Paimkite pavyzdį Vokie
tijos proletariato, stokite ma
siniai į Komunistų Partijos ei
les. Vokietijos proletariatas 
1925 m. rinkimuose į Vokioti-

, Visos žymės yra, kad Toli- J°s prezidentą už Vokietijos .
mija didvyriškai grumdamasi muose Rytuose renkasi juodi Kom- Partijos vado Ernst j Rlausl"?ųJ 
— :x ------ --------------- karas įvyks tuo- j Thaelmann kandidatūrą pada-|

A.K.P. Liet. Frak. Sub-Biu- 
ras nutarė šiemet tuč tuojaus 
po “Vilnies” šėrininkų suva
žiavimo, su gegužės 9 d., turėt 
per dvi savaites Darbininkų 
Mokyklos pavasarinį kursą.

Darbininkų Mokykla suves 
studijavimo svarumą ant šių

Bostonas Visgi dar 
Neišsijudina Veikime

kodėl ovacijų niekas nekelia. 
“Aktorius” pradėjo “mislyti:”! 
“Hm, tie bimbiniai nesupran-I 
ta rpeno... ar kokia kvaraba Į 
su manim ? Ne, su manim vis
kas okei, juk-esu vyriausias; 
o kažin, kad imčiau ir sulau
žyčiau tą Pruseikos įsakymą... 
hm, ir nesilaikyčiau A.L.D.L.

su iš visų pusių puolančiais ,jebeSyS. 
priešais, 1920 m. pabaigoj ir!jau> - ’ 
1921 m. pradžioj nugalėjo iš- kelių 
orinius priešus ir Sov. Sąjun- L 
gos proletariatas stojo prie or- gjamas. 
ganizavimo ant socialistinių-! 
komunistinių pagrindų laisvos 
socialistinės valstybės, šian
dien viso pasaulio proletaria
to tėvynės,—S.S.R.S. Nema
tytais pasauly tempais Sov. 
Sąjungos proletariatas, Kom
partijai vadovaujant, statoj 
naują gyvenimą,—socialistinę I 
santvarką. K a p i talistiniam 
pasauly visuotinas krizis, de
šimtys milionų bedarbių ba
dauja, o savo keliu Amerikos 
kapitalistai verčia kviečius į: 
jūrą ar l

Apie tai rašo ir kita spau
da, kuri tą mintį patvirtina 
dar ir tuo, kad Mandžūrijoj 
organizuojami rusų balta
gvardiečių pulkai, į kuriuos 
važiuoja rusai iš visų kraštų.

ve 1,930,000 balsų, o 1932 m. 
10 kovo į tuos pat rinkimus 
padavė 4,971,000 balsų.

Stiprinkim savo eiles, mo- 
bilizuokim revoliucijos karei
vius! Ginkim S.S.R.S.! Gin
kim Chinijos Sovietus! Karas 
—karui! Imperialistinį karą 
paverskim pilietiniu karu!

B. Amis.

Trečiadienį, 6 balandžio, 
Bostone įvyko mitingas prieš 
karą. Svetainėn, kurioj galė
jo tilpt tūkstantis žmonių, sus- 
sirinko apie trejetą šimtų. Tai 
labai blogas apsireiškimas ir 
kaltinti reikia pažangiuosius 
darbininkus delei apsileidimo.

Nors, tiesa, visi užimti dar
bais, mitingais, bet tie mitin
gavimai ir diskusavimai nene
ša reikiamos naudos darbinin
kų judėjimui. O kaęį taip yra,

garvežius kūrena; Kalėjime “Korekcional’ 
Brazilijos kapitalistai ir ka- nių yra tris kart daugiau, ne
ves plantacijų savininkai mili- gu ten normaliai gali sutilpti, 
onus maišų kavos naikina,'Kamerose kaliniai sugrūsti, 
perdirbdami į kūrenamą gazą kaip silkės bačkoje. Guli ant 
arba tiesiog verčia kavą į jū- grynų cementinių grindų. Nė
rės, kad tik palaikyt kainas. , duoda šienikų nei jokių antklo- 

Bet iš krizio išeities nėra.'džių. Vakarais ir naktimis 
Paskutinė priemonė, — nau- kamerose tamsu. Retai kada 
ją rinkų užkariavimas — ka-įdaroma dezinfekcija kamero- 
ras. Štai kur kapitalistų-im-!se. 
perialistų viltis, štai kur jie1 prasikaltimą muša, 
jieško išeities suramstyti su
kliurusį kapitalizmą. S.SR. 
S-ga kapitalistiniam pasau
liui tai tas kūjis, kuris kabo 
pakeltas virš kapitalistų gal
vų ir jo smūgis—mirtis kapi
talistiniam pasauliui. Kapita
listai mato ir nujaučia 
tai, kad Sov. Sąjungos stiprė
jimas, jos vis nauji ir nauji 
laimėjimai socializmo staty
boj kerta pasaulinei buržua
zijai tokiais smūgiais, kad 
buržuazija neišlaiko ir isteriš
kai visuos kampuos rėkia 
“Karas S.S.R.S.!” 
riksmą ir grobuoniškai žvėriš-j j Kad bQt ičiau k. 

® ?? domos bylos.
2. Polit. kaliniam —revoliu

cionieriams šienikus, antklodes 
ir lovas kad tuojaus išduotų.

3. Pagerint ir dažniau pa
keist valgį; vanduo <uri būti

taf7a7om7To“oba‘isi'U7kJad ^aI"erose’. kiek J? reikalauja 
Japonai nori padaryt “tvarką ‘ 
Chinijoj ir bombarduoja 
Shanghajų apsaugai” “savo” I 
konvencijų ten. šiandien ran-;

Kalinius už menkiausią 
Neteikia 

medikalės pagelbos. Neįleid
žia literatūros į kalėjimą. Ne
duoda rūbų nei avalinės; ku
riems visai nuplyšę,—vaikšto 
pusnuogiai ir basi.

Taip elgiasi “demokratinės 
respublikos” valdžia kalėji
muos su politkal. revoliucio
nieriais. Jie stengias kaip 
nors “demokratiškai” nors fi
ziniai sutriuškinti kovotojus.

Veltui.
100 politkal. revoliucionie- 

T. (Fių* 1 d. kovo paskelbė bado |
Jt tą savo ;streiką už šiuos reikalavimus:1

ką” parlamentą. Parlamente 
specialiai dalyvavęs, kalėjimo 
viršininkas pats pripažino, 
kad kalinių kalėjime yra 
800; tuo tarpu kalėjime 
normaliai sutilpti tik apie 
kalinių.

“Demokratiškas” parlamen
tas atmetė politinių kalinių rei
kalavimus. Už patenkinimą 
politinių kalinių reikalavimų 
balsavo tiktai Kompartijos at
stovai. Reiškia, “demokrati
nis” parlamentas užgyrė bude-

1. Komunizmo pagrindai— 
! marksizmas-leninizmas.

2. Revoliucinio judėjimo is
torija, ir proletariato galios 
užkariavimas.

3. Amerikos darbininkų ju
dėjimo istorija, revoliucinio ju
dėjimo organizacinės proble
mos ir lietuvių darbininkų rolė 
tame judėjime.

Mokykla tęsis per dvi savai- tai aiškiai įrodo visd eilė įvy- 
tes. Kiekvieną dieną, bus šiais 
pamatiniais klausimais lekci
jos.

Darbininkų Mokykloje lek- 
i cijos prasidės 9 valandą ryte, 

baigsis 5 valandą vakare.
i Draugai L; K o m u n į stinėš 
frakcijos kolonijose pakelkitę 
šitą klausimą ir išrinki! tinka* 
miausius draugus iš savo tar- 
po, kurie galėtų atvažiavę per 
dvi savaites pamatingiau susk 
pažinti su augščiau pabrėžtais 
klausimais.

Reikėtų, kad .djdesnės kolo
nijos ,kaip Detroitas ir Cleve- 
landas, atsiųstų po 4 bei 5 
draugus į Pavasarinio Lavini
mosi Kursą, gi mažesnės kolo
nijos—po du ar tris draugus.

Į mokyklą galima siųsti ir 
nepartijinius darbininkus, bet 
jie turi būti atsidavę revoliu
ciniam judėjimui.

Chicagos komunistinė frak-.

DARBININKU DAR TURIME
Kalendorius 350 kopijų

Tikra Kaina 25 Centai

nuo savo proletariato, ir sa
ko, kad tik komunistai išpu
čia karo gaisrą, o ištikrųjų, tai 
nei čia nieks mano pulti S.S. 

-R.S., nei ką. Ir dabar/ kada
Japonai okupavo Mandžūriją, v^t, vauuuu Vun uuu 
tai daroma po obalsiu, kadi' ka^erose’. klek jo reikalauja 
.Tnnnnai nnri “tvari™ kaliniai; šviesą iki 9 v.v. nege-

sinti.
4. Medikalė pagelba ir ligo

ninės turi būt duodamos kali- 
dam Chinijos uostuose ir Japo-T^rVs.?'uo1jaU8 sus^rSus-v ^ez- 
nijos, ir Francijos, ir Angli-, ir!fekclJa J<amerose mažiausiai 
jos, ir Amerikos karo laivus, 
dešimtis tūkstančių kareivių.
Ir visi po obalsiu: “Apsaugoti 
savo interesus Chinijoj.” j . 6- uuj

Jų tikslas visų vienas yra ir.sdau trijų kalinių.
štai jis: imperialistai sąskai-Per dieną leist pasivaikščiot
ton pūvančio jų kapitalizmo 
nori pirmoj eilėj nuslopinti re- 

7^ 'voliucinį judėjimą Chinijoj, 
užsmaugti Chinijos Sovietus ir 
pulti S.S.R.S., viso pasaulio 
proletariato tėvynę, pasidali
nant jos turtus, praliejant upe
lius proletarų kraujo vardan 
gelbėjimo savo šuniško kailio.

Štai Latvijos socialfašistai 
per savo organą “Socialdemo- 
krats” buvusio ministerio ir 
dabar esamo seimo užsieniosines

kieme.
7. Panaikint bausmę, kaipo 

mušimą, karcerį; valgis turi 
būt duodamas normalus, o ne 
duona ir vanduo.

8. Rūbus ir avalinę tiems, 
kuriems jų reikia. Kamerose 
įtaisyt šildytuvus.

Sužinoję “laisvėj” apie poli- 
kalinių revoliucionierių 
streiką, darbininkai iš- 
protesto mitingus ir ma- 
demonstracijas.

tinių 
bado 
ėjo j

NUPIGINTA KAINA 15 CENTU
Dar Turime 350 Egzempliorių siu metu

DARBININKŲ KALENDORIAUS
Prašome draugų padėti jį išplatinti. Kas 

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

ŠITAI KAS.VERČIA GREIT IŠPARDUOT D.
“Laisvė” duoda savo skaitytojams dovaną pui

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

Reikalaudami Kalendoriaus rašykite: '

“LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

<♦>

<♦>

<Į>

<♦)

<!>

<♦>

>

kusių Bostone demonstracijų 
ir mitingų. Kodėl gi taip?

Priežastis, mano supratimu, 
yra tame, kad pažangieji dar
bininkai kartais nemažai su
prantą įvairiai kitokiais, klau
simais, bet vieno lengviausio ir 
svarbiausio klausimo dar nesu
pranta ir suprasti nenori ar 
nepajėgia.

Klausimas štai kame. Mes 
galime užsimušti, bėgiodami 
kas vakaras iš vieno mitingo į 
kitą; galime užsirėkti gerkles 
iki užkimimo, bet tas viskas 
bus vien tik šauksmas tyruose.’ 
Tamsūs darbininkai, kurie 
randasi globoj kunigų ir bur
žuazijos, neateis į mūsų mitin
gus, jeigu mes jų, neatvesime; 
jie nesusiorganizuos, jeigu mes 
jiems nepadėsime. Tamsūs 
darbininkai visai nežino, kad

I

Komunistų Partijos, arba jai 
artimų organizacijų nariai, su
dėję savo centus, atspausdino 
gerų lapelių desėtkus tūkstan
čių, ir vietoj išdalint juos tar
pe darbininkų—laiko sukrovę 
ant lentynų savo mitingų kam- 

' bariuose. Jeigu kiti darbinin- 
i kai apie tai žinotų, be abejo- 
jnės, daugelis jų ateitų ir pasi- 
i imtų pasiskaitymui, apsišvieti- 
!mui.
! Jeigu nenorima dalinti lape
lių tarpe darbininkų, 
tada juos spausdinti? 
spausdinimu keleto 
tūkstančių jų—kad 
šiukšlynan, bedarbės 
kinsime.

Laikas būtų svarstyti apie 
taį ,kaip eit į minias, o nuėjus 
į jas traukt pas save, organi
zuot delei kovų. Gi vien kal
bėjimas apie tai, kad reikia or
ganizuoti, tai tik burnos be
reikalingas aušinimas.

Ten Buvęs.

Skaitykite “Priekalą”

«

Šia-

Sovietų Sąjungoj leidžia
mo žurnaio pirmas ir ant-- 
ras numeris jau atėjo. Ja
me telpa geros kritikos me
nui, literatūrai ir gerų raš
tų politikos srityje,
me numeryje tplpa geros 
kritikos ir mūsų poetams. 
Draugas Varnėnas labai ge
rai nurodo, kad jaunus mū
sų poetus ir beletristus rei
kalinga auklėti ir lavinti.

Priekalą” turėtų skaity-

Visų Mūsų Skaitytoju ir Platintojų Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės: 

t ' • 1
Žemės Ūkio Persitvarkymas Sovietu Sąjungoj

Lavinimosi rateliams. Kaina: Lietuvoje—10 cnt., 
Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistų Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietų Valdžia

Parašė Z. ANGARIETIS '<
Kaina: Liet.-i—lOcnt. Amerikoj—Sent., S.S.R.S.—5 kp. '

; • • r; . ’ -T'4'’ ; •
šias knygutes galima gauti

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

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

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

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

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

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

%

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

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

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

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

įsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7

izdt. “Inostrannich
Rabocich”

Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj beto dar galima 
Išsiraayt per “LAISVĘ”

»
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Puslapis Ketvirtas

NUO DNIEPRO IKI VISLOS PRANEŠIMAI Iš KITUR
BRIDGEWATER, MASS.

ALDLD.. kuopos ir Tarptautinio 
Darb. Apsigynimo kuopos susirinki
mas įvyks seredoje, 13 d. balandžio, 
7-tą vai. vakare, šapoje. Yra daug 
svarbiij dalykų aptarimui, tat visi 
nariai

Antradienis, Bal. 12, 1932
.........  ’ j—

svarbių klausimų iŠriSti. Svarbiau
sias punktas ant dienotvarkio, bus 
prisirengimas prie apvaikščiojimo 
Pirmos Gegužės ir kiti dalykai.

> Org. A. B.
(87-88)

reivių ir nemažiau rezervų.
Raudonosios Armijos maršavimas ant 

Varšavos sujudino visą pasaulį. Buržu
azija drebėjo del savo likimo, o darbinin
kų kovingumas pakilo. Leninas rašė: “Su 
prisiartinimu mūsų kariuomenės prie Var
šavos visa Vokietija sujudo. Vokietijoj bu
vo paveikslas tokis, kas buvo lygus paveiks
lui Rusijoje pirm pirmosios revoliucijos 
1905 metais... Sėkmingas maršavimas Rau
donosios Armijos padarė tokių ■ persilau-1 
žimų, kad net Anglijos menševikai stojo 
išvieno su rusais bolševikais. Štai kį pada
rė tas sėkmingas maršavimas Raudonosios 
Armijos.” Toliaus Leninas sako: “Jūs taip
gi žinote, kokį atspindį tas padarė Europo
je ir Italijoje. Italija tai pereitame kare 
šalis pergalėtoja, o kada Raudonosios Arr 
mijos pergalės iššaukė didelį bruzdėjimą 
Vokietijoje ir persilaužimą pqlitikos An
glijoje, tai Italijoje darbininkų kova iki to 
paaštrėjo, kad darbininkai pradėjo imti į 
savo rankas fabrikus ir dirbtuves, imti pa- 
locius fabrikantų, kilti valstiečiai ir t. t. 
Gi Lenkijos revoliuciniai darbininkai 
nai pripažino reikalingumą ginkluotos 

T . .. x . v-. gelbos Raudonajai Armijai ir steigimo
4„L.L„e„nJ!Ja vo šalyje Sovietų.

Mūšiai už
Rugpjūčio 12 dieną 

būtent armijos 16-ta, 
taipgi trečias raudonasis raitelių korpu
sas, užėmė šį frontą pietuose nuo Varšavos 
prie Vislos ties Gura Kalvarija ir iš ten

Tokis tarptautinio proletariato atsilie
pimas ir galingas maršavimas Raudono- 
sos Armijos linkui Lenkijos sostinės Var- 
šavos ir privertė ją prašyti pas Sovietų 
Rusiją taikos, ką ji padarė 22 d. liepos. 
Sovietų Sąjunga, kuri visada troško taikos, 
tą pasiūlymą priėmė, bet Lenkija ir dabar 
vedė vaidmainingą politiką: ji pasiuntė 
savo delegaciją į Baranovičius, kuri ten 
pribuvo 1 d. rugpjūčio, bet be valdžios įga- 
liavimų. Tada turėjo grįžti atgal. Gi jau 
7 d. rugpjūčio lenkai pažadėjo pasiųsti 
delegaciją į Minską, bet ir vėl jie pasiunčia 
ją ne į Minską, bet į Sedlecų miestą, kur 
jų tą delegaciją atrado Raudonoji Armija 
užėmus tą miestą. Rugpjūčio 10 d. lenkai 
paprašė pas Sovietų valdžią taikos sąlygų. 
Tas buvo išpildyta ir jiems įteikta seka
mos sąlygos: 1). Sumažinimas Lenkijos 
armijos iki 50,000 kareivių ir sudarymas 
ginkluotos milicijos kuri turi būti po kont
role Rusijos, Lenkijos ir Norvegijos darbi
ninkų, 2) Paleidimas kitų Lenkijos armijos 
dalių ir perdavimas ginklų Sovietų Rusi
jai ir Ukrainai. 3) Panaikinimas Lenkijos

riok juose negalima darbinin
kams gyventi, o traukiniais ne
galima Mažinėti. klasiniai ne
sąmoningi darbininkai mano 
dar gauti ir džiaugtis, kad jie 
galės gauti pusbadį darbelį 
vasaros laiku kur nors pas 
farmerį arba kitą išnaudotoją. 
Jie turėtų pagalvoti ir kovoti 
už darbininkų geresnę padėtį.

Darbininkai turi veikti sy
kiu su klasiniai sąmoningais 
darbininkais. Artinantis pir
mai gegužės visi darbininkai 
turi stoti į bendrą frontą ko
vai prieš karą, kuris gręsia 
Sovietų Sąjungai. Mes turi
me reikalauti, kad Japonija 
atsiimtų Savo kruvinas rankas 
nuo Chinįjos darbininkų, ku
riuos jinai dabar smaugia.

Turime mestis visi į darbą 
Pirmąjai Gegužės, ši darbi
ninkų i kovos diena turi būti 
atžymėta darbininkų; kovomis 
už bedarbiu apdraudą, ųž dar
bą ir algų pakėlimą darbinin
kams. Mes turime reikalauti, 
kad nėra darbo, tai turi' būt 
pašalpa. Ta pašalpa turi bū
ti pilna, kad darbininkai ga
lėtų pragyventi, o ne badauti.

W. K.

aiškino darbininką gyvenimą 
ir visę. darbininkų padėtį. Jai 
prakalbas turėtų rengti ir ki
tos L.D.S.A. kuopos, nes gana 
gerai aiškina darbininkų, rei
kalus.

Nors mažai darbininkų atsi
lankė į prakalbas, bet gauta 
vienas “Laisvei” skaitytojas ir 
naujų narių į mūsų organiza
ciją.

Ęalandžio 15 ir 16 dienomis 
Komunistų Partijos sekcija 
rengia bazarą. Jahae visi dar
bininkai turėtų dalyvauti. Ko
munistų Partija veikia' visur, 
organizuoja darbininkus, dir
bančius ir bedarbius, jinai 
siunčia savo organizatorius į 
mainas ir kitur. Paremkime 
šį partijos parengimą. Baza- 
ras įvyks po num. 52 Belmont 
St., Worcester, Mass.

Korespondentė.

būkite susirinkime.
Valdyba.

(87-88)
PHILADELPHIA, PA.

Tarptautipis Darbininkų Apsigy
nimas rengia metinį bazarą, kuris 
įvyks petnyčioje ir subatoje, balan
džio 15 ir 16, dienas. Patraukianti 
programa, gera orkestrą šokiams ir 
restauranas. Leidžiama išlaimėji- 
mui laivakortė į Sovietų Sąjungą. 
Bazaro komitetas kreipia ypatingos 
domes į dabartinį darbininkų padė
jimą, ir nutarė parduoti daiktus nu
piginta kaina, ypač reikalingiausius 
namų reikmenis. Todėl visi lietu
viai darbininkai lankykitės skaitlin
gai ,nes tuomi ’ paremsite politinius 
kalinius ir turėsite sau naudą, su
taupydami keletą centų. Įžanga 25 
centai abiem vakarm.

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

13 d. balandžio, 7 vai. vakare, 69 
So. Empire St. Taigi draugės, įsi- 
tėmykite dieną ir valandą. Atsilan
kykite visos ir atsiveskite naujų na
rių.

O. M. Organiz.
(86-87)

FREEHOLD, N. J.
Ukėsų Neprigulmingas Kliu-Liet.

bas rengia šokius, kū^įe/Vyks nedė
lioję 17 balandžio, 7:30 vai. vakare, 
Fordtham Hall, Freehold, N. J. 
Bus gera muzika, grieš smagius ka- 
valkus šokiams; bus skanių valgių 
ir gėrimų. Kviečiame atsilankyti vi
sus šios apielinkčs lietuvius, sends, 
jaunus, didelius ir mažus. Įžanga 25c.

(86-90)

t

į

LAWRENCE, MASS.

pil- 
pa- 
sa-

SHENANDOAH, PA.
Čia vienas fabrikas pasiskel

bė, kad bankrutuoja ir neiš
moka darbininkams algas. Ja
me dirbo daug merginų ir mo
terų. Apie keturi šimtai - ir 
penkiasdešimts moterų ir mer
ginų neteko viso mėnesio už
darbio. > ■

Bet vėliau pasirodė, kad 
tas \bankrutas”, tai buvo tik 

į šiaur-vakarius: Karčev—Novo Minsk— geras ir gudrus skymas dar- 
'Okunev-Volomin-Radimin-Srež, išilgai! upę i bininkus apgauti. Kapitalistų 
Nariev ir nuo jos išilgai upę Vkra iki Be1-1 laikraščiai^ dar kovo mėnesį 
žun, netoli Vokietijos rubežiaus. I pradėjo būbnyti, kad jau arti-

Lenkai sukoncentravo į du punktus, bū- na®! c x 7 \z
tent ant Vkra upės ties Modlinu apie 45,- ■
000 kareivių ir kita tiek ties Jablone ir rįSt

ti del Ukrainos gyventojų ir Baltrusijos 
gyvulius, arklius ir viską, ką ten lenkų 
armija užgrobė. 5) Taikos daryme turi bū
ti prileisti darbininkų atstovai. 6) Kas 
del teritorijos, tai Sovietų Rusija sutiko 
daugiau Lenkijai suteikti, negu 'Kerzonas 
nurodė savo notoje. 7) Lenkija turi su
teikti del ekonominių Sovietų šalies paten
kinimų gelžkelį Volkovysk—Baltstogė— 
Grajevo. 8) Lenkijos valdžia turėjo su
teikti be jokio atlyginimo žemių del šei
mynų jos kritusių kare kareivių bei nete
kusių sveikatos ir 9) Lenkijos belaisviai 
oficieriai bus palaikyti kaipo įkaitai už lai
komus kalėjimuose komunistus Lenkijoj. 
Toki tai buvo Sovietų Respublikų reikalavi
mai dienose, kada Raudonoji Armija ~~ 
sulaikomai maršavo link Varšavos.

L SKYRIUS IV
Raudonoji Armija prie Varjšaos

Rugpjūc. pradžioj Raud. Armija pasiekė diėną susidūrė .trečia raudonoji divizija su 
Lenkijos sostinę Varšavą. Vietomis raudon- lenkų 11 divizijk ties miestų Radimin. Rau-

Varšavą 
raudonosios spėkos, 
3-čia, 15-ta ir 4-ta,

Nariev ir nuo jos išilgai upę Vkra iki Be1-1 laikraščiai dar 
žun, netoli Vokietijos rubežiaus. .....y

Vėliaus paaiškėjo, kad 
pats fabrikas atidaro savo 

Bet kaip ? Algos

tas 
du
ja u

Varšava, kad sulaužius Raudonosios Ar- mažesnės ant .5.0 nu oš. ; Ot, 
mijos frontą, apsupus jos dalis ir sunaiki- tai ir “bankrutas.” Jų tiks- 

ne- i nūs.
Jų spėkos buvo labiausia atkreiptos prieš

' 15-tą Raudonąją Armiją.
Generalis mūšis ant upių Visla ir Vkra

prasidėjo iš atskirų mūšių. Rugsėjo 12

lap( buyoj k^d dafbininkų al- 
' numažinti iki mažiausio 

laipsnio. Kitas skymas, tai 
jau. į naujai .atidarytą fabriką 
neima senų darbininkių, bet 
naujas ihėrginas. 1 ' ' 1
• Bet netaip fabrikantams se- 

_______________________  ______________ ...... ........................ .. .... keąiĮ < kaįp jje,7inapįė. $enos 
armiečiai padarė kelionę nuo 500 iki 8001 donarmiečių vadai dar nemanė tą dieną
Idlometrų jeigu skaityti, iš kur jie prade- pradėti mūšį. Jie dai- laukė daugiau špė^ tuvę.1 Jos sulaikė naujas dar- 
jo vyti lenkus; Jau vien tokis milzmiskas jęų> bet lenkams buvo geriau jis pradėti, i bininkes nuo darbb, bet rado- 
tarpas parodo, kad Raudonoji Armija ne- pakol raudonųjų spėkų mąžiau. 13 d. teh ši ir tokių, kurios ėjo skebau- 
galėjo su savim atsigabenti didžiules ka-j pribuvo 21 ir 27 raudonosios divizijos ir ti. Tai senos darbininkės nu- 
nuoles ir pakankamai kitų reikmenų. Rau-1 išmušė lenkus laukan iš Radimino ir pri- eiti į vidurį fabriko ir su- 
donajai Armijai labai ir labai daug ko sto-1 siartino visai prie Varšavos priemiesčio ^d labaUem
kavo, bet revoliucines energijos ir pasiryzi- Į Pragos. Lenkai nusigando ir jau francu- gVai galima su moterims apsi- 

■o . za- genero]aį skaitė jų frontą sulaužytu ir dirbti, bet apsiriko.
Varšavą veik patekusia į raudonarmiečių pradėjo bosui suktis apie au 

Pagaliaus bosas,
, . . -4. . . “ kad nėra juokų ir dar keli
donarmiečių komandieriai padare klaidą: gimtai vyrų atlydėjo moteris 
vieton pasiųsti daugiau spėkų jau į pra- merginas, tai jisai jau pats 
laužtą spragą ir įsilaužti į Varšavą, Las; išvarė skebes iš dirbtuvės, 
būtų sumaišę visus lenkų planus, tai. jie1 Moterys ir merginos, laimėję 
apsistojo ir laukė daugiau spėkų. O tas!kov^ tsu bosu, nuėjo j syetai- 
suteikė progą lenkams užlopyti jau pra- T/c syusirinkime jos nutarė,! 
laužtą jų frontą. Lkad jos neis darban tol, kol(

(Bus daugiau) I bosas jpms atmokės užvilktas
| mokestis. I 
I Čia noriu tarti kelis žodžius 
i į mūsų katalikus darbininkus 
i ir parapijonus. Jau laikas ir, 
!jums mesti veikus ir klausius! 
[kunigo, kuris tik tamsina dar-! 
! bininkus. Kiekvienam darbi-' 
■ ninkui dabar laikas stoti į dar
bininkų kovas ir ginti savo rei
kalus, kuoVnet tos-kovos virte 
verda. Stokite į darbininkų 
organizacijas ir veikite su mu
mis, tai tuomet nereikės nė po 
teismus tąsytis. Mes i esame! 
visi darbipinkai ir rąūsų ręiką- 
1 ai yra vienoJir , Visi kenčiame 
nuo bedarbės, tai visi prieš ją 
ir kovokime.

Šeštokų Dzūkas.

Idlometrų, jeigu skaityti, iš kur jie prade- pradėti mūšį. Jie dai* laukė daugiau spė- tuvę J Jos Tulafkinaujas dar

mo buvo pakankamai. Rugpjūčio mėnesį 
prieš lenkus karo fronte buvo 112,939 
raudonarmiečiai, gi Varšavą ėjo imti ne
daugiau 50,000.

Lenkai gi užpakalyje turėjo geriausią 
komunikaciją. Jie, atsiremdami į tvirtu
mas Demblin, Varšava, Modlin ir išilgai 
upes Vislą ir Vkra, po vadovyste Prancū
zų generolo Vaiganto ir eilės kitų, prisi- 

. rengė pasitikti Raudonąją Armiją prie 
VaršaVos ir ją sunaikinti. Lenkai sutrau
kė į pirmąsias karo pozicijas 143,000 ,ka-

RUMFORD, ME

laikyti jas nuo darbo. Iškar

Moterys

rankas, ir visus artimiausiai esamus re- ;sisJtuJ™J.okalsl 
zervus patraukė į tą frontą. Bet čia rau-

darbininkai menkas, tai darbininkų gyve-' 'šalį, kaip ten 
budavoja socializmą.

Buvo ir klausimų, į kuriuos 
draugas Mizara gerai ir tin
kamai atsakė. Publikai šios 
prakalbos labai gerai patiko.

Paskiaus buvo renkamos au-į ...............
kos. Draugai aukavo seka-'biau pablogėjo, 
mai: S. Jankauskas ir S. Zu-jai. 
bernius—po $1; F. Pakštis, J. Į mč 
Saltmęris, A. Matuza, L. Ma- 
tuzienė, S. Puidokas, M. Po
cienė, P. Krizius, S. Saltmęris, 
S. Levonas J. A. Venckus, F. 
Šimėnas, M. šimėnienė, P. 
Venckus, W. Grikšas, P. Sabu
tis, F. Stasiulis—po 50 centų;

Mūsų kolonijoj mažai vei
kiama, bet visgi veikiama. Čia 
randasi kuopa Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos. 
Narių yra nemažas skaitlius. 
Ši organizacija ir veikia tar
pe darbininkų.

Kuopos susirinkime buvo i 
nutdrta paaukoti Kentucky 
mainiėriams 10 dol., Tarptau
tiniam Darbininkų/ Apsigyni
mui—$5, Daily Workeriui — 
$5. Aukos pasiųsta į minėtas

Vasario susirinkime taip S.'Petkus—40c.; W. Seleika, 
pat parinkta ir aukota darbi- J. Velkanienė, J. Povilinskis,

Kentucky W. Saltmęris, J. Zavas, J. Kle- 
$6.25, Daily manskis, J. Laurinaitis, M. Lo- 

Gauta du bikis, J. Karpinienė po 25c.
Kurių aukotojų vardai nėra 

pažymėta, tai prašau atleisti, 
nes kelių vardų negalėjau 
įskaityti. Prakalbose buvo 
platinama ir literatūra. Dau
giausia Darbininkų Kalendo
rius.

Darbai ir čia yra sumažė-

nimas' yra labai vargingas.
Vienas iš Rengėjų.

KAPUSKASING, KANADA

pamatęs,

ir

ninku reikalams.
mainiėriams
Workeriui—$5.75.
pusmetiniai skaitytojai Daily
Workeriui.
Viso—$5.00. Viso Daily Wor
keriui pasiųsta $11.75. Tai, 
kaip matome, tai mūsų kolo
nija rūpinasi darbininkų kla
sės reikalais.

Kovo 27 dieną čia kalbėjo 
draugas R. Mizara. Jo pra-įję, Oxfordo kompanija dirba 
kalbos labai gerai pavyko. Bu-Tik keturias dienas į savaitę, 
vo daug žmonių. Mat, drau-ilnternation. kompanija dirba 
gas Mizara tik dar sugrįžęs iš!dar po penkias dienas į savai- 
Sovietų Sąjungos, tai visi žin-jtę, bet tik po 6 valandas į die- 
geidauja apie tą darbininkų ną. Atlyginimas yra labai

Gauta po $2.50.

Darbininkų padėtis dar la- 
_ , . Pavasariui 

artinantis, miesto ponai atė
mė visai pašalpas iš bedarbių 
darbininkų. Ta “pašalpa” bu
vo tik tokia, kad kai kurie dar
bininkai gaudavo padirbėti po 
vieną dieną į savaitę. O at- 
lyginimas už tą darbą buvo 
tik $2.40 į dieną. Kitaip sa
kant, tai $2.40 į'savaitę. Ir’ 
tai nelaimingi darbininkui dar. 
skaito save “laimingais,” ku
rie gauna ir tą menką pašel- 
Pą.

Artinantis pavasariui, orui 
atšylant, darbininkai važiuoja 
“laimės” jieškoti. Jie važiuo
ja tavoriniais traukiniais nak
ties laiku. Bedarbiai' negali 
pirkti kelionės tikietus, nes 
neturi pinigų.

Neorganizuoti d a rbininkai 
ir klasiniai nesusipratę, dar 
didžiuojasi, kad jie turi slap
tai tavoriniais traukiniais va
žiuoti. Tie darbinirikai nesu
pranta, kad tie gelžkeliai ir 
fabrikai yra jų pačių klasės, 
darbininkų pabudavoti. Vie-

WORCESTER; MASS.
L.D;S.A. 2 “kuopa surengė 

prakalbas draugei Sasnauskie
nei, L.D.S.A. Centro sekreto
rei. Galima pasakyti, kad 
darbininkių ir darbininkų ne
daug susirinko. .Tam galima 
surasti kelios priežastys. Vie
na, tai darbininkai d^r nėra 
atsikratę nuo. senovės burtų. 
Mat, tą dieną buvo taip vadi-? 
narnos “velykos,” tai gal dau
gelis darbininkių moterį mar
gino kiaušinius; o neatėjo į 
darbininkų 'prakalbas.

Draugė Sasnauskienė gerai 
ir nuosekliai kalbėjo. Jinai

Kovo 23 d. A.L.D.L.D. 
<uopa laikė prakalbas, 
bėjo draugas R. Mizara apie 
Sovietų Sąjungą. Jisai labai 
gerai nušvietė, kaip darbinin
kai tenai budavoja socializmą. 
Ten darbininkai ir jų gyveni
mas žengia pirmyn kiekvieną 
dieną. Gi kapitalistinėse vals
tybėse darbininkų padėtis eina 
blogyn ir blogyn.

Kalba apie Sovietų Sąjungą 
publikai gerai patiko. Buvo 
renkama ir aukos. Surinkta 
$9.59. Aukavo draugai seka
mai: B. Čulada $1; po pusę 
dolerio (50c.) : L. Žalys, A. 
Butėnienė, J. Petrauskas, S. 
Penkauskas; K. Stupauskas 
—35 cent.; po 25c.: M. Čula
da, P. Zpalaskas, A. Lapins
kas, M. Sakalauskas, J. Kar- 
sokas, M. Petrukavičius, J. 
Sleivis, J. Sleivienė, J. Tvira- 
ga.

Visiems aukotojams tariame 
ačiū

37 
Kal-

Rengėjai
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EASTON, PA.
Susirinkimas ir Paskaita

LDSA. 14 kuopos susirinkimas bus 
.seredoje, 13 d. balandžio, Easton 
Baking Co. svetainėje, 34 N. 7th St., 
lygiai 7 vai. vakare. Visos narės, o 
ypatingai valdyba malonėkite susi
rinkti įtaiką, kad susirinkimą grei- 

Draugal, visi tai užbaigus ir palikus pakankamai 
Taipgi atsiveskite 

užsimokėti i naujų narių į kuopą. Paskaita bus 
Turime- daug ! labai pamokinanti ir žingeidi, “Dva- 

4-— I oi^l/Gn T/\g T X oi zvi »v> i *v» n KLldCVlC" 

Atsiveskite ir Has darbininkas ir darbininkė ateiki- 
i te pasiklausyti. Įžangos nebus. Pa
skaita prasidės 8 vai. vakare. At
eikite patys ii- atsiveskite savo daru- 
gus bei kaimynus, o nesigailėsite.

Visus Širdingai kviečia
LDSA. 14 Kuopa.

(86-87)
CLEVELAND. OHIO

Balandžio 12 d. įvyks ALDLD. 22 
kp. susirinkimas, 82A E. 79th St., 
7:30 vai. vakare.
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)

(87-89)
—4—I-  ------- _,

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 17 d. balandžio, 1 vai, po 
pietų, Lietuvių svetainėje, 25th St. 
ir Vernon Highway. T 
dalyvaukite susirinkime ir pribūkite ■ laiko paskaitai, 
į laiką. Pasirūpinkite užsimokėti i naujų nariu 1 ’ 
duokles, kurie išgalite, : **
svarbių reikalų apsvarstymui, todėl [ siškija ir Jos Išsigimimas’ 
svarbu visiems būti, 
naujų aplikantų.

Sekr. N. Astrauskienė.
(87-89)

ELIZABETH, n7j.
LDS. 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 13 balandžio, LDP. Kliu- 
bo svetainėje, 69 So. Park St., 7:30 
vai. vakare. Draugės ir draugai, bū
tinai turite visi dalyvauti šiame su
sirinkime, n&s bus rinkimas pildan
čiosios tarybos, turėsime balsuoti 
už paduotus kandidatus ir bus kitų 
svarbių reikalų aptarimui.

Šekr. V. K. Sherelis.
(87-88)

GREAT NECK, N. Y.
LDSA. 64 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 13 dieną balandžio, 
7:30 vai. vakare, pas drg. C. Kas- 
mauskienę, 3 Morris Lane. Drauges, 
visos dalyvaukite, nes turime daug

Šis susirinkimas

1

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ

f ‘ DETROITO ljETUVIŲ DARBINlNKV APTiEKOS
1 čia randasi dvf lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais-
H

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.
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Parašė Di. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

TI, O JOMIS APSIRGUS, 
žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 

del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržlumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį; įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
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 užgavimhs. z 
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritroškusiems. 
lElektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspriųgimas, 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 

šią knygą gaus dovanai

‘L/įBVE,’427 Lotte St, Brooklyn, N. Y.

KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kadmokėti nors dalinai apsiginti.

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas.
Gerklės votis, influenza, gripas, 
šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera.

. Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė.
Pasiutimą^, 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 dedervine, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

. kai.
Priežastis vaikų šlapinimosi nakčia. 
Diegliai viduriuose, vėžys, gūžys. 
Patrūkimas arba vadinama kyla. 

' Mažai krūtyse pieno ir kodėl ?
Skaudžiosios mėnesinės, baltosios. 
Gyvenimo permaina moterims.
Iš ko paeina visiems žinomas žaksėji- 

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus šu
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Avė.

Pius XI tik iš Amerikos ka- iKasos gl42eJTyier’st,
talikų darbininkų aukų ga-

lomeli uo“ | -i T 1 • • 1
Visa tai ^as’ verS(^ama darbininkus

Vėliavos

grobiu, kurį-plėšia iš Chini-

JĘ, z.

IF

Eidema-1 
nuo kitu !

Avė.
Avė.
Avė.
Avė.
Avė.

Avė.
St.
117

Ave

Ave.

‘W<

skubiau dirbti. :
M. A. Hanna Kompanija j 

praneša, kad ji padarė gry

TOKYO. — Japonija, pul- Į ties 
dama Chinija, pati pradeda 
bankrutuoti. Pranešimai už

Ūkėsų Neprigulmingas 
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

Pirmininkas — Herman Anson, R. 
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin-

hold, N. J.; protokolų raštininkas— 
John Urbelis, 40 ^owne Ave., Free
hold, N. J.; finansų raštininkas — 
Antony Gloviclus, Box 288 B. Jer-

i kų veikimui.
Japonijos karas su Chini-

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VAIDYBA 1931 METAM: 
V. CeluseoCius, 51 Glendale St. 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.

Pirm.
Pirm.
Nutarimų rašt.
Turto rašt. J.
Iždininkas A. Vegela,

KASOS GLOBĖJAI: 
O. Gantaricnė,
O. Zigmuntienė,

Susirinkimai atsibusnieriai dar vis krauja dides
nius turtus.' Katalikų tikė
jimo papa (popiežius),

D.L.K.K. DRAUGIJA
DETROIT, MICH. 
VALDYBA

J. Liubcrtas, 
pagelbininkas, M. Biršenas,

1242 Solvay

9534 Russėll St. 
kas ketvirtą nedel- 

dienj kiekvieno mėnesio, 2 vai. no pietų.
Lietuvių svetainėje. 25 ir Vernor Highway.

Lowell,
Lowell, 

susitinki-

Protok. raštininkas V. Mikalopas, 
973 Central St., Lowell, Mass.

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

Karsonas, i 
Lowell, Mass, j

Mass.
Mass.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUK«
TERŲ DRAUGIJA

I

Grand Rapids, Mich.

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRATTGVątės NAUJOS VALDY

BOS. ’
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
/Pirmininkas A. Palubinskas,

Belle Grove, Box 108,
T . . Dracut, Mass.Labai j Pirminin. pagelb. J. Daugirda,

29 Whipple St.,
Lowell, Mass.

VATIKANAS. — 
daug darbininkų badauja! 
1T gyvena gatvėse, bet milio- Finansų raštininkas, A. Rutkauskas, 

. . . ’ . 1 Vine St., Lowell, Mass.

ir A. Raudeliunas,
75 Union St., 

Maršalka M. Uždavinį
4 Corbet Place,

Draugystės mėnesiniai
mai atsibūna kas antras nedėldienis1 ^as—Jasiukevičius, No. 3, Free 
kiekvieno menesio; 2 vai. po pietų ------ - -
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

1931 m.:
4177 Ashland

6388 Sparta
P. Gyvis,

7148 Mac Kenzie 
Ovcraitis,

4689 Brandon
7715 Dayton

Antradienis, Bal. 12, 1932

Draugė Januškienė

pareiškė,

Fin. rašti- klėj’e.

NEWARK, N. J.K. Barčiene.

GIRARDVILLE, PA.

t

i ■

i

remti Komunistų Partijos ir K. 
. I P. L. Centro Biuro kovos prieš

Maršrutų
Darbininkų organizaci-

R. Mizaros ir Dr. Kaškiaučiaus 
Prakalbos

šias prakalbas čionai suren-

Ir Mano Žodis prie 
L.D5.A. 2-ro Rajono 
Komiteto Pareiškimo

įgedęs ir nepataisomas elemen
tas,—tai kada aš tapau kuo- 
jpoj suspenduota, buvau pilnai 
įsitikinusi, kad čia N. Januš
kos darbas suplanuotas išanks- 

ito su fin. raštininke Januškie- 
Tilpusio “Laisvės” num. 78-meine, jo žmona.

Reikale Barčienes į O, pagaliaus, juk sklokinin- 
Suspendavimo i kų visas “mokslas” susideda

Av , ... . . vien tik iš šmeižtų, provokaci-As esu kaltinama dviem .
nunktaiq Pirmiausiai naimsi Jų’ a,dym0 organizacijų ir punktais. Pirmiausiai paimsi-!skleidim0 tarp narių neapy. 
me pirmą k*- yra sakoma, kant£)s paimkime sklokos 
buk as netaktiškai pasielgusi, leidžiama šlamšta,—kiek ten 

-narinių mokesčių mokėjime n;j suverčiama ant manęs, 
£uk kaltinusi finansų rastinm- 0 tuo pačiu sykiu ši mote;ų 

į kuopa yra giriama, kad mane 
Turiu pasakyti, kad aš ne-'suspendavo ir nekurios narės 

taktiškai pasielgiau tik tame, net draugėmis vadinamos, štai 
kad, mokėdama narines duok- pavyzdžiui, to šlamšto No. 10 
les, daviau pin. be “rasytės” sakoma: Draugė Januškienė 
(kvitos), o* raštininkė sakė, vedė finansų knygas gerai;

"’kad naujos mokesčių knygutės draugė Januškienė 
Tas buvo kovo mė- kad neims iš leidės Barčienes 

į mokesčių; draugė Kazlauskie
nė pakelia klausimą, ką dary
ti su Barčiene, ir t.t.

Tai matote, .visur vis drau
gi ges ir draugės, o Barčiene 

sklokininkams, tai kaulas ger- 
Tai tiek to.

Kadangi L.D.S.A. 13 kuopa 
i laikytame savo ekstra susirin- 

syj 60c., o aš pamenu, kad-kimę sykiu su Rajono komite- 
tada mokėjau $1; tai yra klai-iįu ^ovo ^0 d., 1932 m., pil
dą ant 40c. Aš pasakiau, kad rezoliuciją, kurioj yra pa- 
užmoku tą trūkumą 40c., bet smerkiama pruseikiniai sklo- 
daųgiau be mokesčių knygų- kininkai ir taipgi pasižadama 
tėji neduosiu pinigų, o jei kny- Kornunistų Partijos ir K. 
gutės neturi, tai išduok “ra-, .Centro Biuro kovos pi les 
£ytę.” Raštininkė atsakė, kad i oportunistus ir t.t.,—-todėl, kur 
knygutės neturinti, o rasytės '?\an.0 ^uv0 Parašyta Laisve- 
niekam neduodanti, tai ir man:je ir ^ur pasakiau laike pia- 
neduosianti. Tada aš pasiė-|kalby kovo 8 d., kad L.D.S.A.

• t miau pinigus nuo stalo, ku-į^ kuopa sklokininkų suklai- 
riuos buvau padėjusi užsimo-i ^in^a’ tai prisipažįstu, jog tai 

akėjimui. Tuo syk raštininkė i ^.uvo man0 netiksli klaida ir 
atsikreipė į toliau sėdinčias na-'sluonT ja atitaisau; taipgi at
rėš ir garsiai sakė: “ką nors 1 slPrasau tų draugių,_ kurios iš
turite daryti su Barčiene; su-įtikrųjų nebuvo ir nėra skloki- 
spenduokite ar braukite lauk;!nllį^^ suklaidintos.
ji mane vagina.” i Nuo dabar as pasižadu dar

buotis kuopoj pagal savo iš- 
Aš pamačiau, kad raštinin- galę.

neturinti.
nesį, 1931 m.

Kur yra sakoma, būk aš 
kaltinusi finansų raštininkę, 
tai yra gryna neteisybė. Ka
da iškilo tarpe raštininkės ir 

* manęs ginčas, tai buvo lapkri- 
,>t čio mėn., 1931 m. 1.... ___

ninkė sakė, kad aš mokėjusi 
narinių mokesčių kovo mene-! 
syj 60c., o aš pamenu,

kė tik priekabių jieško nuo 
manęs. Kad išvengus berei
kalingo ermyderio, aš išėjau 
dar neprasidėjus susirinkimui.

Bet finansų raštininkė Ja
nuškienė ir jos artima draugė 
Kazlauskienė iškėlė klausimą 
susirinkime, kad reikią mane

I suspenduoti, nes būk aš apva-
* ginus raštininkę, bet tas jė/fis 

nepavyko ,nes narės su tuo*ne- 
sutiko, todėl kad nepamatuo
tas kaltinimas. Ateina sekan
tis susirinkimas, tai yra gruo
džio mėn. Aš vėl noriu pa- 
simokėti narines mokestis, bet 
fin. raštininkė visiškai atsisa
ko imti iš manęs mokestis. Ma
tyt, ji tuo norėjo sukelti na
res prieš mane. ~ 
simokėjau organizatorei, taip-i 
gi pamokėjau ir tą trukumą 
40c. Vėl pakeliamas mano su
spendavimo klausimas; tik 
šį sykį jau kelios, matyt, buvo 
susiorganizavusios vietoj reika
laut, kad mane tuoj nubausti, 
duoda įnešimą komisiją išrink
ti, kuri ištirtų dalyką ir kny
gas peržiūrėtų. Komisija ta-1 
po išrinkta; viskas palikta se-’ 
Lančiam susirinkimui. • i n i ’i- n it j** -

Aš sekančiame susirinkime,! I clKdtCiYl Dfgo UndZldlCS 
sausio .mėn., 1932 m., negalė
jau dalyvauti iš priežasties 
mano darbo; tik iš kitų sužino
jau, kad mane suspendavo be | joms prašant, kad draugei

t

i?" ■ ( "O'

Puslapis Penktas

Anglies Kompanijų Pelnai 1931 Metais ■ feSS HhWWil Are^ Hvi
Nepaisant aštraus ekono

minio krizio, tūlos anglies 
kompanijos padarė nema
žus pelnus 1931 metais. Se
kamos yra kompanijos, ku- 
rios išleido pranešimus apie 
savo įplaukas:

Philadelphia and Reading 
Coal and Iron Korporacija 
padarė gryno pelno $1,360,- 
295, atmokėjus visus nuo
šimčius ir kitus išmokėji
mus. Padarė $300,000 pel
no daugiau, negu 1930 me
tais. Ji užbaigė metus tu
rėdama turto grynais pini
gais ir kitaip $26,000,000; 
o jos tuoj autiniai išmokėji
mai ir kitos skolos siekė tik 
$4,800,000. Kompanijos la
bai gera padėtis esanti iš 
priežasties atidarymo nau
jos kasyklos Locust Summit 
ir abelnai vedamos algų ir 
kitokių išlaidų sumažinimo 
kampanijos. Locust Sum
mit kasykla pavadavo pen
kias mažesnes kasyklas. Da
bar rengiamasi atidaryti 
antrą naują didelę kasyklą, 
kuri pavaduos šešiastar aš- 
tuonias mažąsias. _
reiškia' didesnius pelnus ka
pitalistams ir didesnę bedar-. 
be darbininkams.

Lehigh Valley Coal Kor- no pelno $1,377,925. 
poracija taipgi padarė di
desnį pelną 1931 metais, ne- į stambios anglie 
gu 1930 metais. 1931 me-i jos pasidarė nemažus pel-j 
tąis ji turėjo gryno pelno j nūs, nepaisant ekonominio 
$975,321. Kompanija taipgi i krizio.

išmokėjo $1,655,362 nuošim
čio ant bonų ir už kitokią 
paskolą. Vasario mėnesį, 
1932 metais, kompanija už
darė tris kasyklas, kuriose 
normaliu, laiku dirbo apie 
1,300 darbininkų. Taigi, vi
so tą kompanija jau uždarė 
penkias kasyklas, kuriose 
anglies kasimas brangiai 
atsieinąs. 

G

Pennsylvania Coal Kom
panija, kuri yra Erie gelžke- 
lio kompanijos šaka, kuri iš 
randuoja kasyklas Pittston 
kompanijai deL operavimo, 
išmoka $2,800,000 į metus 
dividendais minėtam gelž- 
keliui. Ir gelžkelio kompa
nija sako, kad Pennsylvania 
Coal kompanija yra tokioj 
padėtyj, kad ji gali tokius 
dividendus mokėti dar per 
du ar tris metus, nežiūrint,

sniego debesiai arba nu
kreipti į kitą kraštą.

Kuomet pasirodys, kad 
tas būdas gerai veiks, tai 
bus pastatyta apie Maskvą 
kelios tokios stotys, iš ku
rių bus galima leisti tam 
tikrais bąliūnais į orą io- 
nizacija, kurios pageiba bus 
sulaikyta sniegas ir nu
kreipta kitur.

LUBJLIN — Bal. 7 d. čiot 
nai Pilsudskio policija da
rė ablavas ant komunistų 
ir suareštavo 103 darbinin
kus. Kaltina juos priklau
syme prie nelegalūs Lenki
jos Komunistų Partijos.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

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. Molinu, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & oth 
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

Kiek Amer. Katalikai 
Aukoja Romos Papai

kad dabartiniu laiku krizis •vo $1400,000. Juos pinigus 
smarkiai paliečia anglies 
pramonę. Kaip ir kitos 
kompanijos, ta kompanija 
pasidaro nemažą pelną nu
kapodama darbininkams al-

I pasiuntė ponas William 
I Quinn iš New Yorko.

Bet kam bus naudojami 
tie pinigai ? Suprantama, 
tai ne darbininkų naudai, 
bet steigimui misijų, kurios 

1 nuodija darbininkų protą 
: religijos burtais. Viso tas, 
' parazitas gavo per metus 
j laiko darbininkų sudėtų pi- 

Be abejonės, ir Jotos j n^U $2,600,000. Tai nesvie- 
kompani-! tiškai didelė suma pinigų.

Nusižudė M. Šalčius
Balandžio 6 dieną čia nusi-.

žudė M. šalčius. Jisai sugrį-'gė Lietuvių Darbininkų Susi- • • . ,mpnPqi anip
žęs-. iš darbo ra.dą savo mo- |vienijimo 8 kuopa ir Amexįkos t /1 u v j v

važiuoti į Lietuvių Darbininkų ^Literatu- Japonijos bankus,

Gi šiais metais tos įplau- 
: kos yra 28 nuošimčius'ma- 
i žesnės, negu kad pereitais 
; metais. Jei tie pinigai bū- 
I tu atiduoti darbininkų be- Japonųą Eina ! darbių ir jų kūdikių sušel-

rx o | pirnui, tai labai daug gyvas
tį 16 KaflknitO | čių būtų išgelbėta nuo mir- 

i badu. Bet tas “šven
tasis tėvas” rūpinasi tik 
savo reikalais, o ne badau
jančių darbininkų.

VALDYBA 1931 METAM: 
Pirmininkas—K. Margis, 

1323 Muskegon 
Vice-Pirmininkas—A. Kareckan, 

730 Nason 
Nutarimų Raštininkas— K. Rasikas, 

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

1108 Elizabeth 
Iždininkas—A. Daukšas, 

.1131 Walker

Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt. J. .Stoškus, 20 Faxon St.
Finansų rašt. J. Stripinls, 49 Sawtell Ave. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rašt. A. Baronai, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervale 

St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S. 
Pctravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave. jį^, 
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

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

terį pasirengusią 
Shenandoah, Pa. Supykęs, sa
koma ,už namo pardavimą, pa
šovė moterį, kuri dabar yra 
ligoninėj. Gi pats save visai 
nusišovė.

Tai nelaimingas gyvenimas 
verčia darbininkus net žudytis. 
Tie nesutikimair barniai už 
namus, tai yra skurdaus gyve- 

Tadą aš pa-jnimo išdavas. Darbininkai tu- 
:__x klasiniai susiprasti ir ko

voti prieš savo priešą, o ne 
save žudytis.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
, M. TEITELBAUM, Manadžerisl .pv
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
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlei išsipčrimp: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTOR/XNAS 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.

parodo,! 
ros Draugijos-6 kuopa, baUn- kad jų finansai eina žemyn.

Apie trisdešimtyje bankui 
pradžioje vasario mėnesio j 
buvo depozitų 5,468,749,000 
jenų. Iki pabaigai mėnesio 
nupuolė apie 400,008,000 je- 

,nų.
I Rezervas sumažėjo nuo i 

Kapitalistinėse, 12 500 000 n • 10000 000 je- 
Ąbelna padėtis eina 

. Darbininkų algos 
Ant pabai-j kapojamos po kelis kartus. 

į bruzdėjimas 
komu- 

inistai yra areštuojami. Dir- 
I . 1 • — 1 1 • •

i ' ' X ; ]
į Soviety Orlaivininky Ly
ga Turi Milionus Narių:

džio 1 dieną.
žmonių į prakalbas susirin

ko apie trys šimtai.
Drg. Mizara aiškiai nupiešė 

darbininkų gyvenimą Sovietų 
Sąjungoje ir palygino su dar-, 
bininkų gyvenimą kapitalisti-1 
mėse šalyse.' 1
šalyse siaučia bedarbė-, darbi- Į 
ninkai badauja, žudosi, o So- j ne
vietų Sąjungoj visi dirba, pa-' blogyn, 
valgę, apsirengę.
gos drg. Mizara prisiminė apie ■ Į) į rbininkų L . 
Lietuvių Darbininkų Susivieni- j prasįdeda didesnis, 
jimą ir svarbą prigulėti prie j- -
jo. Prisirašė 13 naujų narių, . . .
ir apie tiek pasižadėjo prisi-!va darosi geresne darbinin- 
rašyti. i

I

Antras kalbėjo Dr. J. Kaš-' . , v,
kiaučius apie sveikatą. Nuro- veda ją pačią į bankru- 
dė, kaip darbininkai turėtų | tą ir susmukimą. Veikiau- 
užsilaikyti, ir kas kenksminga į sja jj pati pasprings tuo 
sveikatai. grobiu, kurį- piešia iš Chini-

, - Po prakalbų buvo duota jos liaudies.
mano pasiaiškinimo, ir ta ko-, Undžienei būtų leista pasi-!daug klausimų abiem kalbėto- 
misija taipgi manęs nieko ne-Hįkti Detroite penkias die- jams, į kuriuos jie aiškiai at- 
klausė, ii aš jos nemačiau ^^4^aas del anglišku susirinki- s&kė. Susirinkusieji buvo pa-! 
jos išrinkimo. i tenkinti prakalbomis. Papra

šius drg. f Mizarai aukų del, 
padengimo lėšų ir Komunistų 
Partijai, aukavo po dolerį: J. 
Kaškiaučius, Kalvaitis, Kveda
rą, Lukšis, K. Noraitis, V. Ti- 
liunas, A. Post; po 50c.: Dir- 
žinauskas ir Stanelis; po 25 
centus: Žilinskas, Žukauskas, 
Sutkus, Kalvaitienė, Puslienė, 
Vingis, Dobinienė, J. Dulins- 
kas, A. Dulskis, M. Koseckas. 
Viso su smulkiomis aukomis 
$15.38.

Komunistų Partijos varde 
visiems aukotojams tariam šir
dingai ačiū.

Aie vietinius sklokininkus 
tiek reikia pasakyti, kad jie 
buvo surengę renegatui Pru- 
seikai prakalbas Palangos Ju
zės draugijos vardu, o žmonių 
turėjo tik apie šešiasdešimts; 
bet ir tai pusė tų buvo prieš 
jų skloką. Į draugija negavo 
nei vieno nario.’ .0 męs su
traukėme apie tris šimtus žmo
nių ir i gavome 13 naujų na
rių. Tai parodo, su kuo eina 
New ar k o lietuviai dafbipinkai.

D.

J. Bonis.
Nuo Redakcijos. — Draugas 

rašote laišką administracijai, 
bet kodėl neparašėte savo a(L 
resą. Kaip jums galima para
šyti laišką, kuomet adreso nė
ra.

MASKVA. — Kapitalis-! 
tiii'ė spauda praneša, kad 
Sovietų valdžia norinti mili
tarizuoti Sovietų Oro Ly
gą, kuri turi narių 12,000,- 
000. Mat, šiai Lygai pa
skirta generolu labai daug 
pasižymėjęs raudonas kari
ninkas Robertas Petrovi- 
čius Eideman. Jisai buvo 
kareiviu ir komandieriu pi
liečių karo laiku. Eidema--: 
nas.du sykiu buvo apdova
notas Raudonos 
ordenais.

Dabar draugas 
nas paliuosuotas
darbų, kad jisai galėtų duo-! 
ti daugiau laiko šiai orga
nizacijai, kuri organizuoja-i 
ma Sovietų Sąjungos gy-Į 
nimui. Jisai pareiškė savo ■ 
kalboje, jog Lyga “yra re-1 
servas Raudonosios Ar: 
jos. Mes turime kreipti 
vo atydą į gynimą mūsų 
lies.”

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Tas procesas per tris mene-' vieton pirmiau nustaty- 
sius delei mano suspendavimo/tos vienos dienos pakeicia- 
parodo ką tokio besislepiančio.1 me maršrutą. Gal būt, kad 
Tik aš nesuprantu, kaip Ra-'tūlose vietose draugėms tas 
jono komitetas surado mano ' ' 
netaktiškumą, kada tas netak
tiškumas visur buvo pas finan
sų raštininkę. Aš tą skaitau 
neteisingu man užmetimu ir 
reikalauju Rajono komiteto 
paaiškinti, kur ir kaip netak
tiškai pasielgiau, ir kur apkal
tinau fin. raštininkę.

Kitas man kaltinimas už tai, 
ką aš parašiau į “Laisvę”, kad 
L.D.S.A. 13 kuopa yra suklai
dinta sklokininkų. Čia tai pa
bariau klaidą. Bet aš noriu 
pasiaiškinti, kas mane privertė 
taip manyti, kad sklokininkai 
suklaidino kuopą. Kadangi N. 
Januška per visus metus varė 
pragaištingą darbą, ' smeigda
mas partijiniai nusistačiusius 
žmones ir keldamas neapykan
tą prieš Liet. Komunistų Par
tijos Centro Biurą ir kitus 
veiklesnius narius, kurie pri
tarė C. [Biurui. Januška vė
liau tapo visiškai išmestas iš 

bmunistų Partijos, kaipo su-

padare 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, 7, 8 ir 9 gegužės.

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

dienose.
LDSA Centro Sekr. S. S.

MASKVA. — Sovietų Są
junga tikrai lieka naujo 
gyvenimo žvaigždė. Ne tik 
kad kovoja už naujausią 
ir tobuliausią indūštralizaci- 
ją, bet siekia ir naujų išra
dimų kovoj su gamta. Vė
liausias Sovietų Sąjungoj 
išradimas', kaip jį kad vadi
na: “Maskva Be Sniego”. 
Apie tai praneša “Ekono
minis Gyvenimas”.

Bandymai jau parodė, 
kad toks išradimas bus ga
na sėkmingas. Su šiuo iš; 
radimu'bus galįma sulaiky
ti, arba^ukontroliuoti snie
gą, kad' jis vieton kristi 
Maskvon, bus pasuktas į ko- 
lektyves farmas ir kitur, 
kur reikalingus lietus ir 
sniegas. Išrandama tam 
tikra elektrikinės ionizaci- 
jos prjętaisas, kurio pągęj-

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Sukilimai Numalšinti 
Ecuadoriuje

ECUADOR. — Sukilėlio 
k o mandierįaus Ildefonso 
Mendoza jėgos buvo nuga
lėtos. Valdžios kariuomenė 
paėmė viršų. Sukilėliai bu
vo išvyti iš Piedras porto 
ir laiveliu pabėgę. Bet sa
koma, kad pabėgėliai turį 
gana daug ginklų ir amuni
cijos. Jie mano dar savo 
jėgas organizuoti ir padary
ti naujus puolimus. ant vaį- 

jėgų.

A. LUTvINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

A. LUTV1NA8

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

69 3- PARK ST., KAMPAS,FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tpl. Trinity 1-8729



VIETINES ŽINIOS
1927 m.

SMULKMENOS
Bedarbis. Sing

(86-88)

kąs karta labiau užker- 
galimybė tuomi naudo-

REIKALAVIMAI
REIKOLINGAS apšildomas, švarus 

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

Wm. Blocką bolinės korido
riuje po num. 107 W. 116th 
Street .
LIET ŪYIfTlšKABŲ TEPLIORIUS

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

I Telefonas Stagg 2-9013 
j (85-87)

Pasmarkinton Mobilizacijon Drg. Amterio 50 Mėty 
Kovai už Bedarbių Reikalus Sukaktuvių Bankietas

vietą poniškam “kasinui,? ;ku- 
rin be dešimtinės negalėtų 
žmogus įeiti.

Parkai ir šiaip miestiniai 
pagerinimai yra įrengti 1 tie
sioginiais bei . neteisioginiais 
mokesčiais darbo žmonių; bet 
jiems 
tama 
tis.

vasario—-kovo men. š m; pen- 
kiolikoj šimtų fabrikų ir dirb
tuvių darbai sumažėjo dar 1 
nuoš.; mašinerijos ir elektros 
gamyboje nupuolė net 3 nuoš; 
abelnai dirba 47 nuoš. mažiau, 
kaip

t Antradienis, Bal. 12, 1932

v/wtz io- i i 1 NEW YORK. — Masinis NEW YORK. - 12o dele-, bankietas su labai kon. 
gate, nuo 50 organizacijų per-, rti programa. paminėji. 
eit? sestad'en; po num. 5 Eastįmuj {, , Amterio 50 metų
19th St svarstė planus pa-jamžiaus sukaktUvių, įvyks 
smarkintos kovos u z bedarbių > ktadienį> ba|andžio 15 d„ 
šelpimą, ypač dabar, kada Į8 va| vak CentraĮ 0 
miesto valdžia -------------
tuos pačius šelpimo biurus,! 
kuomet bedarbė didėja, nežiū
rint pavasario. Tarp delegat-I 
tų buvo atstovai ir nuo 27 dar
bo unijų, tame skaičiuje nuo 
Darbo Federacijos lokalų.

Iš kalbėtojų ir diskusantų 
nurodymų paaiškėjo, kad di
deliais būriais nueinant su rei
kalavimais pašalpos bedarbiai 
priverčia jos duot, o pavieniai 
nieko negauna.

Nutarta suorganizuot bedar
bių centrus arti kiekvieno 
miestinio šelpimo biuro; per 
tuos centrus surašinėt bedar
bius, kasdien rengt mitingus 
atvirame ore ties šelpimo biu
rais; balandžio 14 d. vakare 
visuose centruose laikyti masi
nius mitingus; atsišaukti į vi
sas centralines p a š a 1 p i n es 

. draugijas, kuopas ir kitas dar
bininkiškas organizacijas, kad 
išleistų lapelius delei mobili
zavimo visa-miestinės bedar
bių ir dirbančiųjų demonstra
cijos, kuri įvyks balandžio 19 
d. prieš City Hali. Patsai Be
darbių Tarybos Biuras išleis 
250,000 lapelių tuo reikalu. 
Informacijų jieškant delei ge
riausio veikimo, reikia kreip
tis į šiuos bedarbių centrus: 
Bronx — 3945 White Plains

Road, 1487 Brook Avenue, 
1325 Southern Boulevard, 
632 East 136th Street;

Harlem — 6 West 135th St.; 
Midtown— 301 West 29th St.; 
Downtown—134 East 7th St.; 
Williamsburgh —61 Graham

Ave.;
Brownsville

Kings County Ex-Kareiviy 
Susirinkimas Šį Vakarą

. io vai. vaKaie, uentiai 
y±r,"TJ.r i J louse svetainėje, 67th St. ir

j 3rd Avė. Bus suvaidinta po- 
ra revoliucinių vaizdelių; dai- 

Inuos sovietinis baritonas Kus- 
;menko ir Freiheit Choras; bus 
(raudonieji šokiai ir kt.

Darbininkiškos organizacijos 
privalo išrinkt delegatus į tąl^ 
iškilmę, o šiaip draugai skait-; 
lingai dalyvauti. i

Kings County Pasaulinio Ka
ro V e t e r a nų (ex-kareivių) 
Sąjunga laikys susirinkimą 
šiandie, balandžio 12 d.. 8 
vai. vakare, po num. 49 Ten 
Eyck St., Brooklyne. Visi lie
tuviai ex-kareiviai lai ateina 

į ir prisirašo. ;
Komisijos Narys.

NEW YORK. — Sing 
kalėjimo viršininkas L. E. La
wes reikalauja, kad teismai 
neskirtų kiek metų nusikaltė
lis turi sėdėti kalėjime. Sako, 
turi kalėt, kol pasitaisys. Gal 
kai kam atrodytų, kad tai pa
žangus reikalavimas. Bet, su
lig jo, politinis kalinis galėtų 
būt laikomas kalėjime visą 
amžių, kaipo nepasitaisantis. | PASIRANDAVOJA 5

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
P*

Pabandykite!
SAVININKAI MARGIUKAI

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y.

New Yorke ir Brooklyne au
tomobilių nelaimėse užmušta

T.D. Apsigynimo 17-tos 
Kuopos Susirinkimas

13

IŠRANDA VO.J1MAI
MA SPETH, N. Y.

i šviesūs kam- 
gana žema.

j keturi -žmonės pereitą sekma- -
Idienį. į -

parankumai. Remia
bariai, visi moderniški įtaisymai ir 

Kreipkitės 61-34 56 Rd.
(87-90)

Nuo Redakcijos. — Ex-ka-1
ireiviai organizacijose, kontro-i NEW 
liuojapiose legionierių kari- suotojų 
ninku, vis labiau nepasitenki-1 kalauja

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :YORK.-—Moterų Bal- 

(buržujinė) Lyga rel
oad visiems valdinin

kams, gaunantiems po $5,000 
ar daugiau algos per metus, 
būtų numušta 15 nuoš. ir dar
bininkams bei . tarnautojams, 
gaunantiems $1,200 
000, nukirsta 1 nuoš. 
su tokiu numušimu 
Walkeris gautų $34,000 per 
metus; liktų dar iš ko lėbaut 

! ir kitiems augštiems valdinin
kams, bet darbininkai gana 
pajustų numušimą, kad ir vie
no nuošimčio nuo $1,200 meti
nės algos.

“BALSASna savo vadais; bet daugelis 
jų mano, kad protestais prieš 
vadus ir valdžią jie laimės sa
vo reikalavimus. Tai klaida; 
ex-kareiviai, kaip ir darbinin
kai abelnai, tegali bile ką lai
mėti tik per kovą.

Ex-kareiviai turi reikalaut, 
kad jiems būtų tuoj aus atmo
kėti visi kariniai bonai; jie 
turi prispirti kapitalistus ir jų 
valdžią duot žmonišką užlai
kymą kiekvienam ex-kareiviui 
bedarbiui ir jo šeimynai.

Yra ir grynai darbininkiška 
ex-kareivių organizacija, Wor
ker Ex-Servicemen’s League; 
apie ją galima sužinot šiuo 
adresu: 50 East 13th St., New 
York, šie ex-kareiviai yra jau 
klasiniai susipratę ir žino, kaip 
ir už ką kovoti. Visiems ex- 
kareiviams patartina su jdis 
susižinoti ir užmegsti ryšius.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X - —--------

šį trečiadienį, balandžio 
d., bus mėnesinis susirinkimas 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 17-tos kuopos, “Lais
vės” svetainėje, 8 vai. vakare. 
Draugai, narės ir nariai, visi 
sueikite į šį susirinkimą ir už
simokėkite mėnesines duokles.

Kaip žinote, dabar T.D. Ap
sigynimas veda didelę kovą, 
kad išgelbėti nuo elektros kė
dės septynis negrus Scottsbo
ro jaunuolius, kuriems mirties 
bausmę užtvirtino Alabamos 
valstijos augščiausias teismas, 
šiai kovai ir bylai už gyvybę 
tu nekaltų jaunuolių darbinin
kų reikia $10,000.

Tad jūs, draugės ir draugai, 
17-tos kuopos nariai, prisidė
kite bent savo dalyvavimu su
sirinkime ir užsimokėjimu na
rinių duoklių.

Kurie darbininkai dar nepri
klausote, ateikite ir įstokite į 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą, kuris kovoja už poli
tinius mūsų klasės kalinius. 
Įstojimas tiktai 25 centai, o 
mėnesinės duoklės 20c.

Organizatorius.
(87-88)

iki $3,- 
Bet ir 

majoras

NE\y YORK. — Nežinia 
kas nušovė raketierių agentą

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBIN1NKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
Uų alleys. * ’

KAINOS PRIEINAMOS.

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom oat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai priei fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams ..............................$1.50
šešiems mėnesiams . . .80
Pavienio num. kaina . .05

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.

NOTARY 
PUBLIC

X 
X 
X

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS (NC 
( B I EI A U S K A S) 
G R A B O R I U S 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM (. KbR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ. 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

.VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDarby Sumažėjimas

646 Stone Ave.

Subscribe for the

JONAS STOKESryte,

156

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVANAU-

Graborius

15c PER COPY—$1.50 A YEAR

Special bundle rates to workers’ clubs

B

i 1

Yorke

DEKAVOJU pacientams

5

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties
I

Telefonas: Evergreen 2-9015

Telefonas, Midwood 8-6261

darbinin- 
Važiuoja 

savo aki- 
tenai dar

Kai kurie net smulkiai 
zujimai veikėjai smerkia

s!
<51

orga- 
dele- 

pri-

GRĄBORIUS
(UNDERTAKER)

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.

0^

T?

2 

o"

domi be
DR. O.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ižbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir įjasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

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

Valandos:
Subatomis
Apart Nedeldienių

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

New Yorko valstijos indus
trinė ;komisionierė Frances 
Perkins raportuoja, kad per

Į-...—_

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg S84?.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo,' odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom ntto 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

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

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

^in3iiianioiiiBinaiiiaiiiomaiiraiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiigiiiBmfliiiaiiiaiiiainauioiiiBiiii

• ■ NEWMASSES' .
63 West 15th St., New York, N. Y

gėrimu ir užkandžiu užeiga
Savininkai Pefras' Lingvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. Mes padėsime susipa

žinti su miesto transportacija ir su vietos lietuviais. Pasirodayoji- 
mams ir draugiškiems pašnekesiams čia taipgi patogu. Dirbantie 
ji ir bedarbiai yra maloniai kviečiami užeiti.

CARTOON by Gellert, Burck, Soglow,' Kruckman, 
Gropper, Siegel.

MM

Darbininkų Delegaty Išleis
tuvės j Sovietus

NEW YORK. — Dvidešim
čiai darbininkų deelgatų, vyks 
tančių į Sovietų Sąjungą, bus 
surengtos išleistuvės trečiadie
nio vakare, balandžio 13 d., 
Central Opera House, 67th 
St. ir 3rd Ave., New Yorke. 
Jie yra išrinkti nuo mainierių, 
audėjų, automobilių 
kų, jūrininkų ir kt. 
j Sovietų šalį, 4<ad 
mis galėtų pamatyti 
bininkų tvarką ir kūrybą. Su-' 
grįžę paskui atgal Amerikon, 
jie galės atmušti melus, ku
riuos buržuazija ir socialfasis- 
tai skleidžia prieš Sovietų Res
publiką.

Tą vakarą masiniame mitin
ge, kurį* rengia Sovietų Sąjun
gos Draugai, sakys prakalbas, 
apart darbininkų delegatų, 
Max Bedacht, Komunistų Par
tijos Centro Komiteto narys ir 
Marcel Scherer, Sovietų Są
jungos Draugų centralinis se
kretorius. Balandžio 18 d., 
prieš sėsiant į laivą, delega
tams bus suruošta bankietas 
naujame Sveikatos Restorane, 
Workers Centre, 50 East 13th 
St., New Yorke.

Bedarbių Tarybos Prispirta 
Šelpi Bedarbius

i Draugi jy Sąryšio 
Konferencija

New Yorko ir Brooklyno 
darbininkiškos o r ganizacijos 
rengkitės prie D.N.Y.D.O. Są
ryšio šaukiamos konferencijos 
del prisirengimo prie Pirmo
sios Gegužės apvaikščiojimo. 
Konferencija šaukiama balan
džio 17 dieną, 10 vai. 
“Laisvės” svetainėje.

Visos darbininkiškos 
nizacijos privalo atsiųsti 

jgatus, nežiūrint, ar jos 
klauso prie Sąryšio, ar dar ne
priklauso, nes visų darbininkų 
būtina pareiga yra apvaikščio- 
jimas Pirmosios Gegužės, o ši 
konferencija yra kaip tik tam 
ir šaukiama, kad prisirengti 
prie sekmingesnio apvaikščio
jimo tos tarptautinės darbinin
kų šventės, kuri apvaikščioja
ma visame pasaulyje.

Sąryšio Sekretorius.

Brooklyne ir New 
miestiniai šelpimo biurai buvo 
pasiskelbę, kad daugiau nepri-

NEW MASSES
(Only revolutionary monthly of Literature & Art).

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

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

Also Large Book Section & Workers Art

Kojy 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, Sercdomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marioji St., 
kamp. B road
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

FILURIN 
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

D.N.Y.D.O. Sąryšio Komitetui
D.N.Y.D.O. Sąryšio Pildomo

jo Komiteto posėdis įvyks ba
landžio 14 dieną, 8-tą vai. va
kare; “Laisvės” svetainėj. Na
riai visi atsilankykite, nes bus 
labai daug svarbių klausimų 
išspręsti.

Sąryšio Sekretorius.

Į Laikrodžiai, Deimantai ir j 
į Auksiniai Dalykai i 
į Dovanom ar patys sau norėda- 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus 
lar bi ką iš auksinių xi
i nokite, kad pas mane 
Į sipirksite.

| ĮVAIRŪS LAIK-
I RODŽIAI■
Į JAUSTOS MADOS 
!už PRIEINAMĄ 
| KAINĄ

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiau ir chronitkaa vyrą ir 

moterų tigaa kraujo |r odoa. 
Padarau iityrimų kraujo ir ilapuaao.

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

New York, N. Y.
Valandoa Priėmimo t

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

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

Parkai Atitveriami nuo 
Biedny Žmonių

bur- 
. Bro-

ims net norinčių užsiregistruo-joklyno parkų komisionierių J. 
ti bedarbių delei pašalpos ga
vimo. Bet Brooklyno Bedar
bių Taryba, 61 Graham Ave., 
nuėjus į biurą privertė suteikti 
penkdolerinius maisto tikietus 
pustuziniui bedarbių šeimynų; 
tą patį padarė New Yorko 
Bedarbių Taryba, masiniai nu
vykus į biurą Public School 
51.
Pereito sekmadienio vakare 

Tammany Hall gengsteriai už
puolė bedarbių susirinkimą 
ant 16-tos gatvės New Yorke 
ir apdaužė kalbėtoją.

J. Browne, kad genesniuose 
miestinuose parkuose jis be
veik nepalieka vietos biednes- 
niems žmonėms. Didžiausias ir 
gana gerai įtaisytas yra Pros
pect Park. Jis taip aptvertas, 
kad vietomis tenka eiti aplin
kui mylią ir daugiau, kol į par
ką įeisi. Parke vėl aptvėrimų 
aptvėrimai ir visur ant pievų 
ir tarp medžių uždraudimai: 
nevalia įeiti čia ir ten. O 
dar parkų komis lopierius 
tariasi su tulaiš biznieriais ge
riausioj parko vietoj aptverti

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

daiktų ži- 
pigiau nuj

j , Taipgi taisau visokius laikrod- 
1 ?žius ir kitus papuošalų daiktus.

«Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. \ 
i Williamsburgieciams, , kuriems 
ipertoli pas mane atvežti pataisy- 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
t daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu Į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
| kėsite “Laisvėje.”
L VIKTORAS JANUŠKA
į 127-17 Liberty Avė i
į Tarpe 127 ir 128 gatvių I 
I Richmond Hill, N. Y. ?

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697




