
KRISLAI
$1,100,000 Papiežiui.
Franci j a Ginkluojasi. 
Nupuolė Gamyba. 
Apgavinėja žmones.
“Rytojus”.

Rašo D. M. šolomskas

Romas papa, katalikų tikėji
mo vyriausias šulas gavo iš 
Amerikos katalikų aukų $1,- 
100,000 čekį. Jis sako, kad au
kos mažesnės, negu f pereitais 
metais. Viso tas dykaduonis 
gavo nuo pasaulio katalikų $2,- 
600,000. Suprantama, dauge
lis tikinčiųjų darbininkų pasku
tinį savo centą atidavė. Kaip 
matote, Romos papa gauna ge
rai mokėti už savo mulkinimo 
darbą.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulj!

—

JAPONIJA BANDO UŽPULTI SOVIETU 
SĄJUNGĄ IŠ KORĖJOS; DUOTA RIMTA 

PASARGA JAPON. IMPERIALISTAM
Imperialistinė Franci ja la

biau ginkluojasi ir daugiau turi 
karo vadų, negu ji turėjo 1913 
metais. Tada armijoje buvo 
445 generolai, o dabar jau 483. 
Pakeltas skaičius pulkininkų, [ 
oficierių ir kitokių komandie- 
rių. Vis tai smarkesnis prisi- i 
rengimas prie karo.

G kovo mėnesį 1929 me-
4,570,652. 1931 metais 

jau

Jungtinių Valstijų plieno ga
myba smarkiau puola žemyn. 
Sausio mėnesį 1929 metais pa
gaminta 4,468,710 tonų, o 1932 
metais jau tik 2,648,150. Va
sario mėnesį 1929 metais paga
mino 4,479,748, o 1932 2,545,- 
629. 
tais,
3,995,330; o 1932 metais 
tik 2,472,413 tonų. Krizis vis 
didėja.

Reikia žinoti, kad ir 1929 
metais jau buvo prasidėjęs kri
zis ir milioninės rezervinės dar
bininkų armijos jieškojo dar
bo. Tas yra plieno industrijo
je, tas yra ir kitose darbo ša
kose.

.Kontr-revoliucionieriaus Le- 
'6no Pruseikos pasėkėjai nepasi

tenkina tais grobimais, kuriuos 
atliko užgrobdami ALDLD. 
kuopų ir apskričių iždus. Dar
bininkų neprieteliai ir skundė
jai mūsų organizacijų ir dien
raščių kapitalistinei valdžiai ir 
ant toliaus tęsia grobimo dar-* 
bą. Dabar jie viešai apgaudi- 

\ nėja visuomenę rengdami mūsų 
\qrganizacijos vardu parengi

mus.
'Jie nusišpicavo darbininku] 

visuomenės akyse, jie nusidėvė- 
^įo ir savo vardu negali darbi
ninkus sušaukti, tai rengia pa
rengimus ALDLD. vietos kuo
pų vardu ir pinigus panaudoja 
griovimui ALDLD. organizaci
jos ir viso revoliucinio mūsų 
judėjimo. Ar reikia didesnių 
begėdžių ir apgavikų!

/ Renegatai viešai šaukia dar
bininkus, kad jie nemokėtų į

IALDLD. duokles. Tuose pa
nčiuose donosčikų “Naujos Klam- 

/ pynės” numeriuose vienur nie
kina ALDLD., o kitur jos var- 

\ du apgavinėja darbininkus ir 
šaukiLtų-savo parengimus. Kas 
galėtų toleruoti tą? Pasigrobė 
mūsų organizacijų iždus, atli
ko bjauriausių niekšų darbus, 
o dabar toliaus apgavinėja vi
suomenę ir grobia ALDLD. or
ganizaciją, jos vardu rengdami 
parengimus/ Kaip Maspethe 
pasivadinusi grupė “ALDLD. 
(legalė)”, taip Patersone “A. 
L.D.L.D. (senoji)” yra niekas 
kitas, kaip žulikai, kurie A.L. I 
D.L.D. vardu darosi kontr-revo-! 
liucijos tikslams biznį ir jų į ninkai komunistai, 
darbininkai privalo saugotis.

Įvairių valstijų gubernatoriai-plutokratai pareiškė, kad badaujančių bedarbių nesiranda, žinoma, jie 
(gubernatoriai) nebadauja. Bet visose valstijose šimtai tūkstančių bedarbių šeimynų randasi bado padė
tyje.

Wasbijgtono Grafteriai SUMUŠĖ MOKYTOJUS IR STUDENTUS 
Prarijo $50,000,000 KENTUCKY VALSTIJOS -TERORISTAI

WASHINGTON. — Tū
las laikas atgal kongresas 
paskyrė $50,000,000 farme- 
rių pagelbai. Pinigus pa-' 
ėmė Farmų Taryba. Kilo 
skandalas. Pasirodė, kad 
grafteriai pinigus prarijo, 
o farmeriams nieko neteko. 
Tūlas Creekmore gavęs iš 
tų pinigų “algos” $75,000; 
Milno pasiėmęs “už darbą” 
$50,000. Senatas . paskyrė 
komisiją ištyrimui to graf- 
to. Bet komisija susideda 
iš tokių pat grafterių kapi
talistų.

Naudojo Beržines Rykštes ir Kitus įrankius Prieš Arkansas 
Valstijos Studentus, Kurie Bandė {važiuoti į Kentucky 
Valstiją ir Ištirti Mainieriy Gyvenimą ir Kovas

Zl?

Paskutiniai Pranešimai Nurodo, kad Mūšiai Jau Buvo Iš* 
provokuoti; Maskvos “Izviestija” Sako, kad Japonija Gali 
Paspringti Grobdama Chiniją ir Ruošdama Karą Prieš 

Sovietų Sąjungą i
MASKVA.— Paskutiniais 

daviniais remiantis, tai d. 
Radekas rašęs Maskvos “Iz- 
viestijose”, kad Sovietų Są
junga galinti daryti sutartį 
su Amerikos Jungtinėm 
Valstijom prieš Japoniją, 
kuomet pastaroji ruošiasi 
pulti darbininkų valstybę. 
Spėjama, kad Litvinovas 
gali turėti pasitarimą su 
Stimsonu, kuris dar tik nu
vyko į Geneva kalbėti apie 
“taiką”.

Amerikos kapitalistai vis j
labiau pradeda kalbėti apie provokaciniai, 
prekybos sutartį tarpe Ame- teisinga, tai bus ne korejie- 
rikos ir 'Sovietų Sąjungos, čiai, bet Japonijos ginkluoti 
sako World-Telegram pra- kareiviai. Korėją valdo 
nešimai. Radekas pareiškė, Japonija. Iš tenai jinai ga- 
kad Sovietų Sąjunga ture-j Ii pulti Sovietų Sąjungą.

tų moralę teisę jieškoti ar
ba daryti sutartį su kita 
valstybe, jei ją pultų Japo
nija. Jisai pastebi, kad Ja
ponijai dabartiniu laiku bū
tų pačiai labai nesveika, jei 
ji pultų darbininkų šalį, ku
ri nori taikos.

Mandžurijos korespon
dentas praneša Japonijos 
laikraščiams, būk Sovietų 
Armija jau užmušusi 20 ko
rėjiečių, kurie bandė perei
ti rubežių tarpe Korėjos ir 
Sibiro. Žinia paduota labai 

Bet jei ji

MIRĖ SENAS BOLŠEVIKAS, GARSUS 
MOKSLININKAS IR ISTORIKAS

Argentinos draugai jau vėl 
leidžia “Rytojų”. Gavome pir
mąjį ir antrąjį numerį. Džiu
gina mus tas, kad draugai iš
laikė visus reakcijos smūgius ir 
dar su didesne energija irriasi 
už revoliucinio darbo. Laike 
reakcijos mes palaikėme su 
draugais artimus ryšius, tei
kėme ir teiksime pagal savo iš
galę jiems paramos.

Argentinos draugai įvertino 
Pruseiką ir jo pasekėjus, kai
po kontr-revoliucionierius 
darbininkų priešus.

Kubos Kaliniai Ruošias 
Prie Bado Streiko

HAVANA, Kuba. — Cas
tillo Del Principe kalėjimo 
politiniai kaliniai rengias 
prie bado streiko. Viso čia 
randasi 162 kalniai, dau- 

jgiausiai revoliuciniai darbi- 
' *. Strei-
Į kas. planuojami prieš val
džios pasiryžimą dalį vado
vaujamų politinių kalinių 
išgabenti į baisų nuo vi
duramžių užsilikusį urvą- 
kalėjimą ant salos Isle 
Pinos.

de

Nuslopino Sukilimą
GUAYAQUIL, Ecuador.- 

Valdžia skelbia, kad sukili
mas tapo likviduotas ir kad 
sukilėliai tapo suareštuoti. 
Jie veikiausia bus sušaudy- 

& ti.
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Studentai Reikalauja 
Mažinti Apsiginklavimą

WASHINGTON. — Iš vi- 
sų šalies kraštų studentai 
suvažiavę laiko savo masinį 
mitingą ir . siunčia protestus 
ir reikalavimus, kad Gene- 
voje būtų prieita prie ma
žinimo ginklavimosi. Bet 
šie studentai nekovoja prieš 
karo pavojų; jų protestai 
labai mažai ką reiškia, tai 
pacifistų darbas. Prieš ka
rą reikalinga kovoti.

BIG STONE GAP, VA.— 
Commonwealth Kolegijos 
studentai iš Mepa, Arkan
sas valstijos, bandė įvažiuo
ti į Kentucky valstiją ir pa
tyrinėti padėtį mainierių, 
kurių gyvenimas yra neap
sakomas,. buvo patikti vals
tijos “sargų”, sumušti ir su
grąžinti atgal.

Šioje grupėje buvo tik 
penki asmenys: San Sand
burg, - studentas; Harold 
Coy, instruktorius; Lucien 
Koch, kolegijos direktorius; 
Greenberg ir Gruliow—stu
dentai. Jie patys pasakojo, 
kad jie buvo patikti mušei
kų ir sumušti rykštėmis ir 
neįleisti į Kentucky valsti
ja.
.’Ši* studentų ekspedicija 
nevažiavo tuščionlis' į tą 
vergijos valstiją. Jie vežė 
maisto ir drapanų mainie- 
riams, kurie badu miršta ir 
neturi kuom apsirengti. Tie 
žiaurūnai, kurie studentus 
pasitiko ir sulaikė, neleido' 
nė maistą mainieriams per
duoti, 
atėmė 
lio.
, Apie
mai pasakoja Koch, kolegi
jos direktorius:

“Tik prieš pasiekimą Vir
ginijos liniją, tie ‘sargai’ 
sulaikė mus ir vieną po ki
tam vedė mus į girią. Mū-

Maistą ir drabužius 
ir išvertė šalia ke-

tą inkviziciją seka-

skaud-ir mušė mus labai 
žiai.

“Jie mušė mane 
kartų ir į veidą, gal todėl, 
kad aš buvau vadas. Ir Coy, 
29 metų instruktorius, gavo 
labai smarkiai į veidą.”

Tokia padėtis dabar yra 
Amerikoj, tla, o dar tūli 
ponai įieško7 “inkvizicijos” 
Sovietų Sąjungoj. Lai jie 
Jos įieško Kentucky valsti
joj, tai tikrai suras.

keletą

Suareštavo ir Nuteisė 
Tris Darbininkes

Iš Rochesterio prisiuntė 
mums vietinio laikraščio iš
karpą, kurioj sakoma, kad 
valdžia suareštavo ir nutei
sė tris jaunas merginas, ko
munistes, už tai, kad jos 
dalino prieškarinius lape
lius. Nuteistos yra Anna
belle Kesler, Mary Rabino
witz ir Alice Rocksan. Val
džia neišleidžia jų po kau
cija. Dar bjauriau: teismas 
nori priverst jas pasiduoti 
psykopatiniam išegzamina- 
vimui, kurio tikslas būtų 
paskelbti jas beprotėmis ir 
padėti į bepročių kalėjimą.

Atleidžia Darbininkus
“L i etuvos eksportas” 

Klaipėdos skerdykloj < pas- 
sų rankos buvo surištos su kutinėmis dienomis atleido 
lenciūgais. Jie nusikirto di- virš 30 darbininkų. Ir ki
eleles šakas nuo medžių, pri- tos įmonės vis daugiau dar- 
vertė mus nusiimti švarkus bininkų atleidžia.

Sukonliskavo Dešimts 
Komunistą Dienraščių

Ateina iš Vokietijos
nios, kurios parodo, kaip 
valdžia terorizavo komunis
tus laike rinkimų kampani
jos. Pačiame kompanijos 
viduryje valdžia sukonfis- 
kavo ir uždarė dešimts Vo
kietijos Komunistų Partijos 
dienraščių. Susirinkmų lais
vę komunistams taip pat vi
saip varžė.

Centreline] Amerikoje 
Kareivių Sukilimai

NICARAGUA.— Keliose 
valstybėlėse Centralinės A- 

• merikos yra mažesnių ir di
desniu sukilimu. Charles J. V v
Levonski, Jungtinių Valsti
jų seržantas Nicaragua Na- 
cionalėj Gvardijoj, tapo už
muštas sukilėlių ginkluotų 
kareivių. Kitas, jo pagelbi- 
ninkas, buvo sužeistas tų 
pačių sukilėlių. Tarpe suki
lėlių buvę ir viršininkų, o 
ne tik eiliniu kareiviu. C- V

lės Komisijos, taip pat So
vietų Pildomojo Komiteto. 
Jis buvo įsteigėjas Komu
nistines Akademijos- ir Rau- • 
donųjų Profesorių Institu
to.

Pokrovskis visuomet gy
nė Komunistų Partijos lini-

MASKVA. — Mirė drau
gas M. Pokrovskis, senas 
bolševikas, garsus istorikas, 
autorius “Rusijos .istorija”. 
Tos istorijos pirmą tomą 
yra išleidus Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija.

Pokrovskis buvo narys
Sovietų Sąjungos Komunis- ją ir kovojo prieš visokius 
tų Partijos Centro Kontro- nukrypėlius.

Pakriko Shanghajaus 
Derybos del Taikos

SHANGHAI. — Derybos 
tarpe Japonijos ir Chini- 
jos faktinai pakriko. Chi- 
nijos delegacija pranešė, 
kad ji nepasirengus dery
bas pradėti. Japonai tvir
tina, kad Chinijos valdžia 
bijo imti atsakomybę už bi
le kokią sutartį.

“LAISVĖS” SPECIALS GEGUŽINIS NUMERIS
“Laisvės” administracija ir redakcija nutarė šiemet 

išleisti specialį 1-mos gegužės numerį. Tai bus 12 pus
lapių, papuoštas paveikslais ir užpildytas gerais raš
tais, poezija fy* apysakomis.

Mes raginame visus “Laisvės” skaitytojus ir visas 
darbininkų organizacijas užsisakyti gegužinio numerio 
delei platinimo. Taip pat prašome visų draugų ir or
ganizacijų prisidėti finansiškai prie specialio numerio 
išleidimo. Paaukokite, kas kiek išgalite, ir parinkite 
specialiam numeriui garsinimų. Griebkitės už darbo 
tuojaus, be jokio atidėliojimo.

Gi visus darbininkus bendradarbius kviečiame ra
šyti į specialį gegužinį numerį. Rašykite kuotrum- 
piausiai, nes mes norime, kad kuo didžiausio bendra
darbių skaičiaus raštai tilptų. Taipgi raginame rašyti 
ir tuos darbininkus, kurie pirmiau nėra “Laisvėj” ben
dradarbiavę. Rašykite iš darbo ir kovos lauko. Rašy
kite apie bedarbius, apie ju gyvenimą ir t. t. Lai šis 
“Laisvės” gegužinis numeris pilnoj to žodžio prasmėje 
kvėpuos tikra proletarine revoliucine dvasia.

Redakcija ir Administracija.

Atsivėrė Baisūs Vulka
nai 400 Mylių Fronte

SANTIAGO, Chile. —Ba- 
landžio 11 d. staiga pradė
jo veikti Andes kalnų srity
je ant keturių šimtų mylių 
fronto vulkanai. Dūmais 
ir pelenais oras tapo pripil
dytas. O ūžimas ir trenk
smas buvo panašus j žemės 
drebėjimą. Tūkstančiai ir 
tūkstančiai žmonių iš mies
tų ir sodžių persigandę be- 
go į laukus ir lygumas, nes 
jie manė, kad tai ištikrųjų 
žemė pradėjo drebėti.

6,000 Darbininkų 
į Demonstracijoj

Iš Seattle, Wash., prane
šama, kad balandžio 6 d. ten 
buvo nepaprastai skaitlinga 
darbininkų demonstracija 
prie Japonijos konsulato. 
Dalyvavo iki 6,000 darbinin
kų. Priimta rezoliucija, 
kurioj reikalaujama vyti iš 
Amerikos Japonijos diplo
matus, kaipo atstovus bude
liškų imperialistu. Kitoj re
zoliucijoj pasižadama visais 
būdais ginti Sovietų Sąjun
gą*
(Daugiau Pasaulinių žinių 

5-tam puslapyj)
y
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Provokacijos

T

KIEK YRA DERLINGOS
ŽEMĖS?

Jungtinių Valstijų kon-.mą, tai gautų nuo darbiniu- . Visas" žemės .kamuolio pa 
pesui rpn o'i fi c avorsit.vt.i! n,, j.,., „i,_  viršius, priskaitant ir vandegresui rengiantis svarstyti Į kų savo sekėjų dar skau- 

komunistinio judėjimo klau- Į 
simą, Prūseika šokosi šni
piškai liudyti Fišės ambriji- 
mams, būk Sovietų Sąjun.- 
ga finansuojanti šios šalies 
komunistinę spaudą. Jis 
kiša pavyzdį, būk d. Mizara 
parvežiąs “skrynią” pinigų 
iš Sovietų Sąjungos nuo d. 
Angariečio “Laisvei.” Ši 
provokacija buvo taip nuo
ga, kad veik visi suklaidinti 
jo sekėjai darbininkai su
prato ją ir piktai pešė pa
ausius savo atbulai einan
čiam “vadui.” Sakoma, kad 
tūli iš jų grūmojo net 
“Klampynės” išleistuvės 

, jei vėl 
tojų (87 nuošimčiai)"“ turi J pasikartos tokios provoka- 
tik 10 nuošimtį viso šalies j eijos. Vienok, Prūseikos 

inuo provokacijų prieš ko- 
Yra dvi klasės žmonių: į munistinį judėjimą ir So- 

klasė parazitu ir klasė dar-1 vietų Sąjungą tie darbinin
ko žmonių. Prie parazitų i kų protestai nč_ trumpam 
klasės priklauso ir religinių ■ laikui nesulaikė. Pinigų 
!—“ “parvežimo” blofas nuogai 

fašistinis, darbininkus ap
gauti juomi sunku. Tat Le- 

j onas sugalvojo provokaciją 
. . _ .. . . .1 spausdinti laiškų formoje,
kiną tuos daibinmkus, ku- “Klampynės” No. 14 tikrai 
rie kovoja uz tos supuvu- Į pruseįRos stiliaus kalba tel- 
sios sistemos panaikinimą. provokacija po antgal-

* - . Ta nenormali tvarka bus
padėtį padejuoja visokie patol, pakol darbininku kla-j 

| buržuazinės sistemos palai- ’ - ’ 1
| kytbjai ir gynėjai.

Bet valdančioji klasė ir 
I jos, valdžia nedaro jokio 
j rimto žingsnio, kad pagelbė

ti badaūj&ntiems darbinin
kams, išmestiems iš darbo. IK X . JT t

Su baisiu skurdu ir badu 
susiduria ne tik mainieriar 

! minkštos anglies srityse: su 
h badu ir skurdu susiduria 

milionai bedarbių ir jų šei- 
| myhų įvairiose kitose srity

se Jungtinėse Valstijose.
Vieton kaip nors paleng

vinti skurdą ir badą, tai iš- 
į naudotojai kapitalistai, sau- 
| godami savo pelnus, bando 
» užkrauti ant darbininkų 

klasės dar sunkesnę krizio 
į naštą.
g x Kad apsisaugoti nuo ba- 

. do, kad gauti maisto savo 
šeimynoms, bedarbiai turi 
organizuotis. Bedarbiai ir 
tie darbininkai, kurie dar 
dirba, privalo bendrai kovo- 

| ti, kad priversti kapitalistus 
įvesti bedarbių apdraudą 

į kapitalistų ir jų valdžios iš- 
kašČfu. Be kovos kapitalis
tai neduos badaujantiems 
darbininkams nei šmotelio 
dupnos. Jau dabar, tą labai 

’ gerai gali žinoti kiekvienas nuošimčių.
darbininkas, atsidūręs 

> • darbių eilėse, atsidūręs 
' do ir skurdo sąlygose.

Už tai darbininkams
, kia smarkiai darbuotis jun

gime savo spėkų: reikalin
ga jungti bedarbius į bedar
bių ta/ybas, jungti dirban

 

čius Zr bedarbius darbinin
kus /į blokų komitetus, kad 
se 
darbių mėtymą iš namų, 
už randos nupiginimą, už 
tuojautinę pašalpą bedar
biams ir už bedarbių ap- 
d?audą.

A

APŽVALGA
Badas Tarp Minkštos 
Anglies Mainierių

Ęederalės Bažnyčių Tary
bos: industrinis sekreterus 
James Myers, kuris nesenai 
lankėsi , minkštos anglies 
kasyklų • srityse, štai ką ša
kotį , * ' ’ i >

Desperatiškas maisto reika
lingumas ‘ tarp mainierių šei-

kia kažkokia nenormali tvar
ka. čia priviso galybė žmo
nių, kurie nieko nedirba, bet 
turi pinigų ir gražiai gyvena. 
Tai ne kokie sukčiai, bet ne
normalios tvarkos padariniai.
Taip; reikia sutikti ‘ su 

'•Draugu”, kad tvarka yra 
nenormali. Bet kodėl jj ne
normali ? Mažas < nuošimtis 
gyventojų turi savo ranko
se veik visą šalies turtą, o i

mynij minkštos anglies srity- mjlžiniška didžiuma gyven- Į langu kriušinimu,
c.n xs«n n >»lz i oi ovH'noai nvin bvi_ ... ... . o»z | • 1 j j i •se smarkiai artinasi prie kri
zio. ♦

Ne vien tik Vaikams, bet I 
taipgi tūkstančiams motinų ir j 
tėvų reikalinga maisto. Jeigu 
tie reikalavimai nebus paten
kinti ir nebus patenkinti grei
tai, tai del to kils neišpasaky
tas skurdas, ir niekam nebus 
nuostabu, jeigu pasireikš des
peracijos ir maišto aktai. Ma
no manymu, padėtis šiandien j ūa prie nenormališkos tvar- 
sudaro labai opią šelpimo pos palaikymo ir visaip nie- 
problemą ir kritiškiausią so-; 
cialę problemą Jungtinėse,
Valstijose. ( .
Apie sunkią darbininkų

burtų skiepytoj ai.
Pats “Draugas” priside

Ta nenormal.i tvarka bus viu: “Laiškas iš Maskvos.” 
Pirmesniuose leidiniuose 

savo lapo ištisas špaltas jie 
pt’ibraižė neva iš pasikalbė
jimų su draugai: Mizara, 
Tauru, Siurba, Buivydu, 
Bukniu ir kitais. Bet- tuos 
jų pasikalbėjimus visi stato 
paprastais klebonų gaspadi- 
nių pletkais., Dabar pasive
ji j o renegatai spausdinti 
“laiškus” iš “pasikalbėji
mų” su draugu Angariečiu. 
Aišku, jog tie “laiškai” yra 
Prūseikos-Butkaus sugalvo
ta provokacija, kaip iš So
vietų Sąjungos “pinigų par
vežimo” provokacija.

Darbininkams svarbu ne 
i vien tik suprasti jų provo- 

Rnnkrutn'i kacijas, bet reikia įsitėmy- 
■ti tai, kad tos provokacijos 

mi- vis atatinka momentui, ka
liomis dolerių, yra dabar taip reakcijai reikalinga re

; sė nenutrenks i; nuo ! savo j 
'sprando išnaudotojus ir ne
įsteigs savo tvarkos be iš
naudojimo 
žmogų, i '

žmogaus per

Kapitalistai Apie 
Kapitalizmo Smukimą

I

Chicago “Tribune” balan
džio 2 d laidoj editoriale ra
šo: 1

Šalies metinės įplaukos, ku
rios kėli metai atgal buvo ap
likuotos iki suvirs 90 bilio- 
nų, šiandien vargiai yra ant 
pusės tiek, ir kiekvieną dieną 
vis mažėja. Nei vienas pi
lietis iš tūkstančio nėra tokioj • 
geroj padėtyj, kaip kad buvo 
trys metai a.tgal. 
ir biznių paėmimai į 
vėrių” rankas, siekianti

kadpaprastas apsireiškimas, 
nebeskaitoma* svarbiomis ži
niomis. Skaičius bedarbių, 
norinčių dirbti, bet negaunan
čių darbo, aprobuojama iki 
8,000,000, tai skaitlinė, kokios 
dar nebuvo Amerikos istori
joj. Plieno išdirbystės dir
ba mažiau, negu trečdaliu sa
vo pajėgos. Farmeriai negali 
apmokėti savo bilas už nuo
šimčius ir taksas...
Įvairiose pramonėse ga-

negatų talka.
Blofas apie d. Mizaros 

“pinigų parvežimą” labai 
atatiko momentui,' nes tuo 
laiku J. V. kongresas ren
gė įstatymus smaugimui ko
munistinio judėjimo. Dabar 
Lietuvoje siaučia reakcija. 
Areštai ir ilgiems metams 
kišimas į kalėjimus kovoto
jų už darbininkų klasės rei-

be-

rer^

ingiau kovoti prieš be-

Kodėl “Nenormali Tvarka?”
Klerikalų organas “Drau

gas” (No. 86) jau suranda, 
kad Amerikoj yra “nenor,- 
mali tvarka.” Sako:t

Viscse Jungtinėse 
jose jau daug metu

myba nupuolė nuo 40 iki 65 kalus sukėlė pasipiktinimą 
” Krizis dar vis Amerikos lietuvių darbimn-

i didėja. Tai ryškūs ženklai 
kapitalizmo puvimo. Su nu
liūdimu ir dejavimu tuos 
ženklus dažnai* pastebi ir 
kapitalistiniai laikraščiai. 
Žinoma, kuomet jie tuos 
faktus pažymi, jie niėku 
būdu nenori dasileisti tos 
minties, kad kapitalizmas 
žlunga. Jie bando išaiškinti, 
jog tai laikinas apsireiški
mas, jog šu laiku dalykai 
susitvarkys ir vėl bus “nor
mali padėtis.” Bet to ne
bus. Biskį periodinis kri- 
žis gali atslūgti, bet abel- 
nas krizis, kuris dabar 
smaugia kapitalizmą visam 
pasaulyj, vis didės, iki, pą- 
galiaus, kapitalizmas galu
tinai susmuks.

Bet darbininkai tūri žino
ti, kad kapitalizmas pats 
savaime nesugrius. Jeigu 
darbininkai nesįorganizuos 
jį galutinai sudaužyti, tai

kiškoj išeivijoje. Iš drau
gijų plaukia protestai prieš 
fašistinius budelius ir pa
sirodė aukų Lietuvos darbi
ninkų judėjimui. Tas rene
gatams nepatiko; Juk tai 
yra stiprėjimas komunisti
nio judėjimo. Jie rūpinasi 
aukų rinkimu į savo kontr
revoliucinę tarbą. Kuo dau
giau būna aukų Liet. darb. 
judėjimui, tuo mažiau jų 
teks Prūseikai ir Butkui. 
Stiprėjimas. komunistinio 
judėjimo traukia pagrindus 
iš po jų kojų. ’ Užtat jie da
ro fabrikacijas visokių pa
sikalbėjimų ir laiškų. Jei 
išeitų ne maskuoti prieš 
Lietuvos darbininkų judėji-

Vėl’pradėjęs eiti Argentinos I dar negirdėto laipsnio; milio- 
revoliuciųių lietuvių darbiniu- • nai darbininkų miršta badu, 
kų savaitraštis “Rytojus” pir-jKaro klausimas yra šios dže
mam numery (kovo 13 d.) se- nos klausimas, nes parako dū- 
kamai rašo:

6 d. rugsėjo mėn. 1930 m. fa-
I - - - . nų paviršių, turi 196,950,000
i dėsnių antausių, negu gavo i ketvirtainiškų amerikoniškų 

už pinigų blofą. Apsimas- Saysuipos yra I Cistinis nerversmas buvo pada- ras yra pradžia karo prieš S.
000 ketvirtainių mylių, o 139|rytas šiaurin6s Amerjkffs impe. £. z. ; •
™! V-" i rialistų agentų, kurių priešakyj lio skerdynęs.
viso tėra tik 33,000,000 ketv.

Įmyliu derlingos žemes.

už pinigų blofą.
kavimo delei jie sufabrika
vo pasikalbėjimus su yadullių randasi po vandeniu. 
Lietuvos Kompartijos, 
šitai kaip jie užpuldinėja jį:

“Angarietis daugiau rūpina
si Amerikoje einančiais ginčais, 
negu Lietuvos komunistu rei
kalais. . . Su Minsko grupe, ku-

RADIO BANGOS UŽMUŠA 
LIGOS PERUS

Texas Universiteto profeso
rius O. B. Williams įrodė, kad

ri susispietus aplink “Raudona-Jam tik1’0 aūgščiO radio ban- 
a A..,.,,/-
kiai vis dar nėra geri... An-j . .
garietį visi neapkenčia, bet j°/GALVINĖS LIAUKOS 
bijosi (labiausia Prūseika jo^ ;
bijosi. P. B.), .kurie tik daly-1 
vauja lietuviškame judėjime.”

Matote, tokiais melais 
sklokos išperėto j ai bando 
demoralizuoti Amerikos 
■darbininkų pasitikėjimą 
Lietuvos Komunistų Parti
jos vadovybe ir pačia parti
ja. Tuomi jie tikisi nu
traukti Liet. Kompartijai 
paramą kovai prieš fašiz-! įšmirkštė į 
mą iš Amerikos darbininkų, pituitarinių liaukų (glandsų) 

iš avių ir žiurkių galvų; ir šios
Antras dalykas, iš tos jų bezdžionaitės arba visiškai ne- 

provokacijos metasi į akis, |galėjo užsikrėst kūdikių para- 
tai jieškojimas sau sekėjų lyžiųm arba užsikrėtė tiktai 
tarp tų žmonių, kurie nu- diskelį ir visai lengvai persir- 
vyksta j Sovietų Sąjungą Manoma,’kad’žmo-
budami iki kaului persigė- njų kūdikiams tos liaukos irgi 
rę buržuaizine ideologija, gelbės. 
Nematydami, kad jie ten 
sau individualiai turės ge
riau už vietinius darbinin
kus, grįžta atgal į Ameri
ką. Sovietų firmoje Am- 
t°^eJn'LAŽS5egi?1t^V^-U!rankų darbai, turinti penkis 
virs 100,000 Amerikos dar-- tūkstančius metų . amžiaus, 
bininkų vykimui į Sovietų kaip sprendžia geriausia žino-. 
Sąjungą. ,Jų tarpe yra vai ’ 
daug ir lietuviu. Prūseika- molio indai, graži

. - • . . . ginti, ir dailūs padarai iš žal-1 pasigailėjimo viską išdaužė;

mai jau rūksta tolimuose ry
tuose. Chinijoš-Japonijos ka-

S. R. S. ir įžanga į viso pašau-

• Pažiūrėję į lietuvišką dirvą 
Argentinoj, pamatysime irgi 
nemaža skirtumų, nes dėka už
darymo “R.” ir žiaurios reak
cijos, visas lietuviškų parazitų 
abazas pasikėlė viršun; pridy
go įvairių įvairiausių organi
zacijų po vadovybe juodašimčių 
'kunigų ir kitų; aferistų, kaip 
čiučelis, Norkus, Br. švedas,

Jie

stovėjo Uribųru, Justo ir kiti.
Y* Be kita ko, jų tikslas buvo ir 

tas, kad sustiprinus puolimą 
ant revoliucinių darbininkų ir 
jų organizacijųi Perversmo va
dai dalinai tą atsiekė, nes kaip 
žinome tuojaus užpuolė Komu
nistų Partiją ir kitas revoliuci
nes darbininkų organizacijas. 
Jų aktyvesnius1 veikėjus arešta
vo, kankino žvėriškiausiais’ bū-į biznierius Kliabga ir kitų, 
dais po ko daugelį išdęportavo/ipadidinor ^avo juodlapius, kad 

a P_: o kitų? po kęlįojiką menesių . n_- Vri.li. J_ i .' ‘ t t i __ •

ir kiftioše kalėjimuose.
■ PIRMIEJI AREŠTAI,

■ . I z

22 d', rugsėjo areštavo Jero-

AL V 111 to LIAUNOJ •< - /riji ta i 'tt i •SAUGOJA BEŽDŽIONES •-VriI1a ;De.v.ot?s’ UshuaJos
NUO KŪDIKIŲ PARA- 

LYŽIAUS
Columbijos Universiteto pro

fesoriai E. T. Engle ir C. W.. 11jnią švedą (J. švedas policijoj 
Jungeblut darė bandymus,, laikoj btogai, -Už <ką buvo iš- 
ar jaunos beždžionės gali už-' ------- ....
sikrėsti kūdikių paralyžium. 
Pasirodė, kad jos gana leng
vai užsikrečia ta liga ir ser
ga bei miršta panašiai, kaip 
žmonių kūdikiai. Kitoms iš ty
rinėjamų bezdžionaičių jie 

kraują priekinių

\ biskelį ir visai lengvai persir
go, be jokių matomų blogų pa- 

I. Manoma, kad žmo-

Sąjungą, 
daug ir 
Butkus suuodžia, kad iš jų 
tarpo rasis buržuaziniai ap- 
nuodintų ir prie socialisti
nės kūrybos sąlygų nepri
taps, grįš atgal. Tai va, 
renegatai jau tiesia jiems 
savo kontr-revoliucinę ran
ka: c.

“Pereitais metais į SSRS bu
vo atvykę gana didelis skaičius 
lietuvių darbininkų iš Ameri
kos. .'. daugelis jų jau gryžo 
Amerikon. Prieš išvažiuosiant 
iš Amerikos į SSRS, daugelis 
jų laikė bimbinę liniją. .. Iš to 
bimbistai darėsi sau politinio 
kapitalo.”

Tai kaip meiliai merkia 
akį tiem, kurie nemoka su
prasti socialistinės kūrybos. 
Siūlydamiesi globoti nepa
sitenkinusius elementus, dar 
kartą prusęikiriiaLi pasisako 
esą priešais Sovietų.

Grįžkime* prie subjekto. 
Pažvelgkime, kas Prūšeiką- 
Butkų verčia šnipiškai tar-
n auti reakcijai. Jų, kaipo

5,000 METŲ SENUMO 
PUODAI

I

Dunojaus upės pakraštyj, 
ties Starcevo miesteliu, Pietų 
Slavijoj, tapo iš žemės iškasta.

įtik daugiau prisitraukus darbi
ninkų savo buęiun,

Tokia padėtis bendrai imant“' 
po pusantrų metų.

MŪSŲ UŽDUOTIS
Dabartinė mūsų užduotis 

kuogreičiausia atstatyti ir su
stiprinti “R.”, nes be laikraš
čio, kuris stovėtų darbininkų 
reikalų sargyboj^ kuris mokytų 
darbininkus kovos ir nurodytų

mestas^, iš A.K.P. (b.) tą pat 
dieną Ji vai. “Rytojaus” na- 

’man įsiveržė policija ir arešta-( 
vo “R” administratorių, A. Ta- į tikrąjį kelią darbininkų klasės 

išsiliuosavimui, negalime būti 
nei dienos.

Jau anksčiau esame kalbėję 
apie tai, kaip įsigalėjo parazi
tinis gaivalas lietuvių darbinin
kų tarpe ir jeigu mes nedėsime 
pastangas, kad mūsų laikraštis 
“R.” reguliariai eitų, tai tuo 
pačiu sykiu padėsime parazi
tams, kurie apgauna—aplupa 
darbininkus kiekvieną dieną.

Kad laikraštis reguliariai ei
tų tai tuo turim rūpintis mes 
patys darbininkai; rinkti au
kas, prenumeratas ir platinti 
tarp darbininkų-kių taip, kad 
neliktų nei vienas be laikraščio 
“Rytojaus”. Beto darbininkai 
savo laikraštyje “R.” turi ben
dradarbiauti; jame, kalbėti apie 
savo vargus, skriaudas, išnau- 
dojiiną fabrike, dirbtuvėje, 
frįgorifike ir visose darbo vie- > 
4°sę, apie į samdytojų sau vai ia- 
vjmą ir jų elgesį su darbinin
kais ir darbininkėms. Bedar
biai taip pat turi rašyti apie sa
vo gyvenimą ir kaip su jais el
giasi valdžia. Tik tuomet laik
raštis galės eiti reguliariai.

Tad į darbą visi, kam rūpi 
darbininkų klasės reikalai.

mašiūną, D. Janužį, P. Ulevičių 
ir kitus, kuriuos tuojaus perda
vė Avellanedos karo komendan
tui budeliui Rosaskui.

'SLĖPIMAS “R.” RAIDŽIŲ -
Po pirmo arešto, kuris įvy

ko “R.“ bute, aiškiai buvo ma
tyti, kad puolimo dar tik prad
žia. Kad neišneštame. “R” ben
drovės turtą, policija pradėjo 
saugoti “R.” namą. Revoliuci
niai darbininkai, priklausantie
ji “R.” bendrovei, tuojaus susi
rūpino “R“ raidėmis, kad jos 
nepatektų į policijos nagus. Ne
žiūrintį policijos saugojimų ,23 
d. to- pat mėnesio raidės buvo 
išvežtos ir paslėptos žinioje 
Lietuvių Kdmuhistą Frakcijos.
ANTRAS ŽVĖRIŠKAS Už-. 
PUOLIKAS NAMO.' ' 
26 d. rugsėj vakare “R” bu-Tai artistiškai padirbti iš 26 d. rugsėjo Vana. c Mu-

ažiai įvairiomis' tas buvo užpultas, Rosasco ko- 
spalvomis ir figūromis išmar- į manduojamų kazokų, kurie be 

; iš-| o* y , L i ,
vario, akmens ir geležies. Tie j' vertė iš šėpų knygas, sudaužė 
daiktai esą palaikai senesnės 
civilizacijos, kaip graikų; jie 
priklausą tautai, skirtingai nuo 
visų iki šiol žinomų tautų. 
Tuos dirbinius užtiko vienas 
žmogus, bekasdamas molį ply-

nerado budeliai. raidžių, kurių 
taip jieškojo.

KĄ DARĖ, KĄ ČERŠKĖJO 
OPORTUNISTAI

Mūsų oportunistai daug čirš
kė ir čirškia—komunistai pavo
gė raides, 4 knygas ir visą “R’ ’. 
bendrovės turtą ir tt.,—bet jūs 
nelaimingi oportunistėliai pasa
kykite, kur jūs buvote tuomet, 
■kuomet draugai dideliame pavo
juje, iš po policijos akių nešė 
ir slėpė “R.” turtą. Jūs tuo
met darėte apskaičiavimus, 
kaip geriaus paslėpus savo kai
lį, ir tuo sykiu spjovėte; ant 
“R.” ir jo turto. Po nekurio 
laiko šios rūšies gaivalų dalis

toms.
Mokslininkai taip susidomė

jo tuom atradimu, jog Harvar
do Universitetas siunčia seno
vės žinovų ekspediciją į Du
nojaus pakraštį daryt plates
nių kasinėjimų ir tyrinėjimų.

ANTRA KRAUJO APLINK- 
. TAKOS SISTEMA 

SMEGENYSE. ' •
i Londono mokslininkai Gre
gor Popa ir Una Fielding pra
neša, kad jie suradę, jog žmo
gaus kūne yra ne viena krau
jo aplinktakos (cirkuliacijos) 
sistema, bet dvi. Antroji tai 
maža;, šalutihė cirkuliacijos

<

paveikslus, paėmė visą vedamą 
“R” archyvą, pašto .ženkliukus 
ir keletą pesų, kuriuos stalčiuo
se rado. Išeidami žvėrys pali
ko baisų reginį, bet tik dėka 
darbštumo revoliucinių draugų, NANTICOKE, PA.

Netinkamas Pasigyrimas
‘Tiesos” No. 7 tilpo iš Nan

ticoke aprašymas, kad kovo 19 
d. L.D.S. kuopa surengė strei
kuojančių Kentucky mainierių 
pagelbai parengimą (“card 
party” ir šokius). Aš pasaky
siu tiek, kad tą parengimą 
rengė ne tik L.D.S. kuopa, bet 
trys kuopos: L.D.S., A.P.L.A. 
ir L.D.S.A. Aš tikrai žinau, 
kad A.P.L.A. vienas narys par
davė ne mažiau 40 tikietų, o 
kur kiti A.P.L.A. 16 kuopos 
nariai, o kur L.D.S.A. 63 kuo
pa? Gi minėtame aprašyme 

šistemukė e-alvoi 'kur iš mitui lalRo S1OS rusies SaivaIU aans apie tas dvi kuopas.nieko ne- 
sistemuke gaivoj, kur is pitui- cndrinkimns kad pasakoma.

liaukos (glandso) dai® slap, ® su?/.lin„Hnys’. „ teisybe. • 
kraujas einąs stačiai į vidutinę Js^e^dus laikraštį .. Rytojaus
tarinės liaukos (glandso)

Reikėjo parašyti 
teisybę. •

r

smegenų dalį.

KAKLIN.ĖS f LIAUKOS
KREIVOS KOJOS

IR

N. R.b-vės vardu, kuris garbintų 
fašistinę valdžią ir apgaudinėtų 
darbininkus. Bet šitas; jiems 
nepasisekę, nes L. K. F. ir visi' 
revoliuciniai 'daTbiriihkai laiku 
sukruto prieš tąl kovoti. ; 

• Lietuvių Kolnuništų Frakci
ja “Rytojaus” b-vės turtą ne- 
pasišavino ir neįasisavins. L. Į
K. F. dalį “R.” b.-ves turto jau į 
grąžino .stalus, kėdės, knygas ir j 
šiaip smulkmenas, reikalingas 
"Ryt ojaus’ ’ administracijai.1 
“R.” b-vės nutarimu raidės pa
liktos ir toliau po priežiūra
L. K.F., nes kol kas jomis nau
dotis nemanoma. L.K.F. suti
ko raides saugoti ir toliau.

Tiesa, “R.” b-vės turto šiek 
tiek' žuvo Uriburinės reakcijos, 
laiku, apie ką sekantį kartą 
“R.” b-vės Taryba mano pra
nešti kur ir kas žuvo.

• ŠIANDIEN PADĖTIS 
KITOKIA

. i j . . . .
Pasaulinė padėtis šiandien 

daug .kitokia negu, kad buvo 
pųsantyų metų atgal. Darbi
ninkų skurdas keleriopai padi
dėjo, bedarbė pasiekė iki Šiol

Siųskite Pasveikinimus 
“Pionieriui”i

Iki šiol buvo, manoma, k&d 
kreivos’ko josi, iškrypusios per 
keliu? į- lauko ar vidaus ^usę, 
paeina tiktai iš -neužtenkamo 
maisto arba vitaminų stokos 
kūdikystėj. - • , Bet Wjsconsjno 
Universiteto profesorius M. F. 
GuyeF surado,; jog kai: kada 
kreivos išauga kojos todėl, 
kad persilpna yra kaklinė 
Cthyroidine, “Adomo obuo
lio”) liauka, ir iš jos negauna 
kraujas, kiek reikia, tam tikrų 
sulčių.

bailių supratipiu,:. išrodo, 
kad juo labiau reakcija 
puls, tuo labiau slūgs ko
munistinis judėjimas ir bus 
platesnė dirva renegatų 
oportunistiniam judėjimui,, 
kuris jau nusiginklavęs 
prieš reakciją. Kad Prusei- 
ka ir Butkus yra dideli bair 
liai, užtenka priminti vien 
tik tą, jog prigulėdami Ko
munistų Partijai bijojo bū
ti New Yorko ar Brookly- 
ūo organizacijose, kur ‘nuo
lat tarp darbo ir kapitalo 
eina kovos, ale kaip žiurkės 
pošluotėj, tupėjo mažame 
miestelyje —Cliffside, N.J), 

ten būdami ., aukoinis-pi- 
nigais norėdavp atsipirkti 
nuo ^Partijos darbo.

Budapešte Suareštuota
400 Darbininku

• Jaunųjų Pionierių organi
zacija ruošia didelį gegužinį 
numerį savo laikraštuko —* 
"New Pioneer”, TaS laik
raštukas yra skiriamas dar
bininkų vaikams. Viši žino
me, kaip labai yra reikalin
ga darbininkiška apšvieta 
mūsų jaunimui. Buržuazijos 
mokytojai visaip apgaudinė
ja jaunimą ir grūda buržua
zinius nuodus.
' Pionierių organizacija atsi
kreipia į visas lietuvių dar
bininkų organizacijas ir 
skaitytojus, prašant, kad sių- 
stute pasveikinimus su auko
mis. Siųskite kiek kas išga
lite nuo 25 centų. Greitai tą 
padarykite, nes už 10 dienų 
laikraštukas eina. į spaudą.

Antrašas:
New Pioneer’’
•50 E. 13 th SL, ' - 

New York, k. Y.

i

, BUDAPEST, Vengrija.— 
Spaustuvininkų streikas esą 
sulaužytas. Tik per vieną 
bal. 7 d. Budapešto policija 
suareštavo ■: 400 darbininkų 
streikiėrių.P. Bukhys*

Valštijd- 
pasireiš-

kapitalizmo stipimo perio
das galės būt labai ilgas.

Užtai tai darbininkai pri
valo rengtis kuogreičiau- 
siai jį sunaikinti. ,
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Puslapis Trečias

Ot, Kur Mokslui Ramstis! Kaip Tūli “Progresuoja” SCRANTON, PA. teismas. Teroristai Stem: 
irVasiliev buvo lenkų im
perialistų įrankis. 
-.. - --------------------- ----------------- --

metus: t išbuvo: Sovietų ? Sąjun
goj. Tad ji mums daug papa
sakos apiė Sovietų Sąjungos 
darbininkų gyvenimą.

Visi, kurie tik žingeidauja- 
te plačiau sužinoti apie Sovie
tų ; Sąjungą, esate kviečiami 
dalyvauti šiose drg. M. Un- 
džienes prakalbose.

širdingai visus kviečia
Rengėjos.

ę^najd’a. — Vie
ną sykį Toronte į Jaunuolių 
Sąjungos susirinkimą papuo
liau ir aš. Tai buvo 1931 m., 
rodos, spalio mėn. Buvo de
šimts žmonių, iš jų trys buvo- 

Svar- 
biausia jiem buvo, kad tame 
susilenkime gavo vieną naują

Wilkes-Barre Aido Choras i 
suvaidins “Pirmus žingsnius,’’ 
gražią keturių veiksmų revo
liucinę dramą, šeštadienį, bal. 
{April) 16 d., Washington į 
Hali, 321 North Main Ave., 
Scrantone, Pa. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Rengia A.L.D.L. 
D. 39 kp. ir jLD.S.A. 54-ta 
kuopa.

Tai jau antru kartu stato-, 
nja scenoj ši puiki drama 
Scrantone. Paisai vęikalas 
yra žingeidus, bet jis bus dar 
padailintas Aido Choro daino
mis. , šis teatras yra .paimtas 
iš revoliucijos laikų Lietuvoje. 
Matysite vargingą kumečių 
gyvenimą, urėdo ir ponų žiau-j 
rūmą ir t. t. Rengėjai, atsi
žvelgdami į sunkius laikus, 
bedarbę ir kitas darbininkų 
sunkias gyvenimo hplinkybes, 
padarė kuo žemiausią įžangos 
kainą, kad visi galėtų 1 daly
vauti ir matyti veikalą “Pirmi 
Žingsniai.” įžangą 50c ypa- 
tai; vaikams 25c. Visus kvie
čia Komitetas.

Operetė “Nebaigta Kova” 
Scenoje

Daug sykių mūsų spaudoj
‘‘Naujojoj Gadynėj”?

—Nė kiek nekitaip. Tik 
aš stebiuosi, kad toji apie telpa aprašymai kokio įžy- 

I Maloney asmens ypatybes maus perstatymo, kuomet bū- 
žinia nebuvo iki šiol išnau- Pajau PT’vėl,u_ kitiems1 Jj. ma"

(Feljetoniukštis)
—Skaitei “Naujosios 

dynės” No. 13?
—Skaičiau.
—O ką, ar ne stebėtinas 

pranešimas? Tai, bra, 
tas, kuriuo ne vienam 
giniam fanatikui gali 
badyti.

—Kaip tai?
—Nežinai kaip?
—Nežinau kuriuo klausi

mu tu kalbi.
—Aš kalbu tuo, kuris yra 

svarbiausias klausimas 
mokslui — supranti?

—Kuris gi tai klausimas?
—E, su tavim kalbėti, tai. 

reikia ir pupų rėtį pasiim
ti. Apie Maloney aš kalbu.

—Apie pruseikinių vadi
namą angliakasių streiko 
vadą?

—Apie jį, bet tik ne strei
ko klausime, o mokslo.

—Mokslo? O kuom jis 
mokslui pasižymėjo?

—Tai tau. Skaitai “Nau
jąją Gadynę” ir dar tokius nybės atidengimą aš nebu- 
klausimus statai.

—Aš statau klausimą, o 
tu, jei užvedei kalbą, aiš
kink. į

—Taigi, matai, kad as
muo Maloney, remianties 
“Naujosios Gadynės” pra
simu, yra tas asmuo, delei 
kurio eina didžiausi ginčai 
tarpe evoliucijos mokslo ša
lininkų, tarpe Darwino teo
rijos pasekėjų iš vienos pu
sės, ir tarpe religinių fana
tikų, biblijos mokslo išpa
žintojų—iš kitos.

—Tai aš šitokio dalyko 
nepastebėjau.

—Jei nepastebėjai, tai nė 
nesiednčyk. Bet šį paskelb
tą faktą gali pasiimti ir 
naudoti ginčuose su bile fa
natiku, kuris netiki, '"'kad 
žmonių veislė yra kilusi iš 
žemesnių gyvūnų. Praei
ty, daugelyje atsitikimų, 
yra užsibaigę ginčai tuo, 
kad religiniai fanatikai, bū
davo, pastato klausima: jei, 
girdi, žmogus iš beždžionės 
išsivystė, tai kodėl pas 
žmogų nėra uodegos požy
miu? Kodėl, girdi, nėra to 
artimojo ryšio, arba, kaip 
amerikonai sako, “link”

Ga-

fak- 
reli- 
akis

na jau ps. veiu j( vjsaj paga]iniai.
tyti, nes jau buna po losiųiui, i binn.ft 
ir žmogus turi po tam apgaidota mokslui. Maloney gal

ne nebuvo iki šiol moksli- lestauti, kad jis neturėjo pro-;narj “garsųjį” A. Frenzelį. 
ninkams pasisakęs turįs to- gos sužinoti perstatymo reikš-iprje§ prįsįrašant, jis pareiškė’ 
kią didelę ir drūtą uodegą, mę prieš pai engimą, ii tokiu Į v|oj SąjungOj jam viskas 
O dabar tąją paslaptį, jei- n®^a labai patinka, tik, žinomą,

« r .r. y . o „.cry cjaUg, reį^įa.^kas taisyti. Vie- 
. “Nebaigta Kova” nas narys užprotestavo; sako, 

užjnteresuojanti kiekvie-Į mes visko neardysime ir ne- 
Tai yra ;

metų revoliucijos ijančio nario.

gu tai galima paslaptimi ,ir sav0 akimis matyti l<‘ visą
vadinti, paskelbė pasauliui1 Operetą
Naujoji Gadynė . Ot, ka- Tai yra "atvaizdinimas i keisime delei vieno naujai įsto- 

me Naujosios ^Gadynes .19O5_19O6 metų revoliucijos Įjančio nario. Bet dar atsisto- 
nuopelnas mokslui. Kai aną Lietuvoj. Piešiama, kaip tūli ja vienas lyderiukas ir pritar- 1 m . y 1 1 • • • 1 - .... . • ’ - I 1   Tn___ ,1 • _ • 1  • •   metą Tennessee valstijoj bu- žmonės įsitikėję į galybę rusų damas Frenzeliui ąako, jei ma- 
vo teisiamas mokytojas caro, ir sako:..“Dievas danguj, tysime naudinga, taisysime, 
Scopgs, Maloney ypatybė 
būtų daug pasitarnavusi 
mokslui. Bet niekas tada 
įpie jo ypatybę, tur būt, ne
žinojo, niekas nebuvo pas- ' 
kelb^s; ‘ ‘ 
nes” tada dar nebuvo.

—Jei taip yra, tai ir te-i visam chorui, 
būna.
‘Naujoji Gadynė” pasižymi 
ir kitais svarbiais atidengi- : 
mais? Apie Maloney asme-

taisysime,
Iš kitos pu- dirbsime, mokinsimos, progre- 

kaimo jaunimas sudaro suosime.
Bet niekas, turbūt, negalėjo

Šalin caro valdžią! Te- tikėtis, kad jie galės tokiu 
revoliucija!”

revoliucinį veikimą su obal-, 
siais: “!
gyvuoja

XT . . j Operetėj “Nebaigta Kova" .-ju
Naujosios Gady- yra apįe 20 dainų, padalintų

į solus, duetus, kvartetus ir 
Į lošimo roles 

Bet*ar tu žinai, kad!ieina žymiausi Laisvės Choro 
iš Hartford, Conn., lošėjai: 

;D u 1 b i s—pasiturintis ūkinin- 
Makaveckas; Dulbie- 
Giraitienė; 

sūnus—K.
Du Ibių duktė—į

Justinas
Kiškįiūnas;

. Ra-

WATERBURY, CONN.

Liepos
Visi Būkite Prisirengę

Dalyvauti Dienraščio
čia policija buvo suarešta

vus vieną darbininką už lape
lių dalinimą prie dirbtuviiį. 
Lapeliuose darbininkai buvo 
kviečiami į prakalbas, kurios 
buvo sakomos ant gatvių., La-r 
pelius dalino keli darbininkai, 
bet suareštavo tik vieną. Kiti 
paspėjo, prasišalinti, nespėjus 
policijai pamatyti.

Bet teisme ir areštuoto drg. 
bylą panaikino.

i i •

j Pabaigoj kovo mėnesio ir 
1 pradžioj balandžio buvo 
rengtos prakalbos 
Kalbėjo Jaunųjų 
Lygos narė, jauna 
Bridgeport, Conn.
6 d. taip pat buvo, 
tingas su i 
centre.
reikalaujant paliuosuoti Scot
tsboro negrus jaunuolius. Nors 
vakaras buvo šaltas, tačiaus 
skaitlingai dalyvavo darbinin-

LAISVES
Rengiamame Didžiajame

LIETUVIS GRABORIUS
patar- 
ir už 
kainų,

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

greitu laiku taip didelę “pa
žangą” padaryti,—ir ištikrųjų

i vieną gerą šuolį at- 
! gKl, tiesiog į urvą, tiesiog po 
mulkinyčia. Tie vėžio mados 
progresuotojai susiblokavo su 
kunigo Garmaus škapliernin- 
kais, ir pabučiavo Garmui Į 
padą. Tik kažin, ar išmintin
gieji vadai pavieniai bučiavo, 
kaip tai, A. Frenzelis su Joku- 
bynu už visus eilinius narius, 
ar gal visi iš eilės klaupėsi ir 
siekė į nudėvėtą Garmaus 
pantaplį. . i

Tai, mat kaip jie progresuo
ja.

Bet, draugai, 
su Jokubynu sąjungėlės ne
klausykite.

Ar sužiniai, su kokiais as
meniškais išrokavimais jie jus, 
darbininkai, veda atbulon pu
sėn, ar nesužiniai, bet vis tiek

su-, 
ant gatviųJ 
Komunistų 

mergaitė iš 
Balandžio 

jat buvo, masinis mi- 
prakalbomis miesto 

Priimta rezoliucija,

Lenkijos Plėšikai 
Diriguoja Teroristams

vau pastebėjęs. Bet ta
me pačiame “Naujosios Ga
dynės” No. 13 aš Iškaičiau 
prie ko Pruseikos pasekė
jai patys save prisilygina. 
Net juokas ima. Jie lygi
nasi save tai buliaus 
anatomijos daliai, kuri bu
liaus tarpkojyj kabo. Ha- 
ha-ha! Tėmijant visą 1 
manyje pradeda įsivyrauti i dėlės apramindama caro po- vadovybė žalinga, 
mintis, jog kai L * 
“Naujosios Gadynės” 
dradarbiams yra ir 
tik iki kelių, lygiai, kaip 
tam patarlės šnapsininkui.
Ha-ha-ha!

—Gali būt, galį būt. Šian- 'L Plikūnas.

kas—S. 
nė—O. 
Dulbių 
Onutė, 
moškiūtė, ir taip seka \iki 13
ypatų, įžymiausių dainininkų 
ir lošėjų. O kuomet sueina kai
mo jaunimas į Dulbių stubą, 
jau čia pasidaro apie pusė 
šimto šokikų ir dainininkų. Iš 
jų tarpo radosi revoliucionie
rių agitatorių. Caro polician- 

jtai užpuola tą susirinkimą, su- 
,rakina agitatorių, čia Onutė 

tai, I sulosią, didelę rolę ant valan-
I • I 1 — 1 — . -]

Vienas dalykas reikia paste- 
A Frenzelio bėti, tai kad ir čia masės dir- . _ ! U o 111 1’ v U /J o v»U 111 vn d nrl n

spau-MASKVA.—Sovietų 
da atvirai kaltina Lenkijos 
pilsudskinius plėšikus diri-i 
gavime teroristinių darbų 
prieš Sovietų valdžią. Tą 
aiškiai parodė paskutinisIbančių ir bedarbių pradeda 

interesuotis klasių kova; susi
renka didelė minia klausytis 
prakalbų. Pereitais metais į 
prakalbas ant gatvių nesusi- 
rinkdavo. daug. Kurie ir su
sirinkdavo klausytis, tai bijo
davo arti eiti—iš tolo klausy
davosi. Mat, čia darbininkai 
labai bijosi bosų, neorganizuo
ti ir neturi jokios unijos.

Balandžio 24 d., sekmadie- 
krutami

liciantus, ir užveda ginkluotus 
revoliucionierius. Caro poli- 
ciantai lieka nuginkluoti ir pri
versti nuimti pančius nuo 
draugų rankų. ,‘

Operetei vadovauja ir diri
guoja Laisvės Choro vedėjas i

Simfonijos' or- labiausia rašytis i Amerikos streikuojančių mainierių. i 
dien jiems matosi uodegos kestra, susidedanti iš apie 20 Lietuvių Darbininkų Literatu-įrodoma, kaip Japęnijos impe-' 
ir buliaus tarpkojy kaba-

kuriems 
ben- 

jūros

liojimai, o rytoj gal dar sockib, garsingai ferajys, ir tai 
pasi- girdės ne tik viėtihiai, bet ir 

[iš visos\j apielinkės, kurie čia 
bus; o kuris hepribus, tai pas
kui sužinojęs nuo kitų apgai
lestaus.

Kuomet ši operetė buvo lo
šiama Hartforde, tai publikos 
buvo pilna svetainė, ir visi bu
vo pilnai užganėdinti; tą liū- 

|dijo publikos griausmingi ap
lodismentai. Kas gyvas, to-

“svarbesni * dalykai” 
matys...

8-IV-32.
Es-Džei

BINGHAMTON, N. Y.
Koncertas ir Šokiai

Subatoje, balandžio 16
7:30 vai. vakare, Jaunuolių Į del, pribūkite ir matykite visa 
Darbininkų Choras rengia kon-(tai; i 
certą ir šokius.
įvyks Lietuvių Svetainėje.

i atliks vai. dieną.
choro nariai ir jų simpatizato-
riai-—jaunuoliai. Programoje 

d

kuris būtų vidurkelyje tar- Koncertiną programą 
pe žmogaus ir beždžionės? riaILjaunuolili’" 
To artimojo ryšio Jieskota dalyvaus visiems gerai žino-1 
per daugelį metų. Be pa-įma jauna artistė, Katrytė Ki- 
rodymo to artimojo ryšio, Į ziutė.^Taipgi pirmu sykiu ,da- 
vargiai 
įtikinsi, 
turi ką bendro su bezdžio- naujomis gražiomis dainomis.

religinį 
kad žmonių veisle

O jūs, draugai, stokite į dar
bininkiškai pažangias organi
zacijas, kurių Toronte yra ke
letas, kur draugai dirba nau
dingą darbą, ypač dabartiniu 
taip svarbiu momentu, šiuo nį, čia bus rodomi 

ikartu norėčiau jus pakviestI paveikslai pagelbai Kentucky!
. Bus'!

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

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

'Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistu Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus
Sovietu Valdžia \ . <

Parhšėiz. ANGARIETIS

Kaina: Liėt.—lOcnt. Amerik&j-f-^cnt., S.S.R.S.—5 kp.
'• ' • f J šias knygutes galima gauti

ypatų su įvairiais muzikos in- ros Draugiją. Pirmyn, drau- Ralistai puola Chiniją. Gal 
strumentais, vadovystėj V. Vi-jgai! ' |bus paveikslai ir apie Sovietų

i 1 ' ‘ Proletaras, t įSąjun’gą, Jau paimta švetai-
I nė ir tikietai gatavi: įteikia 
Į visiems kuopos nariams dar
buotis, kad tikietus gerai iš
platinti ir sutraukti daug pu
blikos.

Paveikslai bus rodomi rusų 
svetainėje, 184 Cherry St. 
Įžanga tik 25 c. ' Pradžia 7 
vai. vakare.

-—o—
Apie Bedarbius

čia bedarbiai gaudavo po 
dvi dienas dirbti miesto dar
bus ir šiek tiek maisto duoda
vo. Dabar jau tik vieną die
ną gauna dirbti. Pavieniai vi
sai negauna. Bedarbiai priva
lo organizuotis į bedarbių ta

rybas ir kovoti už tuojautinę 
(pašalpą visiems bedarbiams ir 
už įvedimą bedarbių apdrau- 

(dos.

__ o.„___ 'tai; o tuom pasigėrėsite 17-tą 
Parengimas'balandžio, Lietuvių svetainėje, 

"_________354 Park St. Prasidės 2-rą

fanatiką i lyvaus šioje svetainėje gabus 
“(jaunas smuikininkas Jacob 

Edelheit. Choras pasirodys su !

nemis.
Na, bet tai kas gi bendro ginų sekstetas ir grupė jaunuo- 

randasi pas Maloney? _?k™iniečiJĮ Joks vi^įkius i
—Kad pas Maloney ran-

Be to, dar bus ir jaunų mer-

. ukrainiškus šokius. Choro J 
, . , , , . v, , dainų mokytoja yra d. H. žu-dasi bendro, tai užtenka pa- kajte.
sakyti tik porą žodžių. Pla
čių teorijos aiškinimų ne
reikia. Tik man stebėtina

Po koncertui tęsis šokiai 
prie Nemceko orkestros.

_ _ Visi lietuviai kviečiami da-
ve kas: jei 'Maloney yra"tas: Iyvauti- Ižanga visien?s 35c- 
tarpe žmogaus ir bezdžio-l LL.D. Teatras, Koncertas ir 
nes ryšys, tai kodėl jis nė
ra paimtas, kaipo mokslinis „ . . _.
dalykas į mokslo įstaigas, Į TarpVautiš_____
kur yra aiškinama žmogaus gynimo' kuopos, 
išsivystymo laipsniai.

Šokiai
Balandžio 2£ d., Lietuvių 

; bus parengimas 
Tarptautiško Darbininkų Apsi

aus gera 
. ____ programa. Ukrainai draugai

—Aš visgi dar negaliu su- suloš vi.eno veiksmo juokingą 
prasti, ką gi Maloney turi 
tokio svarbaus mokslui? nas draugas slavas sakys juo- 

—Uodegą, supranti? Jr kingą monologą. Prie to dar 
dar ne bile kokią uodegė- bus pora muzikalių numerių, 
lę, bet tokią uodegą, kurion ! Po programai bus šokiai prie 
gali bent keli vyrai įsika-iNemc«ko brolių orkestras. Ki
binti, arba, kaip “Naujoji ± ””
Gadynė” sako, visas eilinių 
narių, streikierių, komite
tas. Visas komitetas įsi
kibęs Maloney uodegon 
laikosi, laksto, o betgi uode
ga netrūksta. Tai v£ ką 
Maloney turi.

—Tai šitaip buvo rašyta na.

Dalyvaus Jaunuo
lių Darbininkų Choras. Vie-

t prašomos 
nieko nerengti ant tos dienos.

B.

Tvirtos Valiutos ir Aukso 
Fondas Tirpsta,

Per 1931 metus sutirpo 
42 milionai litų. 1932 me
tais tas tirpimas toliau ei-

BINGHAMTON, N. Y “BALSO REDAKCIJOJ,

DARBININKU 
KALENDORIUS

Įsitėmykiti Visi!
L.D.S.A. 23-čia kuopa 

Jaunų Darbininkų Choras 
gia prakalbas su iliustruojan
čiais paveikslais. Kalbėtoja 
bus drg. M. Undžienė iš Broo
klyn©, N. Y. šios prakalbos 
įvyks šiandien, trečiadienį, 13 
d. balandžio, Lietuvių svetai
nėje, 315'Clinton St.; pradžia 
7 :30 vai. vakare.

Drg. M. Undžienė penkis

ir 
reri-

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

U Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

Literatūros, politikos ir visuomenės mokslų darbininkų žurnalas

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

DAR TURIME
350 KOPIJŲ

Tikra Kaina 25 Centai

Dar Turime 350 Egzempliorių, šių mėty

DARBININKŲ KALENDORIAUS
Prašome draugi 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 tuoj aus reikalauti.

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

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

Reikalaudami Kalendoriaus rašykite;

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

iš-

M. K.

WATERBURY, CONN.
L.D.S.A. 12-tos Kuopos 

Narėms
, Draugės, mūs kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks 13 d. 
balandžio, 8-tą vai. vakare, 
savuose kambariuose.

Svarbu priminti draugėms, Į 
jog nei viena nepamirštumęt 
atsilankyti, nes artinasi Vasa-; 
ra, turėsime daryti planus, ką 
gero galėtume nuveikti ateity
je. ‘ ’

Be to, jau artinas* prakal
bos, .kuriąs bendrai rengia A. 
L.D.L.D.i 28 kp. ir mūsų kuo- 
!pa. Prakalbos įvyks 16 d. ba
landžio, tad nuo rengėjų gal 
(gausime kokių atsišaukimų, 
.kad galėtume pagelbėti šį tą.

Svarbiausia, tai mes šiame 
; susirinkime turėsime apkalbėti 
.apie Pirmą Gegužės. Pirma 
diena gegužės, tai yra viso 
pasaulio darbininkų šventė.- 
Tad turėsime nutarti, kaip 
mūs šventę tinkamai apvaikš- 
•čįosim ir ką galėsime surengti.

Šiaip irgi randasi dalykėlių, 
kuriuos susirinkime turėsime 
apkalbėti.

Tad, draugės, būkite visos!
Kuopos Sekr. M* V.

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

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

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

“Priekalas” daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 
pastotų 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. Todėl 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 mėn. — 50 cent, 
atsk. egz. — 10 cent.

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima 

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Inostrannich 
Rabočich” 

Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj beto dar galima 
Issiraiyt per “LAISVĘ”
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NUO DNIEPRO IKI VISLOS
(Tąsa)

Rugpjūčio 14 dieną lenkų 5-toji armija 
po vadovyste gen. Sikorskio pradėjo puo
limą ant Raudonosios Armijos nuo upės 
Vkra išilgai 25 kilometrų frontą tarpe Bo- 
rkovo-Zavady-Sakocin, ir čia jų buvo kelis 
kartus skaitlingesnės spėkos. Bet jie suti
ko galingą pasipriešinimą iš raudonarmie
čių. Tokis pat mūšis prasidėjo ir prie Ra- 
dimino. Čia Raudonoji Armija užima Se- 
roską, bet negalėjo paimti tvirtumą Seržą. 
Ir taip 14 d. rugpjūčio jau prasidėjo gene- 
ralis mūšis išilgai visą Vkrą upę ir Vislą. 
Tos dienos pavakary raudoni kovotojai 
pradėjo imti viršų ant lenkų. Ypatingai 
lenkai susvyravo ties Radiminu; ir ant 
upės Vkra lenkų generolo Sikorskio armi
ja buvo netik atmušta, bet vietomis neteko 
pirmesnių savo pozicijų.

Rugpjūčio 15 dieną generolas Sikorskis, 
padrutinęs savo spėkas, vėl puolė ant Ce- 
kanov, kurį jiems ir pavyko tą dieną už
imti ir laikinai supainioti šioje vietoje rau
donųjų kovotojų planus ir pakirsti susisie
kimus? Rugp. 15 d. lenkams pavyko lai
mėti keletą kruvinų mūšių ant upės Vkra 
ir atstumti 15-tą Raudonąją Armiją atgal. 
Linija išsitiesė išilgai Modlino ir Mlavos 
ir mūšiai ėjo už fortus Modlino.

Tuo kartu trečias raudonųjų raitelių 
korpusas paėmė Serpcus ir mušėsi ties Ba- 
braunikais. Iš vienos pusės jis grūmojo 
apsupti lenkų 5-tą armiją, o iš kitos len
kai grūmojo jį atkirsti nuo svarbiausių 
Raudonosios Armijos dalių ir prispirti 
prie Vokietijos .sienos. Prie to tą dieną 
lenkai pagavo per radio Raudonosios Ar
mijos vieno vado Šuvajevo įsakymus, kad 
18-ta ir 54-ta divizijos pultų Plonską, o tuo 
kartu 15-ta Raudonoji Armija puls lenkų 
generolo Sikorskio spėkas iš kitos pusės.' 
Šis patekęs radio i lenkų rankas davė jiems 
progą prisirengti ir tuos žygius sėkmin
gai atmušt.

Rugpjūčio 15 d. fronte Radimino raudo
nieji kovotojai grupavosi puolimui ant 
tvirtovės Zgeržo, bet tuo pačiu kartu prieš' 
juos padarė puolimą lenkai po vadovyste 
Pilsudskio ir atsiėmė Radiminą. Tiesa, 
pavakary raudonarmiečiai perėjo vėl į

‘ TARANTO KANAHA W* esat • nariai T.D.A. lUKVNlU, AAnaVA 13 kp., būtinai turite būti šia-
m-i , . . „ , i i i . me susirinkime. Labai svar-, 
Tūlas Keleivio ^orespon-dalykų reikia aptarti..'

j H n VY 4- n c< YCĮ Tnvnntn voS/'y AT I O c c __ _

Išių metų, pasislėpdamas po
TZ , . ... i -rx i * a i slapyvardžiu, “S. ir D. Dr-josKad palengvinti kovas Raudonosios Ar- -Budėtojas.” 

mijos prie Varšavos, visų, raudonųjų spė-1 
kų komandantas davė įsakymą armijoms 
veikti pietų dalyje ir Galicijoje. Dvylikta 
Raudonoji Armija sėkmingai pradėjo puo
limą ant Vladova-Savin-Reiovec, Tomašov 
ir Rava Russka bei ant Lvovo. |

Rugsėjo 17 5-ta lenkų armija pradėjo 
pulti tvirtumą Pultuską, kurią buvo ūžė-! 
muši Raudonoji Armija. Čia energingai 
kovojo raudonarmiečiai iš 5-tos armijos, štu į draugiją, kad ją užpultų 
bet pavakary buvo priversti pasitraukti. Ppbcija ir sunaikintų. A v x ■ Iri o ramarne? v* nm n c

Kra
jdentas iš Toronto rašo N12, •Sėkr. D. Lukienė

CLEVELAND, OHIO
paklausčiau tamstos, 

kaip, senai tą “budėjimą” 
draugijos daboji, nes draugi
ja gyvuoja jau dvidešimts siimti.” “ J
metų ir niekas pašalpa nebu- pijos organe, kovo 26 d., kurio 
vo nuskriaustas, i 
mas provokaemę dėmę ant’po toks skelbimas. Jame skai- 
komūnistų arba valdybos? 

jčia kaip tik tapsta eini į pro- 
I vokatoriaus-šnipo rolę ir tie- 

. siog pasitarnaudamas reakci- 
1 jai Kanadoj, tiesiog rodai piis

“Savų pinigų negali gauti, 
tai siutais ar lapkočiais gali ąt- 
_____” Tai šv. Jurgio para-

- - -- VU VAįjVH.V, AKU. V V — u. VA . , AAV.A.U

ir užmesda- Povylas Šukys yra leidėju, til- 
_] X X'X'X /X TX .A 4- .1 t 1 i • -r 1 ♦

’• * Bet biznieriui hūriėškf ban
ko knygutę, ■ jis ‘tai atsiims 
$23.50 vienu šūviu; Reiškia,; 
čia. pasirodo, kad biznierius 
svetimus , pinigus gali išimti, 
tik ne depozitoriai. Clevelan- 
do lietuviai depozitoriai, turė
tume šaukti tuo klausimu de- 
pozitorių susirinkimą ir ap
svarstyti, kodėl biznieriui to
kios koncesijos duodama, o ne 
mums—savininkams tojo ban
ko taupmenų. Ką sakote?

bet pavakary buvo priversti pasitraukti. Ppbcija ir sunaikintų. Tai to- 
Tą pačią dieną_ lenkai atmušė raudonar- ( ~Toliaus j fcamsta pasakoji, 
miečius ir paėmė atgal miestą Novo kad draugija, rengdama pa- 
Minsk. Taipgi naktį iš 17 į 18 d. rugpjū-/engimus italų svetainėj,, “ap- 
čio Raudonųjų Armijų vadai galutinai per-isikįauljno” • ir už tai ^daugiau 
sitikrino, kad su esamomis spėkomis nega- “tiaZ
lima nugalėti lenkus, kad leikia atsitiaukti įę” atlikai arba padėjai at- 
nuo jų, pertraukti mūšiai, trauktis atgal, HRti, skūsdamas progresyvių 
persigrupuoti ir papildžius spėkas iš nau-[veikimą, nes S. ir D. Dr-jos 

’ rengimo komisija gavo atsaky
mą, del ko nerandavos dau
giau svetainės. Gal tamsta 
norėjai, kad draugijos paren
gimuose būtų giedama “visų 
šventų litanija”, “Lietuva, Tė
vynė Mūsų’ ’ir t. t. Bet deja, 
kad tie dr-jos nariai 95% pa
žino tas visas maldas laike 
14-18 metų, kokią “naudą” 
jos suteikė darbo žmonijai.

Toliaus, tas draugijos “sar
gas” poškina, kad draugija 
negauna svetaines del paren
gimo. Svetainių yra pilnas 
miestas ir draugija gali gauti 
ir rengti, kad tik jai jėgos lei
džia. Tamstai, kaipo provo
katoriui, niekas neužgins lie
žuvį pakišt, bet ne visuomet 
išdegs. Ir da toliaus, da juo
džiaus “maliavoja” draugijos 
valdybą. Būk' į valdybą įeina 
komunistai, tai taip,. kaip 
Smetona Lietuvoj. Ar neturė
jo pilną teisę žėdnas narys 
būti nominuotas, ar ne žėdnas, 
atsilankęs susirinkiman, gavęs* 
balsavimo blanką, balsuoti už 
ką tik jam buvo mielą; buvo 

Armija prasilaužė per lenkų apsuptas spė- pilna “Keleivio” demokratija.
Tiesiog šaukia Toronto lietu

vius, kad padėtų išvyt iš drau
gijos komuųistus. Praeityj, 

(balsavime valdybos ir rinkime 
draugijai organo, buvo pasi
sakyta narių už kairiuosius 
narius į valdybą ir organą 
“Laisvę.” Pasisakyta prieš 
“Naujienas” nuo 80 iki 95%, 
tai jo šaukimas kaip tik lygus 
Smetonos diktatūrai, išvyt iš 
draugijos 200 narių, o pasilik
ti su puse tuzino ir valdyti 
draugiją. , Ar čia netikras so- 
cial-fašisto veidas ?

Jeigu praeityj tamstos ar 
draugų valdomoj draugijoj 
buvo šaukiami vienminčiai 
kalbėtojai, buvo iš pašalpos 
iždo skiriama net po 25 dole
rius del suorganizavimo “ge
ležinio vilko,” kuris šiandien 
persekioja ir išdavinė ja Lietu
vos vargo jiaudj ir t. t., tai čia 
nebuvo gerai. Tai buvo jūsų 
politika, kuri ir dabar dar 
juoda.

“Budėtojas” norėtų, kad 
draugijos narių didelė didžiu-

jo pradėti kampaniją prieš Varšavą.

Raudonoji Armija Traukiasi
Iškarto Raudonosios Armijos vadai 

nė tik kiek atšokti nuo Varšuvos, pasidrū
tinti ir išnaujo atakuoti ją, bet daug skait- 
lingesnės, geriau ginkluotos ir padrąsintos 
lenkų spėkos privertė trauktis daug toliau. 
Ketvirta Raudonoji Armija susikoncentra
vo Mlava-Cekanov-Prašnyč srityje su tiks
lu, kad ji užduos lenkams smūgį iš užpa
kalio, gi dar toliaus linkui Vokietijos bu
vo trečias raudonųjų raitelių korpusas. 
Jis užėmė ten tiltą per upę Vislą ties Vlo- 
clavok ir persikėlė į kitą jos pusę. Jeigu 
kitos Raudonosios Armijos ties Varšava 
būtų atsilaikę, tai dabar Varšavai jau bū
tų buvus pabaiga, bet kada kitos armijos 
buvo priverstos pasitraukti, tai šios pasi
liko atkirstos ir apsuptos. Lenkai tris sa
vo armijas, 2-rą, 3-čią ir 4-tą pasuko ant 
Vyškos-Ostrov ir Lomža, tiesiai į šiaurius, 
su tikslu galutinai atkirsti tas raudonųjų 
spėkas ir jas sunaikinti.

Du kartus kovingoji' ketvirta Raudonoji

ma-

tome:
“Temykite mūsų propozici

ją.
“Lietuvių Taupymo ir Pa

skolos Draugijos depozitoriai, 
kurie norėtumėte įsigyti siu
tą ar tapkotą, mes jums pri- 
gelbėsime :■ mes pasiusime 
jums siutą ant užsakymo— 
$23.50—arba jūs galite siutą 
išsirinkti : iš gatavų—padirbtų 
—$15.50—už tą .pačią kainą, 
kaip moketumėt pinigais, jūs 
paskirsite nuo jūsų bankinės 
knygutės perkamą sumą mum.

“Mes priimsime Lietuvių 
Taupymo ir Paskolos Draugi- I n? J 7 “Lai kas ° nuo” ryto ’iki vakaro', 
jos depozitų knygutes ant d ra-I stotis bus atdara nuo anksti iki vė- 
buzių, ant neaprubeziuoto pir- 
kimo, doleris už dolerį.

“Brazis Bros, Ine.”
Šita “geradarystė” siūloma 

visiems lietuviams darbiniu-'klasės,
kams, kurie tikėjo į “savas; 
pas savą.” Čia savotiškai i 
jiems bandoma “atlyginti.” j susirinkimas jvyks „edėiioje, 17-tą 
Viršminėtas Lietuvių Taupy-ja. balandžio ( April), 10-tą vai. ry
mo ir Paskolos Draugijos: te> paprastoj vietoj. Visi nariai bū-, 
Bankas taip sutvarkė išdavimą , kite s_us,nnklme ,r Pasn-up.nk.te uz-; 
pinigų depozitoriams, kuriems'ir atsiveskite naujų narių prirašyti į 
prisieina už kiekvieną penki
nę ($5) bankui duoti prašy
mą (notice) 60 dienų. Toji 
“tvarka” tęsiasi jau nuo per
eitų metų. Yra taip : padavei 
prašymą, nuo jo įregistravimo 
tik už 60 dienų gauni $5. Ap- 
laikęs juos po 60 dienų, jei 
nori kitos penkinės, turi tą pa
tį daryti,’ paduoti prąšymą ir 
vėl laukti 60 dienų, žmone- 
liai skundžiasi, kad .‘‘savieji” 
taip “gerai” sutaisė, žmogus 
turi kokį centą, esi be darbo 
ir neakli savo taupmenų gaut.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

BRIDGEPORT, CONN.
Sekantį sekmadienį, 17 balandžio, 

7:30 vai. vakare, Jaunų Vyrų Sve
tainėje, 407 Lafayette St., įvyks 
svarbios prakalbos. Kalbės drg. R. 
Mizara, kuris lankėsi Sovietų Sąjun
goje ir savo akimis matė socialisti
nę kūrybą. Apie tai jis šiup sykiu 
kalbės Bridgeporte. (88-90)

NEWARK; "nTJ.
Subatoje ir nedėlioję, 16 ir 17 die

nomis balandžio, Newarke bus Tag 
Day naudai Kentucky mainierių. Sto- 

|tis 1002 Springfield Ave., Irvington, 
” ’ Laikas nuo ryto iki vakaro,

Važiuojant iš Newarko, reikia 
imti busą “26 ar 25.”

Draugai darbininkai, visi dalyvau
ji rinkime aukų, remkite savo ko- 
įjančius brolius, jų laimėjimas ko- 
>s bus laimėjimas visos darbininkų 

(88-90)

SHENANDOAH, PA.
A.L'.D.L.D. 17-tos kuopos mėnesinis 

—■ ■ i7-ta

; : BRIDGEWATER, MASS.
ALDLD. kuopos ir Tarptautinio 

Darb. Apsigynijno kuopos susirjnki- 
nlas įvyks senedoje, 13 d. balandžio, 
7-tą. vai. vakare, šapoje. Yra daug 
svarbių dalykų aptarimui, tat visi 
nariai būkite susirinkime.

Valdyba.
PHILADELPHIA,~PA.

Tarptautinis Darbininkų Apsigy
nimas i*engia metinį bazarą, kuris 
įvyks pėtnyčioje 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 
domės 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- 
taupindami keletą centų. Įžanga 25 
centai abiem vakarm.

(87-89)

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 17 d. balandžio, 1 vai, po 
pietų, Lietuvių svetainėje, 25th St. 
ir Vernon Highway. Draugai, visi 
dalyvaukite susirinkime ir pribūkite 
į laiką. F 
duokles, kurie išgalite, 
svarbių reikalų apsvarstymui, todėl 
svarbu visiems būti, 
naujų

susirinkime ir pribūkite 
Pasirūpinkite užsimokėti 

Turime daug

Atsiveskite ir 
aplikantų. • . t

Sekr. N. Astrauskienė.
(87-89)

ELIZABETH, N. J.
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, nes bus rinkimas pildan
čiosios tarybos, turėsime balsuoti 
už paduotus kandidatus ir bus kitų 
svarbiu reikalu aptarimui.

Šekr. V. K. Sherelis.
(87-88)

>

I

, Visi nariai bū- ;
kite* susirinkime ir pasirūpinkite už- ; 

! simokčti metines duokles į draugiją i I . . . j .. • vn t

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. Draugės, 
į visos dalyvaukite, nes turime daug 
; svarbių klausimų išrišti. Svarbiau
sias punktas ant dienotvarkio, bus 
prisirengimas prie apvaikščiojimo 
Pirmos Gegužės ir kiti dalykai.

Org. A. B.
(87-88)

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

bas rengia šokius, kurie įvyks 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- 

bąr inums, lietuviams, darbininkams j sus šios apielinkės lietuvius, senus, 
yra gera proga išgirsti drg. R. Mi-; jaunus, didelius ir mažus. Įžanga 25c. 
žarą. (88-90) I (86-90)

į draugiją. Susirinkite laiku, nes j 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

Sekr. V. Rugienius.
(88-89)

N AUG ATUČKrCON N.
Svarbios Prakalbos

Nedėlioję, 17 d. Balandžio, Lietu
vių Svetainėje, Linden Park Union 
City, 2-rą vai. po pietų. Kalbės 
draugas R. Mizara iš Brooklyn, N. 
Y., kuris tik ką sugrįžo iš Sovietų 
Sąjungos. Taigi, visi lietuviai kvie
čiami skaitlingai atsilankyti ir iš
girst, kas dabar dedasi Sovietų Są
jungoje, ir kaip darbininkai veda tą 
naują bolševikišką gyvenimą, tai da-

<

puolimus ant lenkų, prasidėjo kruvini mū- kas, kad prasimušus linkui kitų Ęąudono-1 
šiai, bet jie tą dieną nedavė pageidaujamų sios Armijos dalių ir prisijungus. Bet tas, 
pasekmių nei vienai iš kariaujančių pusių, negelbėjo. Pagaliaus, jos vadai, matyda-

Tą pat dieną ėjo dideli mūšiai ir ties pa- mi, kad kito kelio nėra, rugpjūčio 26 d., 
čios Varšavos priemiesčiais, bet raudoni 1920 metais, perėjo rubežių į rytų Prūsiją 
kovotojai negalėjo įveikti apdrūtintas len- ir ten nusiginklavo. Kiek anksčiau su šia 
kų pozicijas ir sumušti skaitlingesnį prie
šą. ' ,

Pagaliaus, jos vadai, matyda-

2.
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Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kadmokėti nors dalinai apsiginti
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kų pozicijas ir sumušti skaitlingesnį prie- armija susijungė ir trečias raudonųjų rai
šą. Tiesa, raudonarmiečiai buvo užėmę telių korpusas po vadovyste d. Gajo. Jis 
Vianzovą, bet lenkai su padrūtinimais vėl ir jo raiteliai tiesiog stebuklus rodė. Prieš 
jį atsiėmė. Gi 8-ta raudonųjų šaulių divi
zija sėkmingai lenkus sumušė ties Gura 
Kalvarija ir prisirengė persikelti į kitą 
Vislos pusę, kad pulti Varšavą iš pietų pu
sės, kas sudarė lenkams didelį pavojų.

Rugpjūčio 15 d. nedavė nei vienai pusei 
pageidaujamų rezultatų. Lenkai paleido 
darban ir Pilsudskio armiją, bet planuoja

vini jų žygiai nedavė jiems pageidaujamų 
pasekmių. Raudoni kovotojai energingai 
kriušino imperialistinius dantis.
' Rugpjūčio 16 d. paaiškėjo, kad Raudo

noji Armija bent tuom kartu negali paimti 
Varšavą. Mūšiai ant upės Vkra pasibai
gė su galutinu lenkų apsidrūtinimu savo 
pozicijose.
vietomis atmetė raudonarmiečius.

juos buvo trys lenkų armijos. Jie apsupti 
iš visų pusių, ir vis tiek nepavyko lenkams 
sunaikinti juos bei suimti į nelaisvę.

Taigi, Raudonoji Armija negalėjo paim
ti Varšavą, viena, kad spėkos buvo mažes
nės, negu lenkų; antra, lenkai užpakalyje 
turėjo geriausią komunikaciją, o Raudo
nosios Armijos užpakalyje buvo kelių šim
tų kilometrų kelias, kuriuo bėgdami len
kai viską naikino; trečia, Raudonoji Armi
ja dar nebuvo gerai medžiaginiai aprūpin
ta, ir, ketvirta, du kartus lenkams pavyko 
per radio pagauti Raudonosios Armijos 
vadų instrukcijas. •

. ....... Raudonosios Armijos traukėsi po valiai j narlų alaele alazlu.
Ne tiktai jie jas išlaikė, bet atgal linkui Sovietų Respublikos sienų ir ma atsisakytų nuo savų idėjų 

___ f_____ LL—. Tiesa, krušino dantis lenkų puolančioms armi-' 
raudonarmiečiai parodė didvyriškumo, jbms. 
33-čia raudonų pėstininkų divizija suplie
kė lenkų 8-tą raitarijos brigadą Cechano- 
ve ir vėl miestą paėmė, po to ji puolė ant 
Sanok, čia sutiko 42-rą lenkų pėstininkų 

■ . ’ pulką ir jį sunaikino, gi tuom kartu 18-ta 
raudonoji divizija puolė Plonską ir tokiu 
būdu grūmojo lenkų 5-tai armijai užpaka
ly, nepaisant, kad jie apie šį puolimą ži
nojo iš pagauto per radio pranešimo. Bet 

'pavakary lenkai sutraukė daugiau rezervų 
ir pradėjo atgal spausti raudonąsias spė
ka^ Gi raudonųjų rezervų nebuvo. Čia 
buvo padaryta viena klaida, kad trečias 
raudonųjų raitelių korpusas pertoli atsito
lino nuo svarbiausių Raudonosios Armijos 
spėkų. Jis pergalingai maršavo linkui Vo
kietijos pusės pakraščiu Vislos, siekd&qas 
nukirsti Lenkijos susisiekimą per Dancigą. 
Jeigu jis būtų pasukęs arčiau linkui Var
šavos ir kartu su 18 ir 54 raudonųjų pės
tininkų divizijomis puolęs ant Plonsko, 
tai svarbiausios lenkų spėkos srityje tvir
tumos Modlino ir išilgai upę Vkra būtų 
buvę apsuptos ir sunaikintos.

Tuo kartu Pilsudskio naujai suorgani
zuota armija stūmė raudonarmiečius Radi- 
dimino fronte linkui Belą ir Lukov.
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darbininkų reikalų ir priimtų
. Lenkai ir pasauliniai imperialistai fašistų “idėja,” kad ilgiau pri

šaukė ir rėkė apie Raudonos Armijos pra- laikyti draugijos narius nutf 
T/-. progreso. Jis nori jų sudėtus 

icxxiiic imiuo ii iciirvii iciniiv imi no. V 1C- . . . Ii J . v. . . i j i • j.•] •• 4. • /centus neskuciomis semti irinok gerai žinojo, kad kaip tik jie_ atsi- (pilti ant fašistų aukuro> ltad
laimėjimus ir lenkų “laimėjimus.”

trauks toliaus nuo Varšavos apdrųtintų da daugiau švino kulkų perei- 
tų per darbo žmonių krūti
nes. Tikrumoj, tamstos pasi
slėpę po “Budėtojais,” rėkiate! 
išsižioję, prieš politiką, bet sa
vo politiką veidmainiškai per
šate, kuri tarnaują senai idė
jai; kraujo ir ašarų,' skurdo ir 
krizio palaikymui. Jeigu tam
sta ir jūsų keletas kolegų, pla
čiose masėse nesėtumėt priga- 
vingų senų “idėjų,” tai mums 
ir pašalpinių draugijų nereikė-! 
tų,, šiandien mes ;turime sa
vais centais susiselpti nelaimei 
patikus. .

S. ir D. Dr-jos Pirmininkas 
A. Morkis.

pozicijų, kaip* tik jų užpakalyje taip jau 
pat l)us sugriauti keliai, taip greitai Rau
donoji Armija juos ir vėl suplieks.

Viduje Sovietų Respublikų prasidėjo ge- 
generale mobilizacija: Komunistų Partija, 
darbo unijos ir kitos darbininkų organiža? 
ei jos greitai sumobilizavo ,arti 40,000 nau
jų kovotojų ir tas mobilizavimo darbas ėjo 
kasdien vis didyn. Tas davė suprasti prie
šams, kad jiems nebus'galima nugalėti So>- 
vietus.

Taika
Lenkija paprašė taikos dar tuo metu, 

kada Raudonoji Armija maršavo ant Var- 
šavos. Taikos derybos ėjo Minske, bet kaip 
tik lenkų delegacija sužinojo apie Raudo-, 
nosios Armijos nepasisekimus prie Varšu
vos, tai visaip vilkino taikos derybas ir su
tarties pasirašymą. Pagaliaus rugpjūčio 
30 d., sutinkant abiejoms pusėms,, taikos 
derybos tapo perkeltos į Rygą.

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS
T.D.A. 13 kp. ekstra susirin

kimas įvyks 14 d; balandžio, 
7:30 vai. vakare,,' po num. 29 
Endicott St. Draugai ir drau-* 
gės! Labai svarbus diepos 
klausimas stovi/prieš mus. Vi-
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TI, O JOMIS APSIRGUS, 
žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 

del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas- tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsi pjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas, kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į 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 užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.

• Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir gūrų pavojingtmias. 
Pagalba ga'zu pritroškusiėms. 
Elektros: ūžgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji- • 

mas. ; f
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. x

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

šią knygą gaus dovanai

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

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogęs. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas. 
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . 
Diziilterijžf ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.

■ Įkyrus priešas — plaučių įdegimas, 
j Maras, rožė, difterija.

Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta- darbininkų giltinė.
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t.
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. 
Šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alcboholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

mas;
Plaukų slinkimo priežastis.

• Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly
kai.

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiąus su-
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Kartu
Kovo išplaukų

SUTRAUKA I čia yra lietuvis policmanas,
Balansas nuo vasario buvo $1,695.58 1 kompanijų šnipas, vadinamas 
Kovo įplaukti 525.08 J “131 npbpv” f in tikros navardes

Kp. 
141 
150 

34 
14 

225
6 

146
9

SAUSIO ĮPLAUKOS 1932

Kas prisiuntė Miestas 
J. Baranauskas Phila. 
S. Tilvikas, Chicago,. 
S. Puidokas, Rumford, Me 
O. Žiobienė, Minersville, 
C. Sinkevich, Southbury, 
W. Ambrose, Montello, 
Ig. Kachinskas, Chicago, 
F. Mačėnas, Norwood 
M. Stanionis, Lawrence 
J. K. Karazija, Worcester

221 
145 

Kiek 103 
$7.00 ioo 
19.70 |199

A. Lukchis, Bloomfield 
G. Savis, Los Angeles 
Grybas, Hudson 
Bizūnas, Timmins 
Yotka, Johnstown

J.
F.

City

' svarą. ;Bet tas mažiukas
• kūdikis kovoja už gyveni

mą, spardosi, rankomis mo
sikuoja. Sakoma; kad yra 
normališkas ir gali gyventi.

Kūdikio tėvas yra 6 pėdų 
didumo, tik 18 metų am
žiaus. Motina—17 metų 
amžiaus. Kūdikis gimė pir-

Vieno Svaro Kūdikis ibo. Todėl, kurie dirba ,Mon- 
ture num. 10, tiems yra labai 
sūnkiT ir pavojinga, išeit kur iš 
kompanionų stubų bei prisira- 
šyt prie kairiosios Nacionalės 
Mainierių Unijos arba Komu
nistų Partijos. Bet slapta 
žmonės, labiausia negrai, rašo
si į uniją ir Partiją, ir yra 
laukiama ko tai prasidedant.

D. P. L.

525.08 ,“Blackey” (jo tikros pavardės 
$2,220.66 nesužinojau). Jis šnipinėja 

755.82 visur, kur surengiama darbi
ninkų masiniai mitingai bei 

j prakalbos. Jis važinėja ap- 
i linkui, kad pamatyt, kas iš 
'dirbančiųjų eina į mitingą, ir 
(tuoj praneša kasyklų superin- 
i tendentui, o tas išvaro iš dar-

KANSAS CITY. — Jau-
Wiiliamo St. John,1

Bet tas 
menkiau- 

kūdikiu
Berniu-1

tik viena ma laiko.

na por 
.susilaukė kūdikio, 
kūdikis yra gal 
sias iš visų gyvų 
gimusių pasaulyj.

! kas kūdikis sveria

Balandžio 1 d. balansas $1,464.84 ' 
D. M. šolomskas, Centro Sekr. 
J. J. Kaškiaučius Iždininkas

4.80 į 
11.35 
15.00 !
2.00

11.45
6.65
9.40
1.50

15.30, 
3.60 

15.70
6.10

19.70 Į199 K.
12.20 Į Pav. J. Shogan, Anson 
3.50 46 R, čiplis, De Kalb

Ch. Staus, Thomas W.V.
K. Leščius, Gary
A. Želenka, Frackville
J. iMačiulis, Kenosha,
J. Vaitkus, Philadelphia, 
Chas. Strauss, Thomas,

WILKES-BARRE, PA
11.00 129
2.25 j 123 

98 
94 
10 

129

6.20 Į
1.50
7.35

12.85 I
, 2.50 1

12.40

Iš Aido Choro Darbuotes

Dabartiniu laiku choras
IĮ _

Ę*av. J. J. Plandonis, Milburry
57 K. Graibus, Cleveland,
66 A. Garbanauskas, Grand Rp. 4.00 

137 J. Broga, Montreal, Can. 2.00 i
41 F. Lekavičius, Sao Paulo, 14.701 

Pav. J. Zvanckas, Gleickern, Cn. 3.00' 
Pav. J. Podjun, Luther, Mich. 2.251 
Pav. J. Gajauskas, Mahanoy Ct. 
101 S. Yuozapavičia, Steubinv.

25 J. Batovs, Baltimore,
68 J. Rudzinskas, Hartford,
79 J. Griškėnas, Chicago
95 W. Karosas, Kapuskasing 

Pav. M. Motuzą, Marchand, 
Man.

135
162
148

4
19

2^5 i smarkiai žengia pirmyn kaip

Viso vas. mėn. įplaukė

62
4 41145

40
74
34 

187
17 

100 
161

10
11
22 

176

Motuzą,

J. Vitkunas, Nanticoko 
S. Surdokas, Toronto, Cn. 
F. Saučiulis, W. Frankf.
K. Margis, Portland, Or. 
H. Malinauskaitė, Chicago 
S. Klastauskas, Chicago 
J. Petrikoms, Stoughton 
F. L., Sao Paulo 
J. G. Savis, Los Angeles 
J. Miliauskas, McKees Rocks 3.25 '
K. Shukis, New Kensing. 6.00 j 
S. Puidokas, Rumford 
J. Jasevich, Chicago 

Vasiliauskas, Shenand. 18.20 j 
Bizūnas, Timmins, Ont. 2.25 , 
Žukauskas, Seatle 
VaitKUs, Phila, Pa. 
J. Bakšys, Worcester, 
Petrauskas, Cleveland

A.

137
188

1
55

-•-----su dainomis, taip ir narių
460.92 skaičiumi. Balandžio 4 d.

choro mėnesiniame'susirinkime
I padaryta gerų tarimų delei 
choro geroves. .

Priėjus prie Meno Sąjungos 
grei-

Jurbarke Užsidarė Alaus 
Bravoras

Iki šiol veikusį Jurbarke 
Vasilčiko alaus bravorą nu
pirko Volfas-Engelmanas, 

tkuris tuojausi nupirkęs sų- 
i mažino gamybą ir atleido 
kelis darbininkus. Dabar 
Volfas-Engelmanas nuo va-| 
sario mėn. 1 d. bravorą visai 
uždarė. Liį<o išmesti į gat
vę visi darbininkai.

Kauno Bankų Indėliai 
Mažėja

Per 1931 metų antrą pus
metį Kauno bankų indėlių 
suma sumažėjo 24 milionais 
litų. Liepos 31 d. buvo 86 

I mil., o 1932 m. 1 sausio liko 
i tik 62 milionai litų .indėlių.

VASARIO IŠEIGOS

Knygiaus ir sekretoriaus al-
i ga už vasarį

3 25 1 įmokėta “L.” 148 kp. pri- 
inęn! siųstą bilą
10 60 1,000 atvirlaiškių paliūdi-

I jimams kuopoms
/ Už 800 programų Philadel

phia reikalais
2 2f Advokatui už darbą

' ’’ Atmokėta už “Ęriekala” nuo 
No. 1 iki 6, 1931

1 Damokėta “Priekalo” prisiunt. 
“Vilniai” už atspausdinimą 

6,000 laiškams popierų 
Pirkta anglu kalboje knygų 

12,000 vokų del ALDLD. C.K.
Už pasiuntimą protesto kable- 
gramos Smetonai d. Kaspe- 

raičio reikale
Pirkta krasos ženkleliti už 
Paaukota del Pionierių organi

zavimo darbo
Atmokėta čekis V. žemaičiui, 

Minersville, 
Pirkta 
Pirkta

40.82 , 
12.43 

7.60 i
1.50 I 

10.00 
19.70 1
4.06 ;

14.35 i

15.60 i
4.50 |

15.75 ;
15.20 ’
10.85 j
11.70
4.50 i

J.
J.
D.
J. Daubaras, Athol
M. Girdžiuvienė, Collinsvi. 2.00 .
J, Broga, Montreal, Can.
S. Pangonis, 
Už pavienius 
A.
P.

Hamtramck 
“Priekalus” 

Ramanauskas, Phila.
M. Šolomskas, Brooklyn 
Sakalauskas. Brooklyn

Viso

Viso

Pa.
reikmenų raštinei 
rusų kalboj knygų

išeigų

SUTRAUKA

Balansas buvo nuo sausio 
3.50 i Vasario įplaukų

Kartu

22.10 I
7.60 | 
3.w i 
4.00 !

9 50 Vasario išplauks

sausio mėn. jplaukė $461.96 1 d. kovo balansas
D. M. šolomskas
J. J. Karkiančius

$45.00
4.83 klausimo, nutarta, kaip

13 raitai bus galima paremti Meno
;Sąjungą finansiniai, kad galė- 

^3.50 tų išleisti daugiau naujų vei-j 
150.00, jęaių jr naujų dainų. Šiame! 
87.80 susirinkime prie choro prisira-!
3-29 še šie nauji nariai bei narės:, 

18.00 E. Globičius, J. šioliunukas, E.
6.00 , DeguČiutė. Draugė šioliunie- 
u-°°:nė prisirašė Į rėmėjų skyrių.

Chore randasi nemažai jau- 
^2.50 nimo ir gana veiklių jaunuo-Į 
50,00 lių. Patartina vietos ir apie- 
10.00 linkės jaunimui ir suaugusiem 

f stoti į Aido Chorą,-kad šis 
2.70 choras išaugtų dar didesniu 

skaičiumi narių.
^407 591 Mūsų jauna mokytoja la- 

“ ;bai gerai darbuojasi mokinime
I dainų. Ir jai gana gerai seka

mi ’si jos veikime.$1,642.18 .
460.92 1 ■

—ti, kad choro komisija yra nu- 
2>407 52 tai’us surengti nemažai pasi- 

------- 1— linksminimų atšilus orui. To- 
$1,695.58 del norintiems linksmai laiką 

Centro Sekr. ■ 
Iždininkas

Didėja Protestuotų Vekse
lių Skaičius

1.50

3.90

Per lapkričio mėn. pro
testuotų vekselių skaičius 
labai žymiai pakilo. Tai ro
do šie skaičiai: 1929 m. pro
testuotu vekselių buvo 10,- 
850 užJ 3,007,240 litu, 1930 
m. 10,531 už 3,247,224 L, o 
pereitais metais net 25,931 
už 8,874,563 1., taigi padidė-

Prie užbaigos turiu pasaky- jo 5,629,339 1.

Pinigai Tirpsta

® I

$45.00
3.25
2.60

SAUSIO IŠEIGOS

Sekretoriaus ir knyg. ąlga už 
Sausį

Atmokėta auka Liet. K. Part.
Atmokėta auka “Liberator”
Atmokėta “Vilniai” už atspaus

dinimą raštinei blankų 24.33
Pirkta “Darbininku Kalendor.” 1.80
Pirkta krasaženklių brošiūros, 

knygų išsiuntinėjimui
Pasiųsta Dr. S. Matulaičiui 

paskutinė mokestis už “Re
ligiją” •

Duota advokatui rankpinigių 
už įregistravimą ALDLD. 
įvairiose valstijose

C. K. atstovo kelionė į Cliff
side

Pirkta raštinei reikmenų
Užmokėta už sugrąžintas bro-

*Už' protest'^legmmą 'A1M&-* 

mos gubemhtoriui
Pirkta 500 didelių vokų
Už klišes prie brošiūros Nau

jo Karo Gaisras” 
Damokėta už 

“Naujo Karo
spausdinimą 

Gaisras”

Vso išeigų
SUTRAUKA:

Balansas nuo 1931 m.
Sausio mėn. įplaukė

100.00

20.00

100.00

.56
3.20

.92

Mėn.

' praleisti vieta Aido Choro.
• Buvusi “Chop Suey” vaka

rienė davė pelno virš $40.
Choro Koresp.

kad

52
64
85

103
11

137
115
39
19

U8

2
189

34
17

190
1.75 1124

| 32 
129 
140 
75

1
136

U10

50.10

33.00

$387.61

$1,567.83
461.96

185
147

2,029.79
387.61 

-----1----- 
$1,642.18

Kartu jplauku
Išeigų

Vasario 1 d. balansąs
I). M. šolomskas, ALDLD Sekr.
J. J. Kaškįaučius Iždininkas

’ Knygų Peržiūrėjimo Komisijos 
Pareiškimas /

Mes, ALDLD. II Apskričio konfe- 
r rencijos išrinktoji komisija, peržiū

rėjome ALDLD. Centro Komiteto 
knygas už 1931 metus susirinkime, 
13 d. vasario, 1932 metais, ir atra
dome knygas geroje tvarkoje.

Balansas nuo 1931 m. yra $1,567.83 
Komisija:

P. Bečis,
B. Makutienė, 
M. Duobinis.

ATSKAITA UŽ VASARIO MĖNES 

įplaukos
124 J. Pacauskas, Girardville
86 A. Kaukas, Chicago

< 50 G. Švedas, Rochester 
—L. KanČis, N. Abington 
2 

52 
23 

143

,► 146 
i 

56 
6 

100 
44

$3.00 
18.35 
13.60

1.05
9.10

18.40
13.50
18.85

.70
4.60

• 2.50
9.30 

13.50

V. Williams, So Boston
R. Beniušis, Detroit
P, Olik, New York

M. Misavage, Reading
J. Michell, Bruhkill, Can.
Ig. Kachinskas, Chicago

J. Grybas, Norwood, Mass.
J. Baltutis, Milwaukee
B. Bulbys, Montello
A. Bizūnas, Timmins, Ont. 2.00
V. Mikalopas, Lowell 4.70

24 J. Weiss, Brooklyn 7.70 Į

66

54
21
36
90

137
42

162
104

7
65
59

219

14
100

16
109
91

236
41

160
148

6

58
2

22
125

$15.10 !
14.75 i
24.85 I 

1:00 
14.70
5.25
9.10

18.20
14.30

3.20 
1.00 
4.50 
7.80
7.75
9.00

’(2.85
4.85
6.50
9.10
2.10

NORWOOD, MASS

“Id. Št.” praneša, 
smalkiai sumažėjo rezervų 
fondas: jis siekęs 1930 m. 
41,200,000 litų, dabar nusi
leido į 25 mil. litų. Neužil
go ir visai sutirps.

Finansinė Atskaita už Kovo

ĮPLAUKOS

R. Beniušis, Detroit 
J. Julius, Moline 
A..Raskow, Haverhill,
F. Grybas, Hudson 

J. J. Bakšys, Worcester 
J. Broga, Montreal y- 
L. Bagdonas, Pittsfield 
P. Sliekaitis, Scranton 
H. Malinauskaitė, Chicago
A. Kraujalis, E. White PI. 
L. žuraitis, Oakville 
V. Williams, So. Boston 
A. Liktoras, Portland, Me.
S. Puidokas, Rumford 
V. Vasiliauskas, Shenand. 

■ A. BakŠas, New Britain 
J, Žebrauskas,! Cleveljand , 
J. Pacauskas, GirardsVille 
J. Didjun, New Haven 
C. Strauss, Thomas 

J. A.- Damijonaitis, Waukeg. 6.50
G. Kuraitis, Naugatuck

M. šolomskas, Brooklyn 
Blažiunas, Harrison 
Sodelis, NoiWood 

Bieliauskas, Richmond H. 
Mikalenas, Brooklyn 
Petrulis, Granton, Can.

P.
J.
J.

P.
M. Dedas, Red Lake, Can.
A. Garbanauskas ,Gr. Rap. 
R. Žąsytis, Easton
Ig. Šalkauskas, Elizabeth
B. Butrim, E. Windsor 
L. Kiselius, Bienfait, Can. 
P. Sodeikis, Youngstown 
J. Broga; Montreal, Can.

Vilkauskas, Nashua 
čiuberkis, Dorchester 

Surdokas, Toronto 
Kirstukas, Chicago 
Senkus, Springfield 
Kvietkauskas, Racine 

A. Bartnik, Akron 
J. 
J.

B.

J

J.

Kandrotas, Forest City 
K. Pens, Pittsburgh 

O. Žiobienė, Minersville 
A. Bizūnas, Timmins, Ont.
J. Sasnauskas, Toronto, C. 
J. Augutis, Jersey City
K. Plačienis, Toledo

J. Gudzinskas, Schenectady 
M. Janavičienė, Washington 
Sao Paulo, Brazil
J. Jurelionis, Benki

F. Saučulis, W. Frankford 
B. Baublys, Montello 

Česeck, Scranton 
Baltrušaitis, St. Louis 

Williams, So. Boston 
Petrauskas, Cleveland 
Slienis, Harvey 
M., Maskva SSSR.

K. Dirda, So. Gardner 
Drg. Levanienė, Brooklyn 
Drg. Jotautas, Brooklyn

J.
P.

D.
F.
R.

Viso kovo mėn. įpl.

KfcVO IŠEIGOS

140 G. A. Damijonaitis, Waukeg. 9.35 \ Atmokėta del TDA. auka
97 R. Jarvis. Plymouth 7.60 ' Atmokėta del D. Workeno 

----- A. Glebevičius, Gardner . -
48 S. Reikauskas, Mahanoy C. 1.50 Atmokėta auka del L.K.P.

72 D. Kasmauskas. Grt. Neck ' °
14 O. žiobienė, Minersville
29 J. Rulys, Rockford
30 V. Gižauskas, Chester,

į, 28 J. Svinkunas, Waterbury
• 25 J. Balsys, Baltimore

13 K. Bakanauskas, Easton
86 A. Kaukus, Chicago

218 M. Stakenas, Freesoil 
, —' W. Ravvot, Claremont,
^38 J. Norbuth, Troy

31 J. Žilinskas, Lewiston
68 J. Rudzinskas. Hartford
— F. Šimkus, Philadelphia

219 J. Kandrotas,* Forest C. 
jį VT 6/^1/n m uVu c* RrnoVI

72 D.
M. šolomskas. Brooklyn 
Kasmauskas, Gr. Neck 
Kančia, N. Abington 
Mikalenas, Brooklyn

Ė. Davodonienė, Worcester 
K. Bakanauskas, Easton 
K. Adomavich. False Bay 
W. Karosas, Kapuskasing 
G. Kuraitis. Naugatuck
J. Broga, Montreal
K. Judickas, Easton
S. L, Kvasciavlčius W. Bar. 3.25

147 V. _____ .
23 J. Danelis, New York

2.35
9.25
7.50
1.00
9.20
3.00
1.50
.75

17.20
.13

12.10
13.00

9.75
5.00
9.00

.35
23.19
3.00

15.30
1.00
3.60
1 »7K I
L00 I
4.80
2.20
7.00

17.10
6.00

15.10
5.70

18.88 I

Anti-Kariniai Masiniai 
Parengimai

Balandžio 6 d. anti-karinis 
komitetas Komunistų Partijos 
vadovybėje suruošė masinį mi
tingą miesto aikštėj. Nors lai
kas buvo nepatogus, 5 :30 vai. 
vakare, taj&ber pat vakarienę, Į 
bet vistiek žmonių” «iiširlnko ! 
iki 250. NorWoodo Jaunieji; 
Pionieriai atmaršavo su daiG I 
gybe iškabų, ant kurių buvo iš
rašyta įvairūs darbininkiški 
obalsiai. Prakalbas sakė trys 
kalbėtojai. Nurodinėjo karo 
pavojų ir kaip prieš jį kovoti. 
Retkarčiais fašistiniai legionie
riai bandė trukdyti, bet jiems 
nepavyko. Prakalbos užsibai
gė ramiai.

7:30 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje Įvyko kitas masi
nis parengimas. :
rinko apie 200. Prakalbas sa- Į 
kė tie patys kalbėtojai. Kele-j 
tas gatvinių vaikėzų bandė 
triukšmauti. Buvome privers
ti porą drąsuolių išmesti. Kiti

Neperka ir Gana
“Aušra” 17 d. gruodžio 

skundėsi, kad ir prieš pat 
kalėdas jokio gyvumo pre
kyboj nesimato. “Neperka 
ir gana”, sako “Aušra” ir 
priduria, girdi,, ; , “taupo”, 

i Dalykas ne taupyme, o ta- 
i me, kad pamatinės pirkėjų 
masės neturi pinigų ir jų 
pragyvenimo norma vis ma-

Reikalauja Sustabdyt
Marijampolės apskrities 

ūkininkai .reikalauja sus
tabdyt už skolas iš varžyti
nių pardavimą ūkių, nekil- 

i .ir invento
riaus, o tautininkų spauda 
tvirtina, kad to išpardavi
mo nėra.

žmonių susi- no j amo turto

1.75 patys išėjo, ir vėl prakalbos 
■ ramiai tęsėsi.

Priimta kelios rezoliucijos: 
prieš karą, bedarbių reikale 
ir kitais klausimais.

Susirinkimas užbaigta vi
siems dainuojant Internacio? 

10.00 I 1 *

12.60 J nalą.
10.60 • ’ ~
9.00
1.75 ;
8.20 l
6.25 [
9.10 '
6.45

40.00
1.00
1.05
2.50

Cariškas Despotizmas ir 
Išnaudojimas Kasykloj

Jurbarke Užsidarė Kino 
“Rekordas”

Sausio mėn. 20 d. Jurbar
ko nuovados policijos virši
ninkas paskelbė kino “Re
kordo” varžytines sumoje 
6,000 litų. Kinas “Rekord” 
užsidarė. Tas kino subank- 
rutijo.

WHEELING, W. Va. — 
Kasdien vis daugiau ir dau
giau mainierių išeina į strei
ką. Visur prie kasyklų ap
statyta policijos ir kareivių. 
Saugojama visi keliai, ve
danti link kasyklų. Vald
žia ir bosai bijosi pikieto.

Jau prasidėjo derybos 
' tarpe anglies baronų ir 
i Jungtinės Mainierių Unijos 
i (United Mine Workers), 
i Ruošiama dirva streiko I t e

; pardavimui. Mainieriai ne
turi pasitikėjimo reakci
niais vadais.

pa-

bus.

WASHINGTON. D. C 
Washington© valdžia 
reiškė, kad darbai jau vėl 
“daugėja”. Bet '‘tai,!ne pir-j 
mas paskelbimas. Jų
dar labai daug. Vis norima j 
darbininkus nubovyti, kad, 
jau ateina “geri” laikai,' 
Pereitą mėnesį jau prasidė- ‘ 
jo vienas kitas sezoninis | 
darbas, bet abelnai darbai' 
gal dar sumažėjo.

Tad, naudodamiesi ta 
proga, valdžios departmen
tal ir giriasi, kad darbai ei
na geryn. Tikrai, jokio ge
rėjimo dar nesimato.

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :“BALSAS

.Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

<<' i ; -

s»

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

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

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris

' Įžanga Dieną ir Naktį 50c
■ Subatos vakare 75 centai

Antroj klasėj lašais išsiipaudymas 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 išsipčrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARN1NKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
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:

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

“BALSO” KAINA* AMERIKOJE: 
Metams ' . ♦. bl«50

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

Licituoja
Utenoj pilnos gatves skel

bimų apie varžytines.FINLEYVILLE, Pa. — čia 
vieni kasyklų darbininkai pa
dėti ant juodo lapo, kiti išva
ryti iš darbo, ir niekur negali 
gaut darbo angliakasyklose.

Už 3 mylių nuo Finleyville 
yra didelė Montur num. 10 
angliakasykla, p r i k 1 ausanti 
Pittsburgh Coal Kompanijai. 
Joj dirba tris dienas į savai
tę; yra mokama trys skirtin
gos kainos už darbą: už toną 
mokama po 40, 30c ir 27 
centus už po mašinom iškirstą 
anglį. Joy Loader mašiomis 
lioduoja anglį šeši vyrai; per 
8 valandas ųžlioduoja 170 ka- 
rukų. O katrie be mašinų, 
rankiniu darbu lioduoja, te
gauna po du tris karukus per 
dieną. Už išlioduojamas uo
las (rocką bei sleitą) nieko 
nemoka.

Darbininkas negali pasa
kyt bosui nei žodžio; Jis tau 
tuoj atsako: jeigu Čia tau ne
gerai, tai imk savo įrankius 

___ _Jlr neškis laukan, ir nesiprie- 
$755.82 šink.

$525.08

7.60 ' Atmokėta del D. Workerio
2.25 ! Atmokėta auka del Ag. Fondo
< em AtmnlrSt.a Auka dpi T..K.P, 
1’75 ' Alga knygiaus ir sekretoriaus 

12^40 1 už kovo mėnesį
10'90 f Užmokėta advokatui už darbą 
9.20 
3.00 
6.05 
1.60
3.10

17.85
2.00

17.40
4.00
9.50
1.27

14.00
16.60
9.45
7.00
9.10
1.50
1.00
2.05
1.50
5.00

14.10
2.00
7.70

auka
$1,00 

1.00 
1.00 
1.00

Krautuvininkai Skundžiasi
i

Utenos krautuvininkai1 
skundžiasi, kad . smarkiai 
sumažėjo pirkėjų skaičius, i

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 6136 
Keystone—Main 1417

Pirkta anglų kalboje knygų 
Kelionė d. Jeskevičiutes į

Washingtoną ateivių gyni
mo reikalais

Popiera del knygtj apsukimo
■ —1-- —-—i—- 74 < I ~ — — — —- —

“Laisvei”
sdinimą antro tomo
gos

Atmokėta
nuo 85

Atmokėta
merata

Atmokėta
mui 16

Atmokėta
kuopų del mainierių
Atmokėta “L.”

kuopos
Atmokėta

draugų
Renda už knygų

mėnesių

Viso Išeigų

45.00
50.00
15.77

10.02 
3.50

Primokėta prie Mizaros maršr. 50.00 
rankpinigių už spau- 

kny-

Fondui
Religija” 

auka Ag. 
kuopos 
“Laisvės” 

140 kp. 
duoklė ateivių gyni- 
kuopos 
aukos 16 ir

prenu-

148

500.00

5.75

5.00

6.00

auka<<T »> 
bila

ALDLD.

Argentinos

padėjimą 4

6.00

6.80

10.48

37.50

PAIN-EXPELLER
Palaiko Daugely Darbe

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jus pajėgiate dar- ( 
bą tinkamai atlikti. Nustojimas 
jėgų ir sveikatos — mažiausias v
pasireiškimas jūsų nenujėgumo darbe—ir šim- 
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietą. h-,' a ..

PAIN-EXPELLER*-^
Įreg. J. V. Pat. Biure, ......

palaiko muskulus lanksčiais jr ištvermingais. Prašalina muskulų ir 
sąnarių skaudėjimą iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempimo 
tuojaus! >; i . . ...

Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimentas iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirš 60 metų. Trinkit juomi! • 
Kaina 35c, ir 70c. 1 - - i. ■ - - Parsiduoda Visur

•Tikrasis turi INKARO vaisbaženklį.

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

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

.69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT
Tel. Trinity

/ ELIZABETH, N. J.



ruslapis šeštas . Bal. 13. 1932

VIETINĖS ŽINIOS TEATRAS-DAINOS MUZIKA
- - -  -  _________________________

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

Bedarbių Laiškas 
Majorui Walkeriui

Delegatų į Sovietus 
Išleistuvių Mitingas

NEW YORK. — šiandien 
vakare yra masinis mitingas 
Central Opera House, 67th St. 
ir 3rd Avė., kaipo išleistuvės 

i darbininkų delegatams, išva-

Bedarbių Tarybų centras 
pasiuntė miesto majorui Wal
keriui tokį laišką-telegramą: 1 

“Masinė konferencija, su-| 
šaukta Didžiojo New Yorko | -[“^n^ms’T's^ietT’Sąjūn- 
Bedarbnj Tarybos, balandžio] Delegatai yra iš įvairių 
9 d., sestadienj. kur dalyvavo l „nii„ jUOs išrin-

ko darbininkai, nežiūrėdami 
bosų šėlimo. Taip antai, kuo
met General Electric Kompa
nijos darbininkai paskyrė 
Alexa Trainorą keliaut į So
vietus, jis buvo tuojaus išvy
tas iš darbo. Kitose vietose 
darbininkų delegatus sumušė 
kompanijų agentai, kaip: kad 
jie padarė tabako darbininkei 
Marei Perez Tampoj, Flori- |ai?ba 

bedaibių,. ^aj rengė protesto demonstra-

i 7 b j i S .. pramonių ir unijų.130 delegatų nuo darbo unijų . r)a,.tantalai
ir kitų darbininkiškų organi
zacijų, pasmerkė naujus jūsų 
valdžios išleidžiamus patvar
kymus, nes tie patvarkymai 
reiškia badu marinimą bedar
bių. Greitosios miestinės pa
šalpos biurai kapoja uždar
bius, paleidinėja bedarbius iš 
darbo, o miesto valdžia užda
rinėja viešuosius darbus, ir 
tuo būdu pasmerkia bado mir
čiai ’ tūkstančius I 
New Yorko darbininkai atme
ta vadinamą blokų šelpimą, 
kaipo prigavystę, pakišamą 
vietoj tikro bedarbių šelpimo; 
juk su tuo blokų šelpimu 
nuimama atsakomybė nuo 
sų, o visa bedarbės našta 
verčiama ant darbininkų 
čių. Konferencija išrinko 
legatus, kurie ateis balandžio 
21 d., ketvirtadienį, f 
valdybos lėšų komisiją ir per
statys programą delei ūmaus 
visų bedarbių šelpimo.”

Tuo laiku bus masinė de- Aido choras ir L.D.S.A. 1 
monstracija prieš City Hali,.Kuopa bendrai rengia vakarie- 
kad paremt bedarbių delega-!nę su clainų-muzikos progra

ma ir šokiais ateinančio sek
madienio vakare, balandžio 
17 d., “Laisvės” svetainėje, 
šokių pradžia 4-tą. vai., o va
karienė 7-tą vai.

Į vakarienę pasirūpinkite ti- 
kietus išanksto. Kada drau- 

ir gai laukia paties vakarienės 
ir vakaro pasipirkt tikietus, tai 

karnivalą šeštadienio vakare, padaro keblumų rengėjams ir

doj. Vienur ir kitur darbinin-

cijos reikalavimus.

Pavasariniai Šokiai 
ir Karnivalas

yra 
bo-
su- 
pe-1 
de-

cijas prieš tokį bosų pasielgi
mą.

Skaitlingai važiuokite šį va
karą į darbininkų delegatų iš
lydėjimo mitingą, šaukia So
vietų Sąjungos Draugų orga- 

j nizacija.

Aidas ir LD.SA. 1-ma
j i"1'“1,0 Kp. Turės Vakarienę su
d. Ii DP I - M

“The Workings Woman” 
Liberator” rengia šokius

Šokiais Sekmadieni

gaspadinėms, nes nebūna lai
ku nežinoma, kiek ko reikės.

Įžanga Jį vakarienė su šo
kiais doleris; vien tik į šokius 
25c. Niekas neabejoja,, kad

balandžio 16 d., Workers 
Centre, 50 East 13th St., New 
Yorke. Apart kitų programos 
punktų, bus suvaidinta vaiz
delis “Scottsboro Limited,”
parodantis mirties bylą prieš vakarienė ir pamarginimai bus 
negrus jaunuolius ir kaip susi- geriausios rūšies. i 
pratę darbininkai juos gina. 
Pramogos pelnas skiriamas ko-!
n ‘ wž- ly ■\aun"01i3 Kyvybę- Kas Paaiškėjo Apie Meną I larhininlroi niratu ui noronm. J r c

Šalininkas.

Darbininkai turėtų šį parengi
mą gerai paremti.

Maspetho Prakalbos
Rengia Maspetho darbinin

kiškos organizacijos; f 
seredoje, 20 d. balandžio 
(April), National Hali, 91 
Clinton Ave. ir Kampas Wil
low Avenue, Maspeth, N. Y.' 
Pradžia 8-tą vai. vakare. | 
Kalbėtojais bus Dr. Raškiau- • 
čius ir A. Bimba. Įžanga vi-1 
siems dykai! Draugės ir drau- ■ 
gai maspethiečiai 1 Kuomet! 
dabartiniu laiku siaučia di
džiausia bedarbė, tai daugelį 
darbininkų šeimynų paliečia ir 
įvairios ligos, o kadangi dau
guma darbininku neturi supra- 
timo, kaip nuo jų apsisaugoti, į ° 
tai daugelį jų ir varo į kapus 
be laiko. Daugelis darbininkų 
dar vidutinio amžiaus, bet jau 
atrodo seni, žili ir sveikata 
jau visai silpna.

Daktaras Kaškiaučius savo 
kalboje-prelekcijoje nurodys, 
ką darbininkai turi daryti, 
kad be laiko nereikėtų eiti į 
kapus arba dar viduramžiais 
atrodyti senukais, suvargėliais.

Drg. Ą. Bimba kalbės apie 
bedarbę; ^nurodinės priežastis 
bedarbių atsiradimo ir ką dar
bininkai turi daryt, kad panai
kint bedarbes arba bent gaut 
reikalingą pašalpą. Taipgi 
A. Bimba kalbės ir apie artė
jantį karą, kurį turčiai ruo
šia pirmiausiai prieš Sovietus. 
Prakalbos bus labai svarbios, 
todėl, visi darbininkai, atsilan
kykite.

Kviečia Rengėjai.

--------------VĖL---------------
Iškilminga Sovietų l|||fCIUIAI 
Sąjungos K a 1 b ine MUliuIllIAI 
Filmą, pirmu kartu

bus rodama K Al MAI 
Amerikoje.

Ketvirtadienį, 14 Bal.-April
A ■ |g F a 42nd ir Broadway 
U R M L U Prieinamos Kainos.

Rodo be, perstojimo
T L A T P F nuo pietų iki vidur- 4 L fl I n L nak{tio.

“AUKSINIAI KALNAI”
Antri iš eilės garsiniai 

bantieji sovietiniai judžiai
Amerikoj, vadinami “Auksi
niai Kalnai,” bus pradėti ro
dyt rytoj, balandžio 14 d., 
Cameo teatre, 42nd St., prie 
Broadway, New Yorke, šį vei
kalą gaminant dirigavo gar
susis artistas Judekevič. 
“Auksiniuos Kalnuose” piešia
ma Sovietų šalies darbo žmo
nių gyvenimas, jų progresas 
pramonėje ir kitose srityse per 
paskutinius 16 metų, ir t. t. 
Kiekvienam verta pamatyt šį 
kūrinį.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT.
Pabandykite/

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Liet. Darb. Susivienijimo 40-tos 
kuopos susirinkimas įvyks penktadie
nį, 15-tą balandžio, pas Blažienę, 

1730 DeKalb Ave., Brooklyn, N.Y. 
Visi

darbininkai augino ir ganė 
. Užėjus dide- 

• lei kaitrai, tie tyrai pavirsdavo 
ištisiniais smiltynais, kuriuose 
vėjas keldavo smilčių audrą. 
Tuomet prisieidavo su visa 
avių banda ir stovykla kraus
tytis kiton vieton. Turėjo 
buožė ir tam tikrą skaičių 
kupranugarių, arba verbliūdų.

Iš viso žmonių būrio temo
kėjo rašyt tik vienas, jų tikėji
mo kunigas.

Buožė turėjo 
kurią išmokino 
šyt. Mergaitė 
juot leninizmą 
savo tėvo darbininkus į komu
ną, kad jie daugiau nebever
gautų josios tėvui, o visi sau 
bendrai dirbtų ir gyventų. 
Taip ji suorganizavo visus sa
vo tėvo vergus. Užpykęs tė
vas norėjo ją pasmaugti, bet 
darbininkai ją apgynė, atim
dami iš tėvo. Jie pradėjo 
dirbti kooperatyviai; gavo iš 
Sovietų valdžios įrankių dirbt 
žemę; atėmė iš buožės visas 
avis ir kupranugarius, taip 
kad tėvas, nenorėdamas sutik
ti su tokia tvarka, pats vienas 
sau iškeliavo per smiltynų 
kalnus.

Visa tai yra vaizduojama 
natūraliai ir įspūdingai. Kiek
vienam darbininkui būtų nau
dinga šį judį pamatyt.

J. Saulėnas.

. . jam daug avių.
nariai .dalyvaukite.

Sekr. K. N.
(88-89)

dailią dukterį, 
skaityt ir ra- 
pradėjo studi- 
ir organizuot

■ , ------—>--------------

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S.A. 1-mos kuopos susirinki

mas įvyks 14-tą balandžio, 8-tą va
landą vakare, Laisvės Svetainėje, 46 
Ten Eyck St. Prašome visas drau
ges dalyvauti susirinkime. Kadan
gi šis mėnuo yra mūsų organizacijos 
naujų narių gavimui vajaus mėnesiu, 
tai darbuokimės, kad j šį susirinki
mą atsivesti nors po vieną naują 

narę. Taip pat vajaus laiku padir- 
kad gavus “Darbininkių 

naujų skaitytojų.
Org. Višniauskienė.

(88-89)

bėkime, 
Balsui”

“SUKILIMAS TYRUOSE”
■f I ) ■ ■

Dabar yra rodomas sovieti
nis Amkino judamasis paveik
slas, įdomus veikalas vardu 
“The Revolt in the Desert,” 

“Sukilimas Tyruose,” 
Acme teatre, ant 14-tos gat
vės, prie 4th Ave., New Yor
ke. Nuotikiai paimti iš Turk- 
menistano su jo tyrlaukiais ir 
smėlynais, kur mažai kas au
ga, apart vietomis augančios 
žolės. Ten nuo senų laikų 
gyveno didelis buožė-kūlokas, 
nežinodamas jokios valdžios. 
Jis vertėsi iš avių auginimo; 
laikė po savim pavergęs apie 
šimtą darbininkų; jie turėjo 
jam tarnauti ir dirbti vien už 
pavalgymą; prieš jį nevalia 
buvo jiems lūpų atverti. Tie

REIKALAVIMAI
Reikalingas Džanitorius

Reikalingas džanitorius prižiūrėji
mui namo tarpe Lorimer St. ir 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Savi
ninkas gvvena: 152 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Hadd'. 3-6712 

(88-91)
REIKOLINGAS apšildomas, švarus 

kambarys vienam vyrui, prie lais
vos šeimynos. Pageidaujama Wii- 
liamsburgho apielinkėj. Praneškite 
į Laisvės ofisą.

(86-88)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambariai už 

. stebėtinai žemą kainą, maudynės, 
elektros šviesa ir visi parankumąi. 
Randa: $10 už 2 rūmu, $15 iki $17 
už 4 rūmus. Kreipkitės: 152 Mau- 
jer St. (88-91)

Ex-Kareivių Demonstracija
Darbininkų Ex-Kareivių Ly

ga turės demonstracinę eiseną 
(paradą) penktadienį, balan
džio 15 d., 12:30 valandą. De
monstravimas prasidės iš Ma
dison Square, New Yorke. Tuo 
žygiu bus reikalaujama, kad 
valdžia išmokėtų visus ex-ka- 
reiviams priklausomus bonus. 
Visi bedarbiai buvusieji karei
viai yra šaukiami dalyvaut. 
Išanksto kreipkitės šiandien ar 
rytoj i dąrbinįnkų ex-kąreivių 
cehtrį pd num. 79 East 10th 
St., Ne,w York.

prg. B. Šalinaitė davė gerą* 
prelekciją apie muziką ir dal

inas, pirntfadienio vakare, “Lai
svės” svetainėje. Prelekcijoj 
i nušvietė meną arba dailę, kai- 
;po būdą organizuotais garsais 

. , bei vaizdais paveikt į žmogaus 
1^.^ Ivaidentuvę ir ūpą, kreipiant jo 

jausmus vienon bei kiton kryp
tim Kokių tikslų siekia bur- 

ižujinis menas, iš vienos pusės, 
o darbininkiškas menas, iš an
tros, tame pasirodo klasinis 

I pamatinis skirtumas tarp vie
no ir kito, taip kad ištikro nė- 

jra tokio dalyko, kaip visiems 
(“bendras” menas. Prelegentė, 
be kitko, padavė Lenino>;nuo- 
monę apie meną, ir, paskam
bindama pianu ir padainuoda
ma žodžius, parodė, kad tū- 

net vadinamose mūšų
I “kovos” dainose dažnai bū- 
i na netikslumų, kur, 
f prie šokių muzikos 
buržujinės melodijos, o 
taikyta” revoliuciniai žodžiai, 
taip kad muzika prieštarau
ja žodžių prasmei ir atbulai.

Po prelekcijai sekė diskusi
jos, kuriose klausovams turėjo 
paaiškėti, kad yra klasinio pa
klode net vadinamose gaudies 
dainose, kaip kad apie “gire
lę,” “žirgelį,” “darželį.” Dau
giau kaip pustuzinis dalyvių 
ėmė balsą diskusijose.

šį 
karą 
no 

’ drg. 
buvo 
sant 
rinkta $6.90. 
vakaro lėšų, 
organizacijos

Kitą pirmadienį 
toj pačioj vietoj bus inžinie
riaus J. Degučio prelekciją su 
diskusijomis apie “Techniką ir 
kovą už darbo džiaugsmą.” 
Pasiklausysime ir padiskusuo- 
sime, ar galima padaryti, kad 
darbas fabrikuose būtų įdo
mus ir džiaugsmingas, nema
žinant specializacijos ir darbo 
produkcijos. < j'

pav., 
arba 
“pri-

SMULKMENOS
NEW YORK. — Per pasku

tinius penkiolika mėnesių 
Isaac Boonino vaistinė, 495 
Jackson Ave., buvd apiplėšta 
18 sykių.

MASPETH, N. Y.
PASIRANDAVOJA 5 šviesūs kam- 
parankumai. Renda gana žema.

bariai, visi modemiški įtaisymai ir 
Kreipkitės 61-34 56 Rd.

(87-90)

TD. Apsigynimo 17-to s 
Kuopos Susirinkimas

NEW YORK. — Pirmadienį 
buvo areštuota 19 bedarbių, 
pardavinėjančių gatvėse šio
kius bei tokius mažmožius. 
Keturi prisipažino kalti per
žengime įstatymo; jiems teisė
jas davė po penkias dienas 
kalėjimo, bet bausmę suspen-1 
davo, liepdamas daugiau “ne- * 

I pedlioriautu” Kurie sakėsi 
I nekalti, tiem paskyrė po du 
doleriu užsimokėt arba eit die
nai į kalėjimą; visi šie nuėjo 

1 kalėti.
13 Į —“

BROOKLYN.

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, vakarė.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

šį trečiadienį, balandžio
d., bus mėnesinis susirinkimas
Tarptautinio Darbininkų Apsi-!daktaru liko areštuoti ir prisi- 
gynimo 17-tos kuopos, “Lais- pažino, kad užrašinėjo degti-

šešiolika

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS (NC.
, ( B I E L A U S KAS)

G R A KORIUS 
UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČIAM (^ KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINV AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA, VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

prelekcijos-diskusijų va- 
surengė Proletarinio Me- 
Centras. Pirmininkavo 
V. Bovinas. Publikos 

svetainė, nepai- 
oro. Aukų su- 

Kas liks nuo 
eis Proletmeno 

reikalams.
vakare

apipilnė 
lietingo

^ep.

gynimo 17-tos kuopos, 
vės” svetainėje, 8 vai. vakare, savo “E„ 
Draugai, narės ir nariai,, visi Įam gėrimuL 
sueikite į šį susirinkimą ir už-1 
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.
U 1 ' \ • i• ’ (87-88)

- į-U ; —

SKAITYKIT IR PLAtIN-
KIT “LAISVĘ

nę savo “ligoniams” papras- 
Tapo nubausti 

$75 iki $150.po

Kojy Nesveikumai 
Vokietys Specialistas - T llj 

Garankščiuotos krau- Vs/A
jagyslčs, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai L/
ir skausmingi kojų su- yJįTJ
tinimai, paeinanti nuo Vm Į
gyslų įdegimo, yra.gy- įcffJ

’ ' ’ operacijų Juj]
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

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

domi be
DR. O.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

' J gitydymo organų , *
DR: M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

Nfcw YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray Ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

Skolų Nemoka
Utenoj ir apielinkėj dau

gelis gyventojų nemoka 
skolų. Ir kitose * vietose 
darbo žmonėsjtur atsisakyti 
skolas mokėt.

RA M M WIIW WI WI Wl WI1WI

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & CallowhiD 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

&

&
&
&
&

Noble Streets
Noble Streets 
Fairmount 
Green
Parrish
Poplar

& South’ 
South 3rd 
& Catharine 
South 3rd

GĖRIMU IR UŽKANDŽIU UŽEIGA
Savininkai Petras LinKvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. Mes padėsime susipa 

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

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015

452 Woodward Ave., Ridgewood, L. L, N. Y.
- • > a Kampas Himrod Street 1

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

Laikrodžiai, Deimantai ir į 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda-, t 
i mi pirkti laikrodžius, daimantus 

ar bi ką iš auksinių daiktų ži- 1 
|nokite, kad pas mane pigiau r”- 
■ sipirksite. 1

| ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSIOS 

luž PRIEINAMA

KAINĄ

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikas rynj ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ižtyrimų kraujo Ir ilapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 802

Now York, N. Y.
Valandos Priėmimo i

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo > 
iki 0 vai. vakare

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

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riamS. kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 

, padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

pigiau nu-

LAIK-
NAU-

MADOS

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

Williamsburgieciams, kuriems 1 
pertoli pas mane atvežti patai sy- | 
mui laikrodžius ar kitus auksinius J 
daiktus1, palikite “Laisves” ofise.« 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
atvešiu j '“Laisvę.” Jūs uŽsimo-Ji j '“Laisvę.” 
kešite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

Tarpe 127 ir 128 gatvių
Richmond Hill, N. Y.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ,5“
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau jvairias ligas:

Staigias ir chroniikas; 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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

.BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H.MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

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