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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV
Gegužės 1 d. jau netoli, šie

met “Laisvės” gegužinis nume
ris išeis padidintas. Kolonijų 
draugai turėtų užsisakyti plati
nimui.

Be to, draugai raginami tuo- 
jaus imtis už plunksnos ir ra
šyti į gegužinį numerį. Reikia 
gerų darbininkiškų korespon
dencijų i»’ pranešimų. Reikia 
revoliucinės poezijos. Darbinin
kų straipsneliai taip pat pagei
daujami.

vaizdas kruvinosios Washington© policijos užpuolimo ant darbininkų

KRISLAI
“Laisvės” Gegužinis 

Numeris.
Žemyn ir žemyn.
Clevelandiečių Atydai.
Pniseika Apie Save ir 

Skloką.
Gera Charakterizacija.

Rašo Komunistas
L

New York “Times” kasdien 
duoda braižinį apie biznio bei 
gamybos stovį. Tai be galo 
įdomūs tie braižiniai. Linija 
prasideda nuo 1930 metų pra
džios ir kuomet ateina iki šių 
dienų, tai eina žemyn ir žemyn, 
vingiuojąs!, tartum kelių sieks
nių ilgio gyvatė. Kartais, tam 
tikromis savaitėmis, truputį 
pakyla augštyn, bet vėl snukiu 
leidžiasi žemyn ir žemyn.

Kaip biznis ir gamyba neria
si žemyn, taip bedarbė ir dar
bininkų vargas skrenda augš
tyn. Bedugnė tarpe turčių ir 
beturčių didėja. Aštrėja taip 
pat ir klasių kova. Bręsta re
voliucinės spėkos Amerikos yš- 
čiuje.

Ateinantį sekmadienį, bal. 24 
d., Clevelando lietuvių komu
nistų frakcija bendrai su kito
mis organizacijomis rengia 
pramogą parėmimui mūsų ko
munistinės spaudos—“Laisvės” 
ir “Vilnies”. Tai labai gražus 
ir naudingas darbas.

Pramoga-koncertas įvyks lie
tuvių darbininkų svetainėj, po 
num. 920 E. 79th St. Bus gra
ži dailės programa. Mes ragi
name visus “Laisvės” skaity
tojus ir draugus komunistinės 
spaudos rėmimo parengime da-.Į 
lyvauti.

pyktų. Well, pasi- 
imame iš “Klampy- 
žodin (kovo 31 d.) : 
lapė vaikščiojo po

Vienas geras draugas atkrei
pė mano atydą į tai, kaip Pru- 
seikos .organas charakterizuoja 
patį Pruseiką ir skloką.. Skai
čiau 'Jr juokiausi. Jeigu kas 
kitas jūos tokion vieton .padėtų, 
tai baisiai 
klausykite, 
nės” žodis

“Kartą
laukus ir pamatė pievoj bulių, 
žiuri laputė, kad buliui tarpe 
kojų kažin kas kabaliojasi, jai 
išrodė, kad tuojaus gali nu
trukti.. Tai ji sekiodama pas
kui bulių kalbėjo: ‘Truks—teks 
netikėtam, truks—teks netikė
tam ... Taip dabar elgiasi ir 
andruliniai: sekioja paskui, 
Pruseiką ir rašo: ‘Nyksta sklo- 
kininkai, nyksta sklokininkai.”

Chicagos “Vilnis” priduria:
“Išeina taip: Pruseiką bulius, 

o skloką—tas, kas kabo pas bu
lių tarp kojų; o mes (pirmiau 
“bimbiniai,” o dabar jau “an
druliniai”), tai lapė.

“Mes galime sutikti su tokia 
“klasifikacija.” Dargi pridė
sime, kad jie parinko gerą var
dą Pruseikai, dar g e r e s nį 
palyginimą sklokai; taip jau ir 
gerą vietą—bulio tarpkojį.” ,

Taigi, taigi, broliai ir sese
rys, sklokos žmonės, Prtfseika 
sako, kad jūs esate tas sutvėri
mas, kuris jam (buliui) mas
katuoja tarpe kojų. Gal ir vėl 
kai kurie
“Girtas bjaurybė buvo, 
tokią šlykštybę apie mus 
talpino ‘Klampynėj’.”

Lenky Darbininky 
Mūšiai su PolicijaK

iš jūsų sakysite: 
kada 

pa-

i
/

' Iš Varšavos pranešama, 
kad Petrikau mieste kelios 
dienos atgal įvyko aštrus 
susikirtimas tarpe policijos 

- ir streikuojančių stiklo dar
bininkų. Policija vartojo 
buožes, o darbininkai plytaš 
ir akmenis, šimtas darbi- 
ninku suareštuota, o unijos 
buveinė uždaryta.
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Ginkluota Armija Saugo 
Skebus, Bet Mainierių 

Streikas Tebeeina
CADIZ, Ohio.— Visoje 

šioj apielinkėj kasyklos ap
statytos ginkluotais karei
viais iš nacionalės gvardi
jos. Bosai skelbia, kad trys 
kasyklos jau pradėjo dirbti. 
Pradėjus dirbti ir Somers 
kasykla, prie kurios nesenai 
vienas mainierys pikietnin- 
kas tapo nušautas, o trys 
pašauti. Bet skebų kasyk-į 
loj tesiranda mažai—tik tu
zinas kitas.

Kareiviai pastatyti saugo
jimui skebų ir bosų nuosa
vybės. Jiems įsakyta šau
dyti mainierius, jeigu pa
starieji bandytų skebams 
pastot kelią.

Scottsboro Jaunuolius j!kaip brooklyno uetuviai darbi
TARPTAUTINĖS DEMONSTRACIJOS

NEW YORK.-Gautas pra-j h air dkuum>iiiu liewviai miwf 
nešimas, kad Tarptautinėvv>t_n. ... . NINKAI • RENGIASI PRIE GEGUŽINĖScentras randasi Vokietijoj, m
paskyrė gegužės 7 d., kada 
visam pasaulyj bus rengia
mos masinės demonstraci
jos už paliuosavimą 
Scottsboro jaunuolių. Mū
sų Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas priklauso prie 
šios organizacijos,1 todėl ge
gužės 7 d. Amerikoj taip 
pat bus ruošiamos demon
stracijos.

Alkanas Bedarbis Bandė 
Plaktuku Užmušti 
Ispanijos Minister j

19 d. atsibaladojo 
reikalu ministeris 
neva tyrinėti dar- 
padėtį, kur smar-

SEVILLE, Ispanija.--Čio- 
nai bal. 
vidaus 
Quiroga 
bininkų 
kiai auga komunistinis ju
dėjimas. Bedarbis Jiminez, 
26 metų amžiaus, kirto po
nui plaktuku, bet Quirogo 
laimė, kad kitas užlindo ir 
tam kitam teko. Paskui 
darbininką suėmė. Quiroga 
yra pasižymėjęs kraugeris.

Anglija Gal Nebemokęs
** * ' . rarnrcninnoi Hfl-mnncrpuniim

Karo Skolų Amerikai
’ • • ‘ 1 J .

' Į

Iš Londono ' pranešama, 
kad valdžios paskelbtam 
biudžete visai nesimato įs
kaityta karo skolų. O šie
met Anglija turi sumokėti 
Jungtim Valstijoms $171,- 
500,000 karo skolų. Tas pa
rodo, kad Anglija ketina tų 
skolų nemokėti.

Hodverio valdžia susirū
pinus; Viepa, tas parodo 
aštrėjimą santikių tarpe 
Amerikos ir Anglijos. An
tra, Hooverio valdžia į savo 
biudžeto pajamas 1 įskaitė 
tuos $171,500,000, bet dabar 
negaus. Tą sumą turės pa
dengti naujais taksais.

Angliją gali pasekti kitos 
europinės šalys. Tuomet 
Amerikos biudžeto deficito 
suma susidarytų iš $269, 
900,000,

Br N. Y., Ketvirtadi enis, Bal. (April) 21, 1932

Tai
demonstracijos ties Japonijos ambasada. Budeliai policistai kelias darbi
ninkes bjauriai sumušė. Drauge Mary Grossman buvo sumušta iki besą- 
monės. Tas parodo, kaip Amerikos kapitalistų valdžia eina ranka rankon 

su Japonijos imperialistais.

BROOKLYN.— Pereitą j svarbu maršavimo linijoj 
sekmadienį čįcnai>. įvyko 
Darbininkiškų Organizaci
jų Sąryšio konferencija pri
sirengimui prie gegužinės. 
Nutarta labai uoliai ir pla
čiai ruoštis, idant kuodau- 
giausia lietuvių darbininkų 
sutraukti į tarptautinę de-|
monstraciją dienos laiku ir i n^j demonstracijoj, 
į tarptautinį gegužinį pa-;
rengimą, kuris įvyks vaka-j 
re, Bronx Coliseume.

Konferencija nutarė šauk
ti lietuvius darbininkus, ku
riems tik paranku, kad su
sirinkti “Laisvės” svetainėj, 
geg. 1 d. 10 vai. ryte ir pas-

Tautu Lyga Priėmė
Naują Rezoliuciją

GENEVA—Tautų Lygos
kui visi krūvoj maršuos bei1 
važiuos ;
Nutarta 'Sąryšio vardu pa
ruošti vėliavą. Taip pat tu
rės vėliavas kitos organiza
cijos. Bus pagaminta daug 
iškabų su visokiais obal- 
siais.

Konferencija instruktavo 
Sąryšio komitetą stengtis

į Union Square. | stovV nuo devyniolikos vai- šmugeliavime Šerais. Gi ku-

tarptautinėj demonstracijoj. 
Tam tikslui bus sušauktas I 
muzikantų grupių vadų su
sirinkimas ir bus prašyta jų 
sudaryti bendrą beną ir pa
tarnauti darbininkams vel
tui.

Taip pat nutarta kviesti- 
raginti Aido Chorą daly
vauti demonstracijoj. Labai 

LIETUVIAI DARBININKAI IR DARBININKĖS, BEDARBIAI IR BEDARBĖS, DEMONSTRUOKIME 
ŠIANDIEN PRIE CITY HALL NEW YORKE PRIEŠ UŽDARYMĄ ŠELPIMO STOČIŲ, PRIEŠ ALKĮ 
IR PRIEŠ BEDARBĘ. ĮVAIRIU DARBININKIŠKU ORGANIZACIJŲ DELEGACIJA PRIDUOS MIES
TO VALDŽIAI REIKALAVIMUS DELEI BEDARBIU PAŠALPOS. PAREMKITE DELEGACIJOS REI
KALAVIMUS MASINE DEMONSTRACIJA. ATSISAKYKITE BADAUTt PARODYKIT SAVO KLA
SINĮ SOLIDARUMĄ. SUSIRINKIT PRIE CITY HALL, 1VAL. PO PIETŲ. TEGUL MIESTO VAL
DŽIA IŠGIRSTA GALINGĄ BALSĄ ALKANŲ BEDARBIŲ. TEGUL SUDREBA SOTI PLUTOKRATI- 

JA PRIEŠ MASES ALKANŲ IR SKURSTANČIŲ NEW YORKO BEDARBIU .

turėti dainininkų grupes, 
kurios maršudjant dainuo
tų revoliucines dainas.

Dar vienas tarimas, tai 
atsišaukti į tas organizaci
jas, kurios nepriklauso prie 
sąryšio, idant jų nariai dar
bininkai dalyvautų geguži-

stybių, priėmė naują rezo
liuciją del Shanghajaus. Vėl 
neva reikalaujama, kad Ja
ponija ištrauktų savo ka-j 
riuomenę. Prižiūrėjimui' 
tos operacijos bus sudaryta 
komisija iš atstovų nuo Ja
ponijos, Chinijos, Anglijos, 
Franci jos, Italijos ir Jung
tinių Valstijų.

ŽIBALO GAMYBA IRGI 
SMUNKA

Nevalyto žibalo gamyba 
per pereitą savaitę sumažė
jo ant 44,850 bačkų. Numa
tomas ir tolimesnis žibalo 
gamybos kritimas.

JAPONIJA SIUNČIA DAUGIAU ARMI
JOS Į ŠIAURINE MANDŽURIJ A TIES S. 
SĄJUNGOS GELŽKELIU IR RŪBEŽIUM

Generally Štabą Konferencija 
prieš Sovietų Sąjungą

pa-PRAGUE — čionai 
tvirtinama žinia, kad kovo 
21-23 dd. buvo laikoma 
slapta konferencija armijų 
generalių štabų Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Rumunijos 
ir Jugoslavijos. Konferen
cija nutarus, kad jeigu ka
re pralaimėtų Sovietų Są
junga, tai Ukraina būtų at
plėšta ir paskelbta “nepri
klausoma” valstybė po glo
ba Pilsudskio Lenkijos.

Nuteisė Kunigą
HARTFORD, Conn. 

Teismas rado kaltu ir 
teisė 6 mėnesiams kalėji
mai! ir pasimokėti $1,000 
bausmės kunigą Joseph H. 
Stokes. Kaltinamas buvo 

nu-

vie-
už

nigo sūnus nuteistas 
niems metams kalėjimai! 
tą patį prasižengimą.

Sovietai Planuoja iš
kelt Nuskendusį Laivą

MASKVA.— Planai suda
ryti, kaip iškelti į viršų 
1916 s metais nuskandintą 
laivą “Sadko”. Jis sveria 
3,400 tonų. Nuskendęs Bal
tosiose jūrose. Drg. Vasin,| 
kuris tuo darbu rūpinasi, 
sako, kad laivas tebėra ge
riausiam stovyje. Dedamos 
pastangos, kad laivą iškelti 
pradžioj lapkričio mėnesio.

MUKDEN.— Japonijos. tik Japonijos priekabė ? pri- 
karinis štabas skubiai pa-1 sirengimui prie karo prieš 
siuntė skaitlingus būrius j Sovietų Sąjungą. Jau ne 
naujos kariuomenės į šiau-įkartą paaiškėjo, kad atvejų 
rinę Mandžurija į Liao- atvejais tie neva 
yang, Tungliao ir Taonan 
distriktus. Naujos kariuo
menės komandierius Hirose 
pareiškė, kad Japonija yra 
užsimojus apvalyti visą 
Mandžurija ir Mongoliją 
nuo “sukilėlių.”

Bet tie “sukilėliai” bus

MASINIAI DARBININKU PROTESTAI PAKLUP
DĖ ANT KELIU ALABAMA VALSTIJOS TEISMĄ

MONTGOMERY, Ala. — 
Jeigu valstijos augščiausias 
teismas sutiko atidėti nužu
dymą Scottsboro jaunuolių, 
tai ne iš savo malonės. Tai 
nuopelnas Amerikos ir viso 
pasaulio darbininkų protes
tų ir kovų. Tie jaunuoliai
būtų buvę nulinčiuoti bei bininkų kova išgelbėjo ne
nužudyti metai atgal, kuo- kaltų jaunuolių gyvybę per 
met buvo nuteisti mirtin, šiuos metus. Tik ta pati 
jeigu nebūtų įsimaišę Ko- kova galės iškovoti jiems 
munistų Partija ir Tarp-’pilną laisvę.

34:

TERORAS PRIEŠ DARBININKUS PHILA
PHILADELPHIA, Pa.— 

Siaučia bjaurus teroras 
prieš darbininkus. Nesenai 
buvo padarytos kratos 
Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynime. Valdžia bijo 
komunistinės ag i t a c i j o s 
prieš 'suokalbį nužudyti 
juodveidį Willie Brown. 
Taip pat šėlsta prieš komu
nistų rengimąsi prie gegu
žės 1 dienos demonstraci
jos.

Jauna Mergina Vado
vaujanti “Sukilėliam”
HARBIN, Mandžurija.— 

Čia kalbama, kad taip vadi
namiems “s u k ii ė 1 i a m s” 
prieš Japonijos įsteigtą 
Mandžurijoj valdžią vado
vaujanti 20 metų amžiaus 
mergina. Ji turinti tūks
tantį ginkluotų liuosnorių, 
o savo drąsa neturinti sau 
lygaus tarpe karo vadų.

Šitie “sukilėliai” veikia 
oalei Chinų Rytinį geležin
kelį, Kirin provincijoj prie 
pat Sovietų rubežiaus.

“sukilę- į 
liai” pasirodė pačių japonų 
ginkluoti provokatoriai kel
ti triukšmą prie pat Sovie
tų Sąjungos rubežiaus, 
idant davus progą Japoni
jai sukoncentruoti skaitlin
gą kariuomenę šiaurihėj ' 
Mandžurijoj ir Mongolijoj.

tautinis Darbininkų Apsi
gynimas.

Apeliacija duodama į 
Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausią Teismą. Bet atsi
dėti ant teismo negalima nė 
valandėlei. Tik masinė dar-

Kelios dienos atgal buvo 
nusamdytas arkliu traukia
mas vežimas. Jis buvo ap*į 
lipdytas gegužinės demon
stracijos garsinimais. Sep
tyni darbininkai važiavo ir 
platino lapelius. Policija su
areštavo ne tik tuos 7 dar
bininkus, bet ir arklį. Pa
statė po augšta kaucija dar
bininkus ir dar pareikalavo 
$300 kaucijos už arklį!

Keistai Nusižudė
Jaunas Darbininkas

BROOKLYN. — Rastas 
gazu užsitroškinęs Edward 
Koren, 23 metų, gyvenęs 
po num. 2,880 W. 8th St. įr, 
dirbęs už sekretorių pas tū
lą Thompson. Koren studi
javęs psichologiją ir hypno 
tizmą ir sakęs draugams; t 
jog jis kada nors aprašys 
savo jausmus mirties laiku. 
Rastas raščiukas, matyt, 
rašytas prieš pat mirtį.

177,000 Naujų Nariu 
Komunistu Partijai

MASKVA.-Sovietinės Uk- 
Ukrainos Kom. Partijos 
Centro Kom. paskelbė, kad 
1931 metais partijai gauta 
177,000 naujų narių. Iš jų 
123,000 yra darbininkai iš 
dirbtuvių, o 39,000 kolekty
vų darbininkai.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)

MKMm
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BEDARBIAI ATSISAKO BADAUTI
Bedarbių padėtis darosi vis l(abiau desperatiška. Jie 

negali pragyventi ta mizerna pašalpa, kurią teikia mies
tų bedarbių'šelpimo įstaigos ir privatinės labdaringos įs
taigos. Bet tuo pačiu sykiu ir ta menka pašalpa maži
nama arbą visai - panaikinamą. - • y ;

New Yorke šiihtąi ItdkštJafrldių. beldartbių atsidurs dar 
baisesnėje padėty.4 Miestas' atsisako ’suteikti s bent kokią 
pašalpą. Šakę,, “lįetietJuri’. pinigų.” ' - *•‘ y ’

Emergency i Unemployment Relief , Committee,;, kuris 
surinko virš $18,000,000 samdymui bedarbių prie įvairių 
darbų, sako, kad jau greitai išbaigs savo tuos pinigus; 
gegužės mėnesį apie pusę bedarbių,, kurie dabar turi 
šiokius tokius darbus ir gauna kelis dolerius į savaitę, 
bus atleista nuo darbo, sako William H. Mat'thęvys,: to 
komiteto pašalpos ir darbo biurų vedėjas.

Brooklyno Jabdaringų įstaigų biuras pasiuntė laišką 
majorui Walker ir Gerovės Komisionieriui Frarįk J. Tay- 

\ lor. Prašo, kad miestas tuoj aus paskirtų pinigų del tel
kinio pašalpos šeimynoms į namus, nes.biurų ofisus ap
gulą “despįeratiški ir įdūkę žmopės,” reikalaujanti pa
šalpos. Sako, išbadėję bedarbiai 'kelia neramumą ii’ net 
puola mušti įstaigų vedėjus, kuomet atsisako suteikti 
jiems pašalpą. Laiške sakoma:

“Nekurtuose atsitikimuose gal betvarkę, sukėlė komu
nistų grupės, ką nuolatos ateiną į musų ofisus su savo 
reikalavipiais. Bet daugiausia mums bėdos padaro ne 
komunistai—padaro išbadėję žmonės, kurie randasi des- 
paracij'oj.” ’ ' ?

Reiškia, bedarbiai atsisako badauti ir pradeda griež
čiau reikalauti tinkamos pašalpos. Ir kuojnet jie daro 
griežtesnį spaudimą, į tai atkreipia domę šelpimo įstai
gų vedėjai. Jie daro spaudimą į miėsto viršininkus, kad 
tuęjaus .paskirtų pinigų teikimui pašalpoj.

Bet jeigu bedarbiai ramiai badauja, jeigu; bedarbiai, 
nuėję į. pašalpos įstaigas negauna jokios pašalpos ir ra
mią! iš ten išeina, tai niekas jų nepaiso. Parazitų klasė 
ir jūs agentai, miesto Viršininkai, nori, i kad* bedarbiai ra

ini ai badautų. . 11 - '' i«( h 1 i. \ * h • ''
Tik darydami griežtą^ spaudimą ant miesto: viršininkų, 

arjt visos - parazitų kFašės bedarbiai gali * iškovoti tinka- 
mkpašalpą. >1 - • j,-1 i .

Šiandien New Yorke prie miesto rotušės rengiama be- 
daĮifeų demonstracija protestui prieš atsisakymą. teikti 
patalpą bedarbiams, prieš uždarymą pašalpos biurų.

fVisi bedarbiai privalo dalyvauti toj demonstracijoj.
Susirinkę bedarbiai prie miesto rotušės per savoMele- 

faoiją reikalaus, kad miestas tuojaus suteiktų visiems 
edarbiams tinkamą pašalpą be jokios diskriminacijos;
Tiktai griežta kova, tiktai masiniu spaudimu darbi

ninkai gali priversti kapitalistų klasę teikti badaujan
tiems bedarbiams ir jų šeimynoms užlaikymą. .

t e i 1^ o va už tuojautinę pašalpą, už bedarbių ap-l 
'draudą kapitalistų ir jų valdžios iškaščiu.
=^=

v- ĮVAIRŪS DALYKAI

g

Stalinas “kviečia grįžti” 
Rusijon Trockį. “Sukilimai” 
Raudonojoj Armijoj. “Maiš
tas” Maskvoj del maisto. 
SdVietai “šaudo” valstiečius 
prie Rumunijos rubežiaus.

Ir daugiau kitokių nesą
monių apie Sovietų Sąjun
gą^ skleidžia , buržuazinė 
spaudą. ' Kuomet imperia
listai rengiasi paskelbti., ka
rą?Č Sovietų Sąjungai, tai 
veji į phididęjo , įjjąiĮriądšip 
mėlį konipanija prieš dar
bininkų respubliką.

• f'.-'J '—H“ » i r ; ' ■ ;

klerikalų leidžiamas dar- 
binifikų mulkinimui lipas, 
už^idintas “ParbininkuK” 
rašq: Hyisam pasaulyj šiuo į 
metu -vyskūpų yra 1609; 
kaldinolų—55.”

Na, ir visi tie ‘ parazitai;
puikiausiai gyvena, nedirb-lja nei socialfašizmo—-Pru- 
dami naudingo darbo.

Tas tiesa, kad kol kas $o- 
cialfašistams vyksta apgau
dinėti "darbininkus. Bet da
bar vis daugiau ir daugiau 
darbininkų pamato jų tik
rų tikslų, meta soęialfašis- 
tus ir stoja į revoliucinių 
darbininkų eiles.

Šocialfašistąs . į Grigaitis 
apgailestauja, kad jau ge- 

fro(kąs laikąs ^ra^jb,;o rene- 
•gatąi Pruseįka ir* Butkus su 
sav'd šklbką kažin' kur klaid- 

t : sąk6;; ‘ “ta
rne pačiąmę js^lokipinkų or
gano! numeryje.- mės< mato
me vienam r, puslapyje de- 
'nioųstrūojąrit fąšižrpą, ki
tam* puslapyj-anarchizmą.” 
Jis pasigenda sdciąlfkšizmo. 
Bet • “Klampynėj” nestokuo-

B

seika ir Butkus neatsilieka, 
nuo Grigaičio ’ niekinime 

ba- Komįuiįętų Parijus, “įrodi- 
landžio 18 d. laidoj edito-. nėjime”, kad ji “smunka.” 
riąfe džiaugiasi, kad visose; Juk tai yVa 'geras šmotas 
kapitalistinėse šalyse social- ■ sociąlfąsįzmo, ir sbciąlfąšis- 

Itams dar sekasi mul- 
i darbo mases iF tuo bū- 
udaryti ramstį palaiky- 
jkępitąlistjnės sistemos, J giąu įsigilintu

tfew York “Times”

ki
tas Grigaitis, trodosi, kaipo 
“mokytas” vyras turėtų, tą 
matyti. Patartina jam dau-

- * — - *

. nepaisant didelio krizio. •• nę .

.. ...... . ................. ............ ......................

i kad fašistiniai gaivalai juo- 
Itų ant jų sprando?

Bedarbė, Ūkiu Bankrutai 
Fašistu Lietuvoje

“Lietuvos Žinios” prane- “DūŠilj” Skirtumas 
ša, kad .savivaldybių de-į 
partmento direktorius, sme-* ... iv
toninis fašistas P. Barkaus- &as ^0. 92) rašo: 
kas, pasikalbėjime su laik
raščių atstovais pareiškė:

“Bedarbių Kaune' esą 
priskaitoma iki 2,000 žmo
nių, Šiauliuose 600 ir Pa
nevėžy 600; kitur mažiau.”

Aišku, kad fašistai, ne
skelbia tikros > bedarbių 
skaitlinės.’ Lietuvoj Visi be
darbiai, nęra suregistruoti. 
Bet ir fašistų paskelbtos1 
skaitlinės visgi rodo, kad 
Lietuvos miestuose nemažai 
bedarbių. 11

Fašistų Lietuvoj, kaip ir 
kitose buržuazinėse šalyse, 
krizis didėja. Ūkiai ban
krutuoja. Lietuvos Žemės 
Banko viršininkas p. Radu-1 
šis sako, kad “pernai per itXlAalbama°7pie

Kunigų organas “Drau-

Tiek vyras, tiek ir 
teris skiriasi vienas 
kito kūnu bei siela.

Kūno skirtumas žinomas 
visiems. Bet dievo agentai 
iš “Draugo” pastogės turė
tų paaiškinti, kokis skirtu
mas tarp vyro ir moters i 
“dūšių” ? ' ' 1

ĮDOMUMAI

mo- 
nuo

Trumpai Perstatant 
Žmonijos Praeitį

Paprastame gyvenime, de- 
Jsėtkas tūkstančių ir tai mums 
i atrodo didelė skaitlinė. Kada, 
_____ , .    j žmoniją 

ištisus metus visoj Lietuvoj l50d tūkstančių metų atgal ir 
iš varžytinių išparduota 
685 ūkiai.”

Kuomet ūkininkai nebe
gali išsimokėti skolų, tai jų 
ūkis išlicituojamas.

Žemės vertė, pasak to pa
ties Radušio aiškinimo,- Lie
tuvoj nukritus ant vieno 
trečdalio.

Taigi, kapitalizmo puvi
mas, arba taip vadinamas 
ekonominis krizis, smarkiai 
paliečia ir fašistinę Lietu
vą.

Apie S.L.A. Turto Žuvimą
, - > - . . ' ■ i ■» ! : ; ■. •. |

Pastaruoju laiku, besivar
žydami už vietas SLA. or
ganizacijoj, fašistai ir so
cialfašistai iškelia vieni ki
tų darbus, kas liečia SLA.

. Kiek laiko atgal SLA. 
kuopų apskrity, Conn, val
stijoj, paaiškėjo, kad “geri 
tautiečiai” kaip tai nujojo 
apie $1200 apskričio pinigų.

Šocialfašistai sako, kad, 
del tų pinigų žuvimo kaltas 
yra fašistas Tareila, kurį 
dabar fašistai stato į SLA. 
iždininko vietą.

Bet dabar pusiau 
sandariečiai sako, 
socialfašistai taipgi 
si nuo tokių “

iki šiol, tai sunku yra persi- 
statyt, kaip lėtai buvo daroma 
pažangą gilioje praeityje.

Kad aiškiau galėtume tą 
įsivaizdinti, imame vieną da
bartinę žmonių kartą, 50 me
tų amžiaus, ir daleidžiame, 
kad per šituos penkis desėtkus 
metij žmonija nueina tiek, 
kaip per minimą pusę miliono 
metų. Todėl kiekvienas mūsų 
gentkartės metas šiame paly
ginime atstovaus dešimtį 'tūks
tančių metų.—Jeigu žemlapy- 
j e pusė colio gali reikšti tūks
tantį mylių, tai kodėl mes ne
galėtume panaudoti panašius 

i sutrumpinimus, kada kalbame 
Į apie amžius bei šiiritus'amžių ?

Leiskime, kad per šiuos pen-, 
kias dešimt metų; žmonija pa
siekė visus fųps, dalykus, kurje 
sykiu vadinasi dabartine civili
zacija ir kultūra. ,

Šiame palyginime mūsiškės 
gentkartės žnionės pradeda 
gyvenimą, kaip visiškai neci
vilizuoti, laukiniai.

Tad 49 metai praeina, kol 
žmonės meta gyvenę, kaipo 
klajoklių medžiotojų bandos, 
ir pradeda dirbti -žemę, augint 
Javus ir gyvulius ir aust ko
kius rupius audimus delei dra
bužio.

Nuo to laiko mums belieka

fašistai 
kad ir 
neliuo- 

nuo tokių "griekų.” 
Sandara” sako, kad Gri

gaičio gizeliui “Stungiui 
pirmininkaujant žuvo pusė 
SLA. 6-.to apskričio turto.” 

Fašistai ir socialfašistai
• A

yra pridarę daug bjaurių 
darbų. Jie juos patys iš
kelia, bevesdami kovą už 
vietas. . ,

Argijiesąrm.ąta SLA. na
riams darbininkams leisti,.

/ I * ? ’ ** * .• i I

American .Telęphonę-Te- 
legraph Kompanijos galva, 
ponas. Gifford, kiek laiko 
atgal tapo prezidento Hoo- 
verio paskirtas prežidentii 
komisijos “naikinimo” be
darbės. . Hooverįs' pareiškė, 
kad po Gif fordo vadovyste 
bedarbė bus sumažinta, be
darbiai bus aprūpinti pašal
pa ir tt. Kad to nera,r tas 
visiems žinoma. Bet ' gal 
būt ne visiems žinoma, kad 
pono Giffordo kompanija 
(American Telephone-Tele
graph Čo.) pereitais ir šiais 
m.eUi^ įšmete; iš darbo, su
virs 50,000 darbininkų, kąd 
pereitais metais ta kompa
nija pa^idąrė gryno pelito 
$5į,00.0,000;
\ S r1' <* ' J ie t •

DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ IMPERIALISTU KARĄ

Anti-Militarizmas, Japonijos 
Armijoj

Prieškarinis jausmas ple
čiasi ir armijoj, Japonijos

kurisIkaras/ ir ‘Saugokime Sovie- lm r 1 a ’ ’T ^7%- 
tu Sąjunga’ kelios demons- f °oshun, Mandžurijoj, keli 
tracijos įvyko Tokio mies- desėtkai kareivių tapo su- 
te. Nors buvo suareštuota 
suvirš 200 draugų i pirma 
demonstracijų, viso dalyva
vo suvirš 2,500 žmonių de
monstracijose.-

“Kudan mieste suvirš 400 
kios rūšies socjąlfąšiętų, ma- darbininkų (bedarbiai, gelž^ 
sės. dar smarkiau kovoja po kelio darbininkai ir spaus- 
Komuni^tų Partijos vėliava, 'tuvių darbininkai) dalyvavo 

Tik nesenai, Jappųįjos vai-; demonstracijoj. Suvirš 500 
(c[žia nusprendė dąj’ 600,000 • darbininkų'demonstravo To- 
doleyių pridęti prie taip va-Įkio Gelžkelio Stoty, iš ku- 

'■dinąmų spečialės policijos rių suvirš 100 buvo suareš- 
i’šlaidų.. Keli mętai atgal tuota.' Imperiškam ir Wa- 

" ’* * ' 1 soda‘ universitetuose suvirš
1,000 studentų dalyvavo de- pareikšdami:
monstracijose. Bedarbiai ir priešingi karo rengimui, ku- 
dirbantieji darbininkai de- ris taikomas panaudoti mus 
monstravo prie trijų darbo; kanuolių pašaru darbdavių

Baltasis teroras, 1 
siaučia prie kraugeringo Mi
kado ’ rėžimo, negali sustab
dyti Japonijos Komun. Par
tijos didvyriško maršavimo 
pirmyn jps kovoję prieš ka
rą, gynime Sovietų Sąjun
gos, už Chinijos , Sovietus. 
Nepaisant išdavystes viso-

desėtkai kareivių tapo su- •• 
areštuota už prieškarinį • 
veikimą. ’ Nankano telefo- 
no skyriuj ir taipgi milita- 
rinėj akademijoj įvyko areš
tai. . Shanghajuj , suvirš 
600 Japonijos kareivių atsi
sakė kariauti prieš 'Chini
jos mases ir reikalavo siųs
ti namo.

; Nękųriuose distriktuose 
Japonijoj kareiviai susabo- 
tažavo savo muštrą ir be-' 
veik pakrikdė manievrus, 1

“Mes esame i
speciąlė policija tapo suda
ryta slopinimui revoliucinio 
judėjimo ir jos užlaikymui 
skiriama iki 1,000,000 dole
rių į metus. Paskyrimas 
dar daugiau pinigų tam 
tikslui rodo, kaęl revoliuci
nis judėjimas auga. Jau 2,- 
000 komunistų yra sugrus
ta kalėjiman, ir daugybė re
voliucinių darbininkų ir 
v a 1 s t i ecių suareštuojama 
kiekvieną dieną. Jie žiau
riausiai kankinami ir tei
siami sulig bjauraus įstaty
mo, kuriuo vaduojantis ko
munistai gali būt pasmerkti 
nužudymui.

Nepaisant policijos teroro 
ir suareštavimo 1,200 dar
bininku, Komunistu Parti- 
jai pavyko pray esti streikus 
ir demonstracijas rugpjūčio 
1 d. Vėl rugsėjo 19 d., kuo
met Japonija pradėjo ataką 
ant Mukdeno, Partija išlei
do “Manifestą į Darbinin
kus, Valstiečius' irKarei-; 
vųis,” raginant juos kovoti 
p r i e š k a r ą, organizuoti 
streikus ir masines demons
tracijas ir atsisakyti kariau
ti prieš Chinijos mases.
Kovingumas Streikuose Ir 

Demonstracijose
Buržuazinė ir socialfašis- 

tinė spauda arba nieko ne
sako arba iškraipo žinias 
apie didėjantį anti-karinį 
bruzdėjimą tarpe Japonijos 

Bet labai 
svarbus yra tasai faktas, 
kad šiuo momentu, kuomet 
tęsiasi karas, skaičius strei
kų ir valstiečių sukilimų pa
didėjo ir nuolatos didėja; 
prie to tos kovos užima aš
tresnes formas, paprastai 
pasibaigia mušiu su policija. 
'Įvyko streikas orlaivių dirb
tuvėj.

.Streikas, kurį paskelbė 
f kovo 20 d. Tokio miesto 
transporto darbininkai, už
sibaigė darbininkų laimėji
mu, kaip pranešama “Prav- 
doj” kovo 25 d. j LaikeJ šio 
Streiko darbininkai buvo su
sidarę barikadas prie pože-

dirbantieji darbininkai de-

biurų.”
Tas pats laikraštis taipgi 

praneša apie panašias prieš
karines demonstracijas Osa-j 
ka, Yokohama ir kitudbej 
miestuose. •

Dar bininkų kovingumas 
ir socialfašistų rolė parodo
ma sekamam pranešime:

“Darbininkų susirinkime 
tekstiles dirbtuvės ‘Toyo 
Muslin,’ kurį sušaukė refor- 
mistinė unija, moteris dar
bininkė atvirai pareiškė: 
“Karas Mandžurijoj yra im
perialistinis karas del kapi
talistų pelno' mū^ų iškaščiu. 
Mums nuolatos gręsia išnie- 
inetimas , iš darbo • ir algų 
kapojimas-; vadai (refor- 
įiiistai) nieko del mūsų ne
daro.- Mes priešingi karui.” 
Reformistiniai unijos vadai 
ir dirbtuvės vedėjai atidavė 
ją policijai. Labai sėkmin
gai ėjo kampanija rinkimui 
toj dirbtuvėj darbininkų pa
rašų prieš jos išmetimą iš 
darbo ir atidavimą polici
jai.” (“Mushin,” lapkričio

naudai.”
Veiklių darbuotojų prieš 

karą yra nedidelis skaičius, 
bet jie pasiryžusiai dirba. 
Jie susideda iš darbininkų, 
valstiečių, kareivių, studen
tų, kurie nesibijo. Su did
vyriškumu jie demonstruo
ja prieš karą, pasmerkia 
žudymą Chinijos masių, ne
žiūrint, kad jiems ųž tai 
gręsia baisus kankinimas 
arba net mirtis. Jų : didvy
riškas pavyzdis ir Komunis- 
t ų Part i j; bs nurodymas, 
kaip revoliuciniu keliu ; .iš
eiti iš krizio, drąsina <Įapor 
nijos: darbo mases į- kovą 

nepakenčiamas jsąly-prieš 
gas.

Butų
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tik vieni metai, kad davaryti i darbo masių.
šiandieninio

metų praei- 
kol žmones 

Per tris me-

civilizaciją iki, 
laipsnio.

Šių paskutinių 
na šeši mėnesiai 
išranda rašymą,
nesiūs nuo to laiko yra para
šoma tokie klasiški ir filozo- 
fiški veikalai, kaip senovės 
graikų ir romėnų. Po to pra
sideda krikščionijos gadynė, ir 
jinai iki šiol užima dar tik du 
mėnesius.

Tąja vienos gentkartės mie- 
ra mieruojanf,. presas knygom 
spausdint yra išrastas: tik dvi 
savaitės atgal, o gariniam inži- 
nui sukako vos sayąitė. Gar
laiviui ir gęĮžįkeliąų pradėjo 
vaikščioti vps d-vį a ' 1 
nos atgal. Elektros

/ d-vį ar trys ; dię- 
; šviesa pa

sirodė ne anksčiau, kaip va
kar. i Kelios, valandos tepraė
jo, kaip drl.aįviai pradėjo skra- 
jjOti., . Sęvietų Sąjunga turi vos 
keletą valandų amžiaus., Nuo 
pasaulinio kąyų irgi tįk kelios 
valandos.

Sulig šio. sutrumpinto isto
rijos perstatymo, dar pereitą 
savaitę fanatikai degino vadi
namas “raganas” ant laužų; 
už tikybinius skirtumus žmo
nės tik septynios dienos atgal 
buvo gyvi \ užkasami ,į žemę, 
arba gyviems išpjaunami vidu
riai už išreiškimą bent kokio 
nesutikimo s,u. viešpataujan
čiais tironais. ’

Bet prisiminkite, jog šis ap: 
skaitliavimas ‘jįra, padarytas 
sulig (o, kad mes 500,000 me
tų sutraukėme į 56 metų išvi
so, idant, tuo būduK lengviau 
būtą sau pers įstatyt ir paly
gint istorinius Taikotąrpjįų&w. &

B LIETUVOS
Nuomininkų Bedar

bių, Darbininkų įr Visų 
Darbo žmonių Pamati

niai Reikalavimai
1) Visi bedarbiai tur būt 

paliuosuoti nuo nuomos užAnti-karinė demonstraci-
ja taipgi įvyko spalių 7 d., butus. Jei bedarbis gyvena 
minint nužudymo sukaktu
ves Japonijos Komunistų 
Partijos sekretoriaus Wata
nabe, kurį nužudė policija. 
Taipgi demonstracijos įvy
ko laike Lenino, Liebknech- 
to ir Luxemburg sukaktu-1 
vių paminėjimo. Tuomet 
Tokio miesto tramvajų dar
bininkai Hirowo ir Kinshi- 
boro dalyse paskelbė strei
ką, kuris visiškai suparaly-1 -7—• ----  — ------ va
žiavo tramvajų važinėjimą. siaY* .--------------------- •

Anti-Imperialistinės Ly- Visiems .vargšams ne
gos Japonijos Skyrius, ku- turintiems butų miestų sa
ris aktyviškai veikia tarpe vivaldybės tuių suteikt bu- 
masių, organizuoja mitin-’^s AaY° namuos sa
gus ir demonstracijas ir lei- viva dybėą lėšomis. pasam- 
džįa laikraštį “Kasdieninės dyL butus privatiniuose na-,

kokio nors vargšo grįtelėj, 
pjiomą už jį tur mokėt sa
vivaldybė.

2) Darbininkams, turin
tiems darbą su pilna savai
te ir uždirbantiems į mėne
sį ne daugiau 100 litų, nuo
ma tur būt sumažinta bent 
ant 75 nuošimčių (ant trijų 
ketvirtadalių), . o uždirban
tiems nedaugiau 150 litų j 
mėn.—bent 50 nuoš. (pu-

Anti-Imperialistinės Ly 3) Visiems .vargšams ne-

tus savo namuos .arba sa-

Prieškarinės Žinios,” išleido 
atsišaukimą į Chinijos dar
bo mases, raginant stoti į 
bendrą jępvą prlęs: Japoni-

muose,
“Balsas”

minių traukinių (subways) jos intervenciją.; . 
įėjimo. Tas parodo, kokis _y. v. T. i: 
kovingumas reiškiasi tarp ; Valstiečių < Demonstiacijos

Tries Kąrą
• i L i J • , .\ > ■
Kaimų masės? neatsilieka 

Komunistų Partijos orga- nuo mięstų darbininkų. Pa
nai, kurie spausdinami prie vyzdžiui, pereįtą rudenį Vię- ■ 
sunkiausių sąlygų, praneša name kaime Toyama srity 
apie sėkmingas prieškarines suvirs 500 valstiečių de- 
demonstracijas ir besiple-1 monstravo prieš karą. Kuo- 
čiantį anti-karinį,darbo ma-įmet pradėjo atakuoti polici

ją, jię šaukė: “Kuomet mes 
turėsime Sovietų valdžią, 
męs > labai’ greitai su jumis 
apsidirbsime.” Bijodama ko- i 
vingų masių atkeršijimo,; 
policija ant rytojaus pąliuę- 
sąvo •: penkis : suareštuotus 
valstiečius^ Ši yra < viena

Japonijos darbininkų.
Legališki ir nelegališki

šių judėjimą visoj; šaly? 
dirbtuvėse, kaimuose, mo
kyklose ir net kareivinėse. 
Lapkričio 15 d. laidoj' Parti
jos,legaliu organo “Mu$an- 
sha Shimbun” tilpo sekamas 
pranešimas: “Ro obalsiais 
‘Lai Gyvuoja Keturioliktos 
Spalių Revoliucijos Sukak
tuvės,’ ‘šalin impėrialistų

iš daugelio koVų,: kurias bą- 
daujantf valstiėciąi veda

5 i | • ’r r/ii* r y, x J ty x

Draugij Atydai
J. V. Komunistę Parti

jos Lietuvių Centro Biu
ras išleidžia- del gegužės 
1 d. demonstracijų lapelį 
lietuvių kalba. Didžiųjų 
miestų draugai tuoj aus 
praneškite, kur ir kokią 
valandą pas jus gegužio 
nė demonstracija įvyks, 
idant galėtumėme lapelyj 
del jūsų miesto pąskelbtu 
Taip pat praneškitę, kiek, 
lapelių, jūs galėsite išpla
tinti. Lepelių kaina bus 
apie $1.50 už tūkstantį, i

Veikite taip greitai, 
kaip tik pastebėsite šį 

.pranešimą “Laisvėje.”
Biwas. \ ♦

y
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TIUKIR STAGALVIŲ SKODAS
(Feljetonas) 1 nupuolė dvasioj? JNTei 

Kaip sau norite kalbėki- ^go juodimą, žinoma,

O

. ’ j■■■?

ko, ar ką ?

tuo

kad reikia sudaryti vieną {yra švaistomi savo frentų pa-

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

>

>

<♦>

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

ar jums patinka, ar ne.
<!>

4>

<i>

Literatūros, politikos ir visuomenes mokslų darbininkų žurnalas

ad į

7 s?tu ir darbo planą — veikiiho klaidas kad kiti galėtų išveng- 
. planą. Tas veikimo planas ir ti mūsų klaidas.

kovai

HARTFORD, CONN
Balandžio 17 dieną čia įvy-

8I 
F
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mas yra priešingas darbininkų 
klasei ir jos interesam.

Dabartiniu metu svetimasis

ir smerkiam, kaipo

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose į galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHOJN, Aptįekoriiis Savininkas 

8^01 JOS. CAMPAU AVĖ. Ir 5046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.

Draugai, kasdieniniai

“PRIEKALAS”

■

Didelis Kairumas
: ■ i '

O po r t unistinis elementas,

rencijoj gali dalyvauti ir pa
vieniai asmenys.

Konferencija nutarė ir išrin
ko komisiją eit pas miesto ma-

Būkime 
kad ateis 

ji nebetoli, kada

i Tiesa, Montreale skirtingos 
kitaip tie sąlygos, bet mės mokėkime

į ’Savo rankas, už įstėi^i- 
Sovietų. / i

Puslapį Trečia^ U

kai net per biurokratiškų vai-1 
dybų galvas perlipa ir laimi 
savo kovas.

Pats,klasės, kuri dabartiniu
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laikosi,; bet ir tų draugų, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prie 
jų priėjo, arba buvo iš pra
lies inspiruojami ir jom be pa
sipriešinimo pasidavė, — t./'

visi Alberto i ųšneyožinti 
daiktai, Trūktai ii* gyviai, 
kaip tai>’ iš Clevelando le- 
monas, iš Chicagos cypla- 
davatkė, Bayonnės skreplys, 

f! visi kiti temperimentai ir 
net peklos gyvūnai. Salėj 
prie drapanų pasidėjimo 
langelio susidarė eilė žmo
nių. Kiekvienas jų buvo 
arklinės taktikos sužalotas 
ir visų galvos radosi po 
kiekvieno pažasčia. • Iš ei
lės, žėdnas drapanų pasidė
jimo vietoj, sykiu su over- 
kočių, pasidėjo ir galvą; ga
vęs numerį traukė į susirin
kimą, kur Albertas skelbė 
graudingus pamokslus. Visi 
klausėsi, durnojo ir suprato. 
Kalbėta, dūsauta, skųstasi, 
kad bimbiniai galvas nuka- 

Gal ir dabar atsiras ne- pojo, palikome be galvų, kas 
bus, kas gi bus? Pagaliaus 
vienam atėjo mintis į galvą,

per • v 1S 
pradžių apsiverkė, visgi ša-j 
vastis, bet greit apsirokavo. 
kad bus kur kas saugiau,

te, tikėkite, ar ne, bet aš 
laikysiuos ant savo ir tvir- 
tinsiu, kad istoiija pasikar- nebus galimybių būti, pakar
toja, ypač stebuklų srityje. 
Kas sako, kad šioje naujoje tu. Atsidarė laisvas kelias
lYdb bdKo, Kdu biuje naujoje pasiėmęsi galvą po pa- 
gadynėje stebuklai yra tikj žasgja p- kumpį iš Lietuvos, 

^nonsensas, tai tik toks, ku” leidosi kelionėn su graudin- 
ris nėra susipažinęs nei kiek gaįs pamokslais. Visu ke- 

(liu bučiavo galvą, buvo sun- 
t°"' ku, sustodavo pailsėti tai 

šen tai ten susiraminimo 
vietose, ir.tose vietose <taip

su “šventais” raštais, ir da
bartiniu laiku nemato f 
liau savo nosies galo. Ste
buklai apsireiškia ir šiame 
mašinerijos amžiuje^ kaip ij*! pa|. “kryžiai” pristatyta del 
pirma, ^tisi šimtmečiai tam i n e p a g y domųjų Bacchuso 
atgal. Netikite. Štai fak-. aukų. Ir taip ėjo ne sep- 
^ai:. . , Jtynis’ kįlometrus, r bet šim-

Visi, manau, sutiksite su ku& į savo “parapiją”.
manim tame, kad “šventų-1 <__
jų” raštai ne piemenų dar- !vjernas Tamošius ir pasa- 

* bas ir ne boisų, kurie dar: kys, kad aš meluoju ar- 
^Maskvoj nebuvo. Jei taip, tai, ba sapnuoju. Mano patari- 
aš iš “šventų” raštų pada-(mas—paimkite “šventųjų” 
rysįu ištrauką apie vieną * - - -
stebuklą, kas atsitiko šimt
mečiai atgal su Dionisiju, 
Galijos vyskupu. Rašte apie 
“šventųjų” gyvenimą susle- 
bizavau ve ką: Pagonys už

tai i 
reikia susirinkimų ir diskusijų. į 

Perdaug išnaudojom kitas 
draugijas?—Kaip ir kur?

Jei kurios draugijos auko
mis remia klasinę kovą, tai 
reiškia mes jas išnaudojom. 
Jei darbininkai veda kovą 
prieš buržuaziją, tai jau ir tas 
reiškia, kad “jie patys išsinau- 
doja.” Kova juk ir buvo ir yra 
vedama prieš išnaudotojus. 
Jei toji draugija stovėjo kovo-l 
j ančių darbininkų sąraše, tai 
jos ne tik kad niekas neišnau
dojo, o ji buvo tik savo vįetoj.

Draugijos išnaudojimas ei-Į 
na tada, kada draugijos nariai j 
moka mokesnius, o jų vadovy-1 
be pilasi sau Į kišenius o neiš-

, vauja konferencijose, kurios 
organizuojama bedarbjių rei
kalams. Mūsų mieste yrą apie 
4,000 lietuvių. Apie pusė jų 
nedirba. Gi konferencijoj da
lyvavo tik kelios organizacijos.

Aš Nekenčiu To Asmęnio, ,
Dažnai -išgirsi .'pažymėjimus, 

aš nekenčiu” to arba kito as- 
nienio; Kodėl jo neapkenti ar j 

’jis tave, drauge, paliko ant ba- 
rikadų _ar pabėgo is kovos lau- Rur kiti lietuviai darbininkai? jorą ir reikalauti, kad miestas 
ko, ar ką ?

Tur būt, draugas, greičiau- bų^efri ’prie ^darbų.’ 
šiai nekenti to ar kito asmenio, Į 
kad jis už skverno Įsitvėręs 
traukia Į darbą,' kurio darbi
ninkų klasė per ilgus metus 
kankinama ir išnaudojama ka
pitalistų trokšta kuo greičiau
siai pasiliuosuoti. Eikime, dirb
kime, susibarkime ir vėl ben
dram darbe būkime, nes prisi
eis vis viena būti kartu ant 
barikadų, o kuo greičiau 

'geriau.

Draugai, mes turime nuo kai- duotų nakvynę ir maistą be
darbių maršuotojams, kuomet 
jie pribus Į Hartfordą. Jėi 
miestas atsisakys tai padaryti, 
tai patys delegatai ir mūsų or
ganizacijos turės parūpinti 
maršuotojams nakvynes ir 
maistą. ' ; ■

Tad visi, draugai, stokime 
darban. Veikime, kad kuo 
daugiausia galėtume pagelbė-

Pradėki
me darbininkus organizuoti 
ir šaukti Į kovas.

Konferencija nutarė laikyti 
kitą konferenciją gegužės 3 
dieną, 8 vai. vakare, 27 Alba
ny Ave., ant 3-či^ J lubų, j Vi-
sos oragnizacijos, kurios dar 
neišrinko delegatus, tai grei
tai turime išrinkti. Turi rink
ti visos lietuvių organizacijos, ti darbininkams, kurie kovoja 
ne tik kuopos, bet ir kliubai ir už mūsų visų reikalus, 
pašalpinės draugijos. Konfe- A.L.D.L.D. 68 Kp. Delegatas.

leidžia kovai prieš buržuaziją. k d įetmin iau eity demorali: 
Toks darbininkų sumokėtų pi- - -7 - -
nigų drapstymas, kaip S. L. A.
arba Arri. Darbo 1 FedėtačijOs
tai yra išnjaudojjmas draugi-j-nc t- »ę, bet užmesta, kad kairu-

“šventųjų” 
gyvenimą ir pavartykit “is
torijos” lapus ir ten surasi
te, kad tas viskas ne iš ma
no nykščio išlaužta, ir taip
gi pavartykite moderniško
sios “grimzdynes” lapus,

kūną. Je, je, reikia, prita
rė keletas su sutriuškintais 
nugarkauliais. Užvirė dar
bas. Sarasta klijai. Šildė, 
tepė, klijavo visą dieną ir, 
ve, žodis stojosi kūnu, tik 
be galvos, be širdies ir be

zav. d.arbas, šaukia, kad męs 
esame . “extra kairieji” ir jie 
nuolat kartoja savo marmalie- 

jos, nes ddrbUHkų sudėti pi-'į^’ b.el. fŽ r“?n?
nigai biurakratinią’ valdybų į ™ų yrft T A J 

J 1 sauksmas,* o paties darbo boi- 
kotavimas. Jiems darosi bai
su, kad darbininkų klasė tvir- 
'čiau jungiasi kovoms prieš 
buržuazijos atakas ant darbi
ninkų klasės.

Jie labai gražiai moka rau
doti buržuazijos, bet dar ne
moka, gal greičiau nenori, gai
lėti vargstančiosios darbininkų 

i metu, i 
savo geriausius 

. • . . , j . . pirmyn prieš
įaJyVvaU.la.rnL£^!>'"!,"' buržuazijos kulkosvaidžius, ga-l 

zines bombas, ir tt. šiandien 
šimtais kiša Į kalėjimus, tąso 
po teismus, šaudo nuteisę ir 

.be teismo. O oportunistai vis j 
Sutinku Su Partija-—Nesutm- rgkia, kad mes jau “kairumo!

ku Su Partijos Linija. |]iga sergame.” Kaip mes jų 
atakas atremsime, ar sudėję 
rankas ir šaukdami, kad blo
ga? Ne! Jei buržuažija pra
dėjo rėkti, kad mes vesdami 
kovą su jais, vartojame žiau
rią tąktiką, o jiems reiktų, kad 

įmes priimtume jų buržuazinę 
taktiką, tai ar mes tu- 
pasiduoti? Mes jūs

ramai. Pavyz., Devenio-Ažu- 
nario paskolos ir t. t. Prisidė-. 
darni prie klasinės kovos mes 
netik kad stiprinam savo or-i 
ganizacijas, bet jom duodame 
visas galimybes augti, kaipo 
darbininkų klasinei organiza
cijai.

Mes sutinkame, I 
gyvenimas yra ekonominė kla- !guldydarna .

draugus, eina

DARBININKŲ DAR TURIME
KALENDORIUS 350 KOPIJŲ

Tikra Kaina 25 Centai

skelbimą krikščionybės Dio- tuomet viskas • bus aiškių i dvasios. Bet... juk tie daly-
nisijij pakorė, bet “šv.” Dio-;kaip ant ,deln0. Tokie pa; kai.nereikalingi taip, kaip kova_kova už bOvj toje 
nisijus pakartas,, vieton iš- stebuklai, tik dabar viskas nereikalingas stempehs” Slp - . . h . ■
kišti liežuvį, pradėjo rėžti 

^griausmingus pamokslus.
Už tai tuojaus jam ir gal- 

*vą nukirto, tačiaus ir su nu
kirsta galva nenupuolė dva
sioje. Dionisijus jau be gal
vos būdamas pasilenkė ir 
pasiėmė nuo žemės savo gal
vą ir tęsė savo mįsijas, ei
damas pėsčias per septynis 
kilometirus iki savo parapi
jos; ir visu keliu bučiavo 

, savo galvą, atskirta nuo kū- j
no. I

Juk savaimi suprantama,! 
|kad kieįyie^ąm- savastis j 
‘Lran»; tūrėta‘būti ^aišku,

paremta ant “speed up’L sis
temos ir “begalvių” steigia-

Be faktų aš1 džiaugkitės ir

ant “grimzdynes.” /
Dabar visas s vietas 

mos sosaidės. Be faktų aš1 džiaugkitės ir šaukite te 
nė žingsnio nežengiu, štai; deum liaudamus. Pavojus 
jie: Tūkstantis devyni šim-1 praslinko, virves užnerti jau 
tai trisdešimts ir antrais' nėra už ko ir ant kaladės 
metais, iš eilės trečią dieną1 neliko ką padėti.
Karvelio, susirinko į skodą' O. K. Naujokas.

Kanadoj Reikalinga Organizacijos
Centralizuoti

j Kanados lietuvių darbiniu-, me būti ant o pagrindo^ kad 
y kų organizacijos reikalinga 

m v nenu- lausti tampriau, kitaip sa-
,rstos. ; Toliau, suspehnau kant jas reikia centralizuoti. 
jKąnęiai , . , i f , Centralizuoti, ne taip, kad

z IŠ pradžių be galvos sV.” pasidarytų mašina su centru, 
^Anisijui eiti buvo sunku be organizacijos, be idėjinio 

’reikėjo tankiai pailsėti, ir branduolio, bet toje prasmėje, 
vietose kur iis ilsėjosi kad visas ide.imis bei technike 2 J i L ” is ilsėjosi k.nis darbag b_ty tampriau su_

* įstatyta kryžiai, teikiam glaustas ir kartas nuo karto 
l&ieji sveikatą nepagydo- patikrinamas. Patikrinant dar
omiems ligoniams. Sunku ,bą ir veikimo planus gerai 
ijam buvo nešti savo galvai analizuojant, galima tiksliau 

... . - prieiti prie geresnių planų pa
x’ ! gaminimo ateičiai. Tada ga- 

, j Įima aiškiau ' nustatyti, kas at-

Pirmas dalykas, kad mes 
nuosavo galvojimo, kaipo as

meninio neturime, jei mes gy
vename kapitalistiniam krašte 

[ir Įtakoj, tai mes vaduojamos 
buržuaziniu galvojimu arba 
esame iš jo išmokę. '

Dabar, kur atsirubežiuoja /‘lepšių’ 
nuo buržuazinio protavimo rime ir 
mūs protavimas, kaip kurie siūlomą, ponuliai, taktiką at- 
pasakys, kad atskirose viene-[metam ir smerkiam, kaipo 
tose, kurios išmoko iš ekono- buržuazijos taktiką ir; tuo pa- 
minio skurdo išskirti darbiniu- Čiu pašisakom, kad savo takti
kų klasę slegiantĮ 'm'astą. ' Bet ką vartosime ^toliau, nežiūrint 
ar pavienio darbininkų klasės 
nario skriaudos gali sudaryti 
bendrą ekonominiai pagrįstą 
mokslą, tai būtų utopija, o ne 
mokslas. ,

Mūsų mokslas yra pagrįstas

Mik pradžioj kelionės, 
■paskui įsismagino ir

| Bpriprato ir buvo nei už ką, 
"ir rodėsi, kad jis niekuomet 

ir neturėjęs tos galvos ant 
savo pečių...

Tai taip “šventųjų raš- 
idi” sako, o juose “šventi” ir 

'žodžiai, ir tas stebuklas bu-

NUPIGINTA KAINA 15 CENTU
Dar Turime 350 Egzempliorių šių metų

DARBININKŲ KALENDORIAUS
Prašome draugų padėti jį išplatinti. Kas 

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

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

kią mėdikališką knygą, kurią parašė Dr. Jonas 
J. Kaškiaučius. Ta knyga jau Siuntinėjama 
skaitytojams. Vien tik šio siuntiUejimo stam- 
pos “Laisvei” kaštuos apie $350. Įplaukos už 
Darbininkų, Kalendorių padės padengti išlaidas 

• išsiuntinėjimui, skaitytoj iamso dovanų knygelės 
. “pirmoji. Pagalba Ligoje .ir Nelaimėje”. Kuo 
greičiau išleisime kalendorių, tuo greičiau iš- 
siuntinėsime skaitytojams dovaną.

Reikalaudami Kalendoriaus rašykite:
•’ “LAISVE”. . ■

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Valykime Blogus Papročius •

Dar labai įaugęs paprotys, 
kad “man asmuo nepatiko” ir 
jis yra mano priešas. Jei pa
darome klaidų, jas pataisyki
me, išanalizuokime nuodug
niai, o paskui dirbkime, kaip 
draugai. Nereikia nusiminti, 
kad mes dirbdami padarome 
klaidų, kartais ir didokų. Tai 

del visos darbininkų klasės. ! Įvyksta del neužtenkamo Įgu- 
žinant, kad Komunistą Par-rdimo Į darbą ir per mažą teo

rija yra tik vienintelė darbi- retinį išsiauklėjimą, nes mums 
; ninku klasės partija, o darbi- platesnis teoretinis atsiekimas 

---------------- ---------- - . ■ ___ .___ _minkai susijungę Į savo klasės yra gana sunkiai prieinamas; 
kas geriausiai yra atsidavęs s ip s s i P____________iau'partiją’ ne^ali turSti skirtingų |stengkimės jį pagilinti prie.
Nere“kiar žiū?ėHer,kad T p£ proletarinio meno srityje jie ™omoni« JŽe! vieno ar kito sunkiausių sąlygų. Būkime
XNereiKia žiūrėtų j pii i _ klausimo. Išeina, kad darbi- vienos nuomones,
mąsias eiles patektų vien tie P*a n y J 2- ^m^s" ninkams vienas yra kelias pa- diena, o ji Iicmcuvm,
draugai, kurie jau dabartiniu nls P° ^mgsm zyg u j pir isjjįyognyjjpyj — kovos kelias.' grumsimčs visi prieš kapitalą
metų šiek tiek prasimušę dar- a ejones, jie susi jęomunįstab eidami kovos ke,- ant barikadų. Jau pasirodė,

Tiu, jie turi būti organizuoti, ’ kad mums ir dabar jau reika- 
o jei organizuoti, tai reiškia lingos barikaidos, kaip Detroi- 

(turi bendrą kolektyvę discipli- te, New Foundlandė ir t. t. 
nuo-nlprlnmi' ną ir. nuomonę, ir jos laikosi, 'stengkimės, kad 

t- ?• i Jie eidami kovos keliu, pagal turėturrie jėgų. 
Kovos reiKia|v.en dajnog HJ vietą, laiką ir sąlygas išdirba kalbėkime savo

‘ , jie varosi 
Jie jau Įsitraukę į 

Dabar, kada klasių darbą, o mums reikia tpraUė- 
reikalauja at- ti. Mūsų obalsis turi būti ne 

reikia žiūrėti, ’Įįk ,b.et. ir Pralenkti- 
pirmąsias.

sukelti užtenkamai masinį pro
testą ir spaudimą, o kiti drau
gai turi stoti su daug stipres
niu užsigrūdinimu bei paty
rimu iš praeito laiko klaidų.

Pavyti ir Pralenkti
Leninas, Sovietų Sąjungos!

valdžiai Įsikūrus, arba darbi-(ant istorinio materializmo, tai 
ninkams galią paėmus Į savo lyra išskirtas iš visos darbinin- 
rankas, juos mokino, kad mesjkų klasės skriaudų. Darbinin- 
turime ne tik pavyti buržua-1 kai liuosu noru susijungę Į są
žinę industriją, bet ir pralenk-|vo klasės politinę partiją ir 
ti ją. Tie žodžiai labai ir la- • sujungia visas kovas bendrai 
bai tinka dabartiniu metu 
mums socialėse lenktynėse.

Iš spaudos matyti, kad To
ronto draugų veikimas daug ■

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

likta ir kas neatlikta, ir ko
de! neatlikta. Darbe paaiškės, 
kas geriausiai yra i

Nereikia žiūrėti

VO labai, labai senai ir aš bo praktikoje ir šiek tiek te-,dūrė ir dar susiduria su dau- 
tam tvirtai tikiu, nes pastari?*0!’ bet reikia stengtis kad ! Relių kliūčių bet *u “liū
tiniais metais nraktika irri!traukt ku0 dauRlau darbinm-,kiškų kantrumu — orgamzuo- tiniais metais praKtlka jro kų i§ sunkiosios industrijos. I tų darbininkų sturmuotojų 
de, kad tar*tiesa, arba, kitais žinoma, prie dabartinės paaš-l tempu jie visą nugalėdami

1932 m. pradeda eit kas menuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas

“Priekalo” perėjimas iš dvimęnesinio j mėnesinį, o taipogi pla
tesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato su
stiprinimas duoda galimybės 1932 m. žymiai pagerinti ję turi
nį 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 kitij kapitalistinių šalių darbininkų ir darią) valstiečių gyve
nimą ir kovą, ir rašoma visais aktualiai proletarines literatūros 
klausimais.

“Priekalas” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, statyba,” 
kuriame plačiai nušvięčiuma socialistinė SSRS, statyba ir kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjimu svarbesnių SSRS, 

z. socialistinės pramonės įmonių, sovehozų ir kolchozų gyvenimas 
ir augimas.

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

» i • I

“Priekalas” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS eoc. 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. x \

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

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskv4, Nikolskaja 7 

izdt. “Inostrannich
Rabocich”

Rėd. “PRIEKALAS”

žodžiais, stebūklai-istorija trėjusios klasių
pasikartoja. Tos istorijos žiūrėti, kad nepatektų neuž- 
pasikartojimo paslaptį ati- tenkamai save Įrodę sąžinin- temturos srityje 
dengė sklokininkai, niekas fovos^^Dab-- 151 „i?.? dnrhn r 
kitas, kuriems bimbistai ir kovos labiau

/ arfariulistai su arkline tak- 'sidavimo, tai
tika galvas nukapojo ir dar kad .renkamieji Į
priedui Jvienfems krūtines eiles būtų ganėtinai save paro- .
ndrskrind^ kain mėcininko d? klasiniai sąmoningais kovo- °J ir damoje rasi pei sKnode Kaip mėsininko (tojais prieš kapitializmą ir už duose jėgų. , ' . 
pęihu, kitiems dantimis sir- kasdieninius darbininkų klasės!
dis .išplėšė,dvasias Su kuo- reikalavimus; nes kitaip tie sąlygos, bet mes
1 d i S užmušė, nugarkaulius draugai nesugebės būti pirmo- Jas nugalėti. Kiek žinoma, yra

1

■ t

« ’k-

yra jų linija. Atskiri nariai nė-|: Kalbėkime plačiau apie mū- 
ira niekas daugiau, kaip darbd.sų kampanijas spaudoje.
plano vykintojai. žinodami1 Iki šiol mes labai mažai ra- 

■ Montreale’ ieHau teirk™X'P^'08 a“rb»'kIasi« spaud°j apie mūs« 
‘•“?u galima literatūroi vaidv' kov^e- Mes kad nebijo-Į vedamas . kampanijas kovai 
. rejus, galima literatūroj vaidy tume ja sekti> neg! Komuništų lprieš kapitalizmą, bet toje ko- 

partijos galvojimas ir yra vi-[vo j e mes turime sukelti masė- 
! sos darbininkų klasės galvoji- se entuziazmą. Spauda mums 
mas, t. y., visos kovingosios į daug gali padėti. Taipgi, pra- 

| darbo masės. O Komunistų ! dėkime 1 bendrai skelbti mūšų 
Partiją sudaro tik kovingasis kampanijų siekimus ir t.i. (’

Rankpėlnis.sutriuškino ir ^S°US'išmetė eilėse ir “vadovauti klasių gerokas skaičius darbininkų iš 0porWnteK
(sunkios pramonės, kurie dar .......

. - __ nėra aktingai Įsitraukę Į dar- bailiai T?je negali stoVeti,
Mums reikia stengtis Įtrauk- Ua> o jie galėtų lavintis ir kaip|nes ideologinis nusistaty- 

- ti darbininkų kuo didesnis kurie turi gabumų, tik nežinia, 
isf iškaičius, juos auklėti ne bur- kiek noro tam darbui.
T . v ižuazinio moraliteto nuostatais,
Ir kur čia visas nuozmy-;bet įiieti Į juos keršto ugnies

pėr langus, kaip futboles. kovom- 
Ar tai ne pagonija. Tik įsi
vaizdinkite sau, geri žmo-

... ___ v___ i v__ ______ _ . įvy- mums elementas arba Oportū-jko konferencija prisirengimui
<bes ir beišrokuosi, tai rei- įprieš kapitalistus ir jų palaiky- kiai taip sparčiai vyksta. Jei nistai atbudo ir jie patys visą prie bedarbių maršavimo. Be-
ketų turėti Saliamono ga- j tojus oportunistus. Lietuviai mes juose nedalyvausime, ar- laiką tęsdamiesi darbininkų darbių maršavimas likosi ati-

Argi ne tokie pateki šiol kaip kuriose kolonijo- ,ba būsime nuošaliai nuo jų, tai klasės kovų uodegoje, jie no-/dėtas iki 15 diehai gegužės,
qtphfildai ir dabar cvipfp rip- se iabai dar atsiskyrę nuo ben-iklasin^ kova ir visa darbinin- ri traukti ir visą darbininkų šioj konferencijoj dalyvavo 30

droš kovos. Mūsų uždaviniai kų klase paliks mus užmirštyj. klasės partiją paskili, savo [delegatų nuo 14 įvairių orga- 
;. ''‘‘" Klaidingo. Pažiūros Ar Šamo- 'oPortuniT!.- Jie paaiuti,siai nizacijų. Reikia priminti, kad

ninc-as Priešint/uma«? :staugia, kad mes neiname jų konferencijoj dalyvavo lenkų,
g (oportunizmo kėliu, o> paširin- žydų, rusų, ukrainų; finų, lie-

Pasikalbėjus su darbinin- kę klasinės kovos kelią kasdie- tuvių ir kitų tautų darbininkų 
Dalyvavo ir

l l ■ . . .
Galima pasakyti, kad. nega

na lietuvių, darbininkų daly-

bumus.
j* -n ta t .v, . m v uros kovos. iviusų uždaviniaidasi. Del aiškesnio pikcie- įurį bou—sulieti juos su kitų tnn norai a f ahrmn noimlzimo jrio persistatymo, paimkime 
patį pirmutinį, kuriam nu
sirito galva nuo pečių jau 

f metai ar kiek atgal, ir ku
riam taip pat vardas krikš- 

X Čymiškasj Albertas. O —

i .r

mm

tautų kovingosiom darbininkų 
masėmis kovai už bendrus rei
kalavimus. žiaurėjant pačio- _ , ....
je Kanadoje reakcijai, iškyla kais randi įvairių Įvairiausių ninėj kovoje į galutiną perga- organizacijos, 
klausimas atsargumo—konspi- nuomonių, kad jas aiškiau iš- lę, žengiame prie paėmimo ga- negrų, 
racijos. Tie, kurie veikėme at- kelti ir panagrinėti, nevien tų lios

O arlyirose sąlygose iki šiol, turi-.draugų naudai, kurie vien jų'mą

a i

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

6 m3n. — 1 doler. 
atsk. egz. — 20 cent.

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

Amerikoj beto dar galima 
Iwiraiyt per “LAISVE
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Proletmeno Nariams
ALPM Sąjungos 4' kuopos.
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dalyvumą 
“Vilnies” 
darbinin- 
rengiasi 

“Vilnies”

atsilan-
Kavaliauskaitė iš' kiusius į prakalbas, organizuo-

Revoliucijąs. Taipgi už 
deportuoti ’ ateivius dar- 
už bjaurų išnaudojimą 
Bus daug ir kitų klau- 
bus iškelti. Reikia ge-

(95-96) 
Komitetai.

/ PRANEŠIMAI Iš KITUR
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77 
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■ blika nenorėjo paleist nuo j panuojant pianu R. Kvedara- 
I scenos. Grajys Rusų Jaunuo
lių Balalaikų Orkestrą ir dai-

“BALSO REDAKCIJOJ, 
i

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

r

Puslapis Ketvirtas

’ aplinkybėmis, tame* reikale yra

D M šolomskas
dytas baisiai galinga sprogstančia medžia
ga, kurios buvo iki 40 kilogramų. Oficie- 
riai ir specialistai pripažino, kad spėka 
bombos sprogimo būtų buvusi baisi. Spro
gimas būtų sunaikinęs ne tiktai atstovybės 
namus, bet ir kaimyninius namus.”

Matote, jeigu provokatoriai karo prieš 
Sovietų Sąjungą negalėjo jo iššaukti nužu
dymu draugo Voikovo, užpuolimais ant at
stovybės atskirų narių, tai buvo Sugalvota 
palaidoti griuvėsiuose kelis desėtkus Sovie- 

I tų Sąjungos atsakomingų įstaigų žmonių 
i ir tokiu būdu sudaryti neišvengiamą karą. 
; Iškarto nusigando kaip kurie ir Lenki- 
1 ios vadai ir laikraščiai. Karas prasidės, 
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komunistais namie, o karo metu komunis-Į kokios jo pasekmes—stovėjo pries juos

(Pabaiga)
Susitikimuose su atstovais prekybos, 

pramonės ir finansų Europoje vis tankiau 
galima girdėti kariniai obalsiai ir reikala
vimai “kryžiaus karo” prieš Sovietų Są
jungą. Ir yra tikrų davinių, kad tokis ka
ras pradėti jau yra išspręstas tam tikros 
finansierių konferencijos ir kad sumany
tojai to karo tikisi netiktai sunaikinti So
vietų sistemą, bet ir pasidalinti Rusiją 
tarpe stambių ir net mažų valstybių. Bet 
europinės tautos, arba jų vadai patys ne
labai nori karo, nes dar gerai pamena pe- i 
reitą pasaulinį karą. Iš kitos pusės, euro-j 
pirrės valdžios turi daug rūpesčio su savais ■

klausimas. Lenkijos jpilsudskinė valdžia 
veidmainingai pareiškė, kad ji ištirs ir 
kaltininkus nubaus. Bet greitai tonas bu
vo pamainytas. Spauda apsisuko ir pra
dėjo bombos .padėjime kaltinti Komunistų 
Internacionalų, arba suvesti, būk tai visai 

( mažos pa jėgos buvusi bomba, bei visaip 
su pagelba i kitaip dailinti tą karo provokaciją. Tiesa,

tai gali padaryti daug kliūčių. Taigi fi
nansiniai politikai žino, ką jie siekia, ir 
todėl jie nemano savo valstybes tuojaus 
įtraukti į karą. Jų užmanymai—pavesti 
karo veiksmus Lenkijai.”

Imperialistai planavo sukelti viduje So-! 
vietų Sąjungos betvarkę ; ~
“Prompartijos” (Viduje kontr-revoliucinės | neva teise kontrrevoliucionierių Polianskį 
partijos) sabotažo ir sukilimų ir pulti iš, del tos bombos padėjimo, bet greitai vėl 
lauko pusės. Suprantama, tuo pačiu kar-1 Dradėį0 ii kelti i padanges, kad būk dar- 
tu dangstėsi taikos frazėmis. Štai lenkų 
laikraštis “Gazeta Polska? 25 d. balandžio, 
1930 metais, rašė: “Niekados Lenkijos ir 
Sovįetų Sąjungos reikalai nebuvo taip sta
bilizuoti, kaip dabar jie yra prie Pilsuds
kio valdžios.” O už kelių valandų po šio 
pareiškimo atidengta, kad į Sovietų Są
jungos atstovybės namo kaminą įleista bai- nių imperialistų ^intervencija, 
siausios jėgos bomba. v / .‘".L

Bomba buvo įleista į kaminą ir prie jos įaj ne hr Lenkijoje: puolimai ant Sovietų 
atvesta elektros vielos, taipgi įtaisytas Sąjungos atstovų visame kapitalistiniame 
laikrodinis apartas ir nustatytas, kad pasaulyje. Klasiniai priešai žino, kad So- 
sprogimas turėjo įvykti tuo metu, kada vietų Sąjunga, tai darbininku tėvynė, kad 
SSSR, atstovybės visi darbininkai susiren-1 ruSų proletariatas rodo pavyzdį ir del kitų

| pradėjo jį kelti į padanges, kad būk dar
bas atliktas vaduojantis prakilniausiais 

' tikslais.
Štai mes čia peržvelgėme labai suglaus

toje formoje Lenkijos ir Sovietų Sąjungos 
santikius. Mes matome, kaip imperialisti
nėje Lenkijoje ruošiamas naujas karas 

į prieš Sovietų Sąjungą, nauja visapasauli- 
. Provokaci

ja seka provokaciją, suokalbis suokalbį. Ir

ka į namą. Pažymėtina ir tas, kad greta 
atstovybės yra lenkų policijos namas, iš 
kurio, be abejonės, labai atydžiai seka 
kiekvieną SSSR, atstovų pasijudinimą, bet 
tie “civilizacijos sargai” “nematė”, kada 
buvo įleista į kaminą bomba ir pravestos 
vielos.

Su dideliu vargu bomba išimta ir nuga
benta į lenkų fdrtą:-‘ Po ištyrimui jos “Ga- 
zeta Polska” rašė: ■

“Atvežta į fortą bomba ištirta ir suras
ta, kad ji turi 70 centimetrų ilgio ir 18 
cęntimetrų diametriniai. Vidus jos pripil-1 riato diktatūrą

kraštų darbo žmonijos, kad kiekvienas pa
sisekimas SSSR, yra akstinimas darbinin
kų į kovą už pasiliuosavimą, ir todėl vieš
pataujanti klasė viso pasaulio plotmėje 
rengiasi karan prieš darbininkų tėvynę. 
Bet darbininkai, po vadovyste. Komunistų 
Internacionalo ir Komunistų Partijų, ži
nos savo vietą būsimame karei Jie žinos, 
kad karas prieš Sovietų Sąjungą, tai yra 
karas prieš visus dirbančiuosius, už reak
ciją ir išnaudojimą, ir todėl dės pastangas, 
kad pavertus jį į piliečių karą už proleta-

vičiui, griežė smuiko solo; K. 
--c ________ _______ __ Kutenskey ir F. Strakowski—

Lietuvių ir Rusų Darbininkiš- nuos rusų pagarsėjęs choras, skambino pianu duetą; M. Ku
tenskey ir J. Konstantino — 
sugrajino ant kornetų duetą.

Kaip prakalbos, taip ir kon
certas pavyko gerai. Publikos 
buvo beveik' pilna svetainė ir 
visi ramiai klausėsi.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos gelbėjimui politinių ka
linių. Aukojo sekančiai: J. 
Valatka, E. Finenkienė, P. Ga
linis ir A. P. rDambauskas po 
50c; V. Verseckienė, $1.00; S. 
Pilsutskis; B. Gumauskai; J. 
Strakauskai; E. Radzevičienė; 
V. Račkauskai; J. Rutkauskai, 
J. Kazlauskai; A. Kazlauskas 

|ir P. Kuzminčiuk—po 25 c. 
Su smulkiais viso $8.52. Vi
siem programos dalyviam ir 
i aukotojam tariam , širdingą 
■ačiū. Rengėjai.

kos Organizacijos Bendrai 
Rengia Didelį Koncertą ir 
Balių “Daily Workerio” 
Naudai 23 d. Balandžio.

Lietuviai darbininkai ir 
visi komunistinės spaudos rė
mėjai, visi žinom mūsų spau
dos svarbą, kuri organizuoja 
darbininkus prieš kapitalizmo 
nuvertimą ir įsteigimą prole
tarinės valstybės. šių dienų 
pasaulinės sąlygos stovi impe
rialistinio karo preparacijoj 
prieš Sovietų Sąjungą ir Chi- 
nijos revoliuciją, kuris gali la
bai greit pavirsti į civilį karą 
naudai^ darbininkų klasės. Ne- 

' reikia matuoti oportunistų 
kontr-revoliucine miera, kurie 
aiškina, kad kapitalistinės 
tvarkos perversmas įvyks už 
ilgų metų eigos. Valdančioji 
klasė yra susirūpinus . dabar, 
jinai mato savo nelaimę ir vi
saip planuoja, kaip išsigelbėt 
nuo proletarinės • diktatūros, 
kuri gręsia parazitų lėbavimo

•* galą. “Daily Workeris” yra 
tas darbininkų klasės genera- 
lis vadas, kuris organizuoja 
darbininkus į tą armiją naiki
nimui priešo pozicijų.

Eikime visi į šį koncertą ir 
įtraukime daug lietuvių į jį. kų bą darbo, ir kurių padėtis 
įžanga tik 35 centai.* Koncer-1esanti daug blogesnė, negu tų, 
to programa bus geriausia.; kurie dar laikinai dirba.
Nuo lietuvių organizacijų dai-l Kalbėtojas ragino 
Auos J. L. EL__ _EE.E... ‘ ,
Brooklyno ir Lyros Choras, tis į darbininkiškas organizaci- 
Nekurie jau girdėjo Kavaliau-į jas ir kovoti už pagerinimą 
skaitę dainuojant, ir 
džiaugiasi, kad turi 
balsą.

Dainuos žymūs rusai 
tai: W. Sapčenko ir

Akompanuos Vera Popovą.
Koncertas prasidės lygiai 

7:30 vai. vakare, 928 E. Mo- 
yamensing Avė., Lietuvių Tau
tiškoje salėje. Po koncertui 
bus šokiai. NesivėluoMt, nes 
koncertas bus pradėtas minėtu 
laiku. Bus gera penkių bro
lių šokiams orkestrą ir už
kandžiai.

Balandžio 10 d. atsibuvo 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 79 kuopos surengtos ?•' 
prakalbos LPGK. Svetainėj, 
324 River St. Kalbėjo d. J. 
Kraucevičius apie abelną dAr- 
bininkų padėtį visose kapitalis
tinėse šalyse. Kalbėtojas nu
rodė, kad darbininkai visose 
kapitalistinėse šalyse,: kurie 
dirba, yra labai išnaudojami, 
ir už mažiausią pasipriešinimą 
prieš savo išnaudotojus būna nariai šį sezoną aktyviškai pri 
labai žiauriai baudžiami. -iMsiAoii:

Taipgi aiškino, kad» dabarti
niam laike visose kapitalistinė
se šalyse randasi apie ketu
rios dešimtys milionų darbinin-

šaukiamas /ALPM. Sąjungos 
4 kpJ labai svarbūs susirinki
mas, balandžio 23 d. Lietuvių, 
svetainėje, 25-tos gat. ir Ver- 
nor Highway., 7 :30 vai. vaka
re.

Visi nariai, kurie priklauso
te prie Dramos 4 kp., bukite 
būtinai šaukiamam susirinki
me. Taipgi ir tie nariai, kurie 
esate padavę vardus įstoti į 
Meno Dramos 4 kp., yra kvie
čiami ateiti, būsite susirinki
me priimti ir tapsite pilnais 
nariais. Apart proletmeno 
vietinių, svarbių reikalų, susi
rinkimas turi imti 
klausime dienraščio 
suvažiavimo. Visos 
kiškos organizacijos 
apkalbėti dienraščio 
reikalus. Meno Dramos 4 kp. 
irgi turi nuo to neatsilikti, 
nes turi “Vilnies” serus. Ta
me klausime yra svarbu 
nariams imti dalyvumą. To
dėl stengkitės visi nariai bū
ti ir i apsvarstyti suminė
tus reikalus. To iš mūsų rei-| 
kalauja darbininkiškas 
kimas ir proletmeno darbas.

A.L.P.M. Sąjungos 4 Kp. 
Pirmininkas,

Alf. Misevičius.
—o—

Choras Rengia Puikų Vakarą
Kaip visuomet, taip ir da

bar, atėjus pavasario laikui, 
uždarant žieminį sezoną, Ai
do Choras rengia pavasarinę 
pramogą, balandžio 30 d. (su
batos vakare). Lietuvių žemu
tinė j Svetainėj, 25-tos ir Ver- 
nor Highway gat. Choras duos 
gana gerą programą, bus ke
li geri solistai, duetai ir ga
būs muzikos mylėtojai. Cho
ras dainuos visai naujas dai
nas 
bus nauja daina dainuojama. | 
Po programai bus šokiai ir la- j 
bai nepaprasti šokiai. Todėl, I 
kad šiomis dienomis Aido 
Choras susilaukė džiaugsmo 
ir tokio didelio prieteliaus, ku
ris padės chorui gyvai armo- 
nizuoti muzikos balsus. Tai į 
įsigijimasrsavo piano. Iš kur! 
ir kaip choras gavo pianą, ku-l 
rį vartos dabar visuomet? Aš i 
kol kas tokį “sekretą” neiš-' 
duosiu. Bet gerai žinau, kad i 
Ąid(as tįęms draugams, kurie! 
tokią puikią ir taip reikhlin- 
ką dovaną. įteikė po sureng
tam vakarui, viešai nuoširdų 
ačiū pasakys.

Tas parodo, kad Ąido Cho
rui yra lemta gyvuoti ir veik
ti bendrai su darbininkiškomis 
organizacijomis. Rengiamam 
vakare Aidas visus savo sve
čius, simpatikus ir rėmėjus pa
sitiks su muzikos balsais ir j 
atvirai pasirodys kuom yra 
Aidas. ChorieČiai dabar links
mi, kad jie turi nuosavą pia
ną, tai, girdi, surengtame va
kare spiesimės apie jį, kaip 
apie kokį “tėvą.”

Reikia nepraleisti šį vaka
rą nei vienam lietuviui, nes 
jis bus įvairus, kaip ir pasiti
kimas Pirmos Gegužės—darbi
ninkų šventės. Iš vakaro ga- ] 
Įima susėjus vieni kitiems rah- I 
kas pasiduoti, pasikalbėti ir ! 
tiems, kurie myli, pasišokti, o 
sulaukę Pirmos Gegužės, ant 
rytojaus—visiems spiestis į de
monstrantų eiles ir apvaikščio
ti darbininkų šventę.
^Tai visi detroitiečiai įsitėmi- 

kite, kad 30 d. balandžio; 7:30. 
vai. vakare, Aido Choras ran
gia pavasarinį vakarą su prog
rama ir šokiais. Viši jame bū-!

so. boston; mass.
So. Bostono Bedariau Tarybos Ko

mitetas prašo ' visų draugijų, kurios 
dalyvavo rinkime aukų alkanųjų mar
šui 1 ir 2 d. geg.. sunešti kolektavi- 
mo blahkas, guzikus, štampas ir au
kas 373 Broadway, ketverge vakare, 
21 balandžio, 8 vai. Čia atsibus Lie
tuvių skyriaus konferencija ir finan
sų komitetas priims pinigus.

1 PHILADELPHIA, PA.

ALDLD. 141 kuopos susirinkimas 
įvyks 24 d. balandžio, 10 vai. ryte, 
928 Moyamensing Avė. ~ 
draugės! Skaitlingai 
šiame susirinkime, nes turime svar
bių reikalų aptarimui ir pasirūpinki
te Visi užsimokėti duokles už 1932 
metus. Kurie dar negavote knygos, 
būkite šiame susirinkime ir pasiim
kite jų. Atsiveskite ir naujų apli- 
kantų prirašyti j draugiją.

FiP. Sekr. J. Baranauskas.
(95-97) 

----- -------- ----- ♦_
McKEES ROCKS, PA.

ALDLD. 40-tos kuopos labai svar
bus susirinkimas įvyks balandžio 23, 
subatos vakare, kaip 7:30 vai. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite, nes yra 
labai svarbių reikalų aptarti.

Sekr. J. Miliauskas.
< j (95-96)

: r " * ’ WORCESTER,- TVIASS ‘
Komuniątų J 

didelį bankietų, u. « n.i..iass
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 29 1Q vai 
Endicott St., Worcester, Mass. Pel- J i.__
nas nuo f" _ 
kovai už paramų _________ T „
Mass, valstijos bedarbiai, iš miestų ferencijos. Taipgi. turime daug kitų 
ir miestelių siųs savo delegacijas į svarbių reikalų aptarimui,; tat daly- 
Bostonų, kaipo į valstijos sostinę, rei- vaukite visi nariai.

Org. A. Mureika,
(95-96)

' t - BRIDGEPORT; CONN.'
komuniųtų Partijos sekcija rengia ALDLD. kuopos mėnegipis šusirin- 
delį bankietą, 24 d.’ balandžio, 6’ kimais' įvyks nedelioje; ,24/d.’baland., 

1. ryte, 407 Lafayette St. šia- 
_ ______ , ___ . Pel-I me susirinkime delegatai .išduos ra- 

šio parengimo yra skiriamas Į portą iš Jaunųjų* .“Pionierių konfe- 
paramų bedarbiams. Viso? rencijos ir iš k'pvingų bedarbių kon-

Bostoną, kaipo į valstijos sostinę, rei
kalauti bedarbiam apdraudos ir grei
tos pagelbos. Iš Worcester bus pa
siųsta, 30 bedarbių atstovų. Tat 
skaitlingai dalyvaukite šiame ban- į 
kiete ir tuomi padėkite sukelti ata- • 
tinkamą fondą pasiuntimui delega
cijos. Jie turės būt aprūpinti mais-‘ 
tu, drabužiais ir medikale pagelba. 
Įžanga 25 centai ypatai.

< (94-95)

—,— -----------1—,—.-------------

WINNIPEG, CANADA 
‘ Į

šiuomi pranešame visoms Winnipe- 
1- j go ir apielinkės lietuvių orgųnizico- 

vei- jom ir pavieniam, kad 24 dienų ba- 
| landžio, 2 vai. po pietų. Daroininkų 
Centre, kampas Izabel ir Benotayne, 
yra šaukiamas ALDLD. 217 kuopos 
ir WLDP. Draugijos visuotinas susi- i 
rinkimas. Tikslas šio susirinkimo, I 
yra apsvarstymas apvaikščiojimo | 
Darbininkų Dienos, 1 Gegužes. Taip 
pat bus išduoti raportai delegatų, da
lyvavusių TDA. konferencijoj, kiek
vieno klasiniai sųmoningo darbinin
ko pareiga yra dalyvauti šiame susi
rinkime, kad gerai prisirengti prie 
Pirmos Gegužės, kad išėję ant gat
vės, galėtume, parodyt buržuazijai, 
kad mes darbininkai gerai 'supran
tam. savo klasės reikalus ir visi už
protestuosime prieš rengiamą Impe
rialistinį karą prieš Sbvietų. Sąjun
gą ir pasimojimą uždusyti_ Chinijos 
Darbininku 
pasimojimą 
bininkus ir 
darbininkų, 
simų, kurie 
rai prisirengti.

, -----------—'—f— ------------------

PHILADELPHIA, PA.
Ketvirtadienį, 21 d. balandžio, bus 

visuotinas bedarbių maršavimas prie 
Lloyd Committee. Bedarbiai 
rinks 10-tą valandą iš ryto, ant 13- 
tos ir Thompson St., ir 4rtos ir Fe
deral St. ir ‘.atlaikę susirinkimus 
trauks linkui pašei pos komiteto ėen- 
tralinės įstaigos. , Prie minėtos įstai
gos susitiks kelios armijos bedarbių 
iš visų miesto dalių. Tą pačią dieną, 
8 vai. vakare, įvyks visų Philadel- 
phijos pažangesnių organizacijų dele
gatų konferencija, prisirengimui prie 
Pirmosios Gegužės demonstracijos. 
Konferencijos vieta: Girard Manor _____
Hall, Dll W. Girard Ave. Del virš I kestros. 
minėtų priežaščių, Bedarbių Tarybos vi 
1-mos kuopos susirinkimas neįvyks liams paramą, 
šį ketvirtadienį. tsL C“™!-™

Komisija.
(94-95)

PHILADELPHIA, PA.
Į šeštadienį, 23 ir Sekmadienį. 24 
dienas balandžio (April), bus visuo
tinas aukų rinkimas visame Phila. 
mieste. Tikslas sukėlimui piųiffų pa- . 
dengimui lėšų Pirmosios Gegu^s I 
demonstraciją išlaidų.1 ' Dėžutės bus 
išduodamos iš Rusų namo, 995.4N. 
5th St., šeštadien|, nuo 2 vai. iki 4 
vai. po pietų; sekmadieni nuo 10 iki 
12 vai iš ryto. ■ Kiekvieno kovingo 

susi- ! darbininko bei darbininkės užduotis, 
būtinai dalyvauti šiose aukų rinki
muose.

L.K.P. Frakcija.
! ’ ' • (94-95)

CLEVELAND, OHlO
“Sunkių Laikų’ ’šokis įvyks suba- 

toje, balandžio 23 d. Pradžia 8 vai. 
vakare. Rengia L.D.S. jaunuolių 113 
kuopa. Liet Darb, svetainėje, 920 
E. 79Ui St. Visi dalyvaukite ir pra
leiskite linksmai laikų priė geros or- 

___ _ Įžanga bus tik 25c. Lietu
viai darbininkai! Duokite jaunuo- 

Apsirengkite pras
tais drabužiais. ' 4

Rengimo Komisija.
(94-9^) |

LITTLE THEATRE 56^rkd n.‘T‘
Rytoj rodys paveikslą, kurį kiekvienas 

komunistas privalo matyt!
“KELIAS Į GYVENIMĄ”

Tai vaizdas iš sulaukėjusių vaikų po 
badmečiui Sovietų Sąjungoj. Tai yra 
rusų kalbinis paveikslas, kuris bus išais- 

kinamas anglų kalboje.
Scenerija iš dabartinio gyvenimo 

Sovietų Sąjungoj
Prasidės kiekvieną dieną 1 vai. po piet.

Visų Mūsų SkaitytojŲ ir PlatintojŲ Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės: f

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistų Partija Padais, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietu Valdžia

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

Šias , knygutes galima gauti

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje f
Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS IParašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

labai savo būvio ir už pilną laisvę 
gražų (Visiems darbininkams. Kaipo 

| pavyzdį, kalbėtojas nurodė 
solis- Sovietų Sąjungą, kur darbinin- 

Nusiaikai turi išsikovoję del savęs 
Sloma; grieš solo ant smuikos ‘laisvę ir panaikinę bedarbę. 
Popov; John Reed Kliubo ba-[ Pirm prakalbų buvo gera 
lėtas—šokikai; dvynukės sese-'koncertinė programa, kurią iš
rys TsipoviČiūtės žavės ilges-; pildė : B. Prakapiutė—piano 
niais šokiais, negu jos šoko solo; S. Grudinskiutė—piano 
vaikučių parengime, kuriu pu-solo; J. Jurelioniūtė, akom-

sidejo su dailės darbu, ateida
mi pagalbon darbininkiškoms 
organizacijoms. Nemažai li
kosi veikalų sulošta. 
Dramos kuopa auga 
skaitliam. Kad toliaus 
mačiai eitų proletmeno 
bas, kuomet dabar yra iš ALP 
M. Sąjungos Centro atsikreip
ta imti daugiau atydon finan
sinis klausimas, ir kad jau yra 
išleistas naujas veikalas ir jų 
dar bus gaminama daugiau, 
o dar pirmesnis yra Dramos 4 
kp. nutarimas, kad dar dau- 
giaus reikia lavinti narius 
darbo. Tas nutarimas jau yra 
vykdomas, vedamas naujas 
veikalas lavinti lošimo, prakti
kavimas’ tęsis ir su kitais vei
kalais pėr vasarinį sezoną, ne
bus pertraukų.

Susidėjus iomis veikimo

kite.
ChorieČiai, dainininkai 

muziką mylinti, rengiasi su 
ra programa gegužės 4-5 dd. 
svarbioms prakalboms, Lietu
vių Svetainėje? Kalbės d. A. 
Bimba, “Laisvės” redaktorius, 
iš Brooklyno, N. Y. Prakalbos 
sų gera; programa^ daro labai 
didelę svarbą Detroito ir apie- 
linkės 1 lietuviams darbinin
kams. Reikia visiems iš kalno 
pradėti rengtis.

Aido Ch. Korespondentas.

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 11 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioję, 24 d. ba
landžio, 10:30 vai. ryte, Lietuvių 
svetainėje,, 29 Endicott St. Visi na
riai ir narės ateikite į susirinkimą ir 
atsiveskite naujų narių. Turime gau
ti dvigubai tiek naujų narių,' kiek 
išvalėme' surenegatėjusių elementų iš 
savo kuobos. Pasiūdykime, jog mės 
be šklokiškų mandruolių galime tu
rėti nariais skaitlingą ir veiklią kUo-
Sekr. J. J. Ęakšys, pą._TO; (95-96)

• žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba?
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas.
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė.
Aprašoma arterijų veržtumas.
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.
Apsideginimai ir apsišutinimai.
Kas daryti su apsideginimais ?
Pavojus įkandimų ir įgiHmų.
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 priežaščių.
Ką reiškia nervų užgavimas.
Saulės ir šilumos užgavimas.
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas.
Gazų ir garų pavojingumas.
Pagalba gazii pritroškusiems.
Elektros'užgavimas žmogaus. ’ .
Pagalba Elektros pritrenktam.
Plaukimaę, gelbėjimas skęstančio.
Paspringirpas, pasikorimas, apsinupdiji- 

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

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

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

* ’ šią knygą gaus ; dovanai

427 LpriBijiį& Brooklyn, N. Y.

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas. 
Rauplės ir vėjarauplės. 
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. 
Šlapligė, mažakraujingumas.

' žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės. 
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktsašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su

o
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Odos Pramones Darbininkai ; APLA CENTRO KOMITETO
ANTRAŠAI

st.,

k

žmogžudžio Massie.

Po Kalėjimu Rastas Brent.

S. S

New ■
Moterų

D.

414 ■

DETROIT, MICH El-
BINGHAMTON, N. Y

tolimesnį smukimą.

to

ri.,

DIENĄ

M

LIETUVIS GRABORIUS
į LdlllO------ VU

rįų, negu 140, negu iš sy- j Y°Įjįetii2?
kio buvo manyta!gynimo vietinė kuopa rengia IU. V *lupę’ 7. ‘ galima laikyti ir susirinkimaiIi 4

I Ave., Linden, N. J. i motery
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 į Pašelpinė DraugystČ

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Sovietų 
bal. 8 d.

Pa.
s.,

Darbiniu- ■ 
savininko

Savihiri-,

25 cent. Amerikoje 
atskiri ekz.—

ANTRAŠAI
Rodgers, 
Pittsbugh,
Stašinskas,

nimui dienraščio “Vilnies.”
’* .. * Komunistas.

PITTSBURGHO IR
PRIEŠFAŠISTIN1S

Royal- i
i

Shnmo- •

Harris-

Castlo '
, West

Col-.

Darbininkų ir kaimo biednuo- 
menes dvisavaitinis laikrašti

Scotten Ave., De-

O. Box 246, Hm- 
' So. 5th Street

gynimo Vakaras
- i

Tarptautinio Darbin. Apsi-

siregistravę bus baudžiami 
užsimokėti nuo $5 iki $30 
bausmės.

N.
24—P.

Link Ct'., Maspeth,

Powersdaie Ave.,

Eckert St., Buffa-

VIKNYBM DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mau.

ValCyOa 1931 metam:
W. Gelusevičia, 61 Glendale St.

FLORENCE, Ariz.—Ari 
zonos kalėjimo

STALINGRADO FABRI
KAS JAU PADARO 140
TRAKTORIŲ I

iki Maskvai. ' \
F. Savichs

I ‘ »

Fabrikų Darbininkų Padėti 
i 
į šiais metais ekonominis kn- 
i zis Lietuvoj pasireiškė visu 
i savo smarkumu. Kiekvieną

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 Fin. Raftt. K. Cereftkienč, 87 Battle St.| I 1 Jt J • < Yr 11»»1X! Q4-

Maršalka J Klčeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare

“KOMUNISTAS' 
LKP. CK. organas 
Eina kas antras menuo

Kaina 1932 metams: Lietuvoj: 
kiri ekz, — f. 
tams—60 cent;

ats- 
me- 

-10c.; 
: metams — markė; atski- 

.. __  20 f.; SSRS.: metams — 1
rub.; atskiri ekz.—20 kapi'

Vagonu Liodavimas
Vėl Sumažėjo

WASHINGTON. — Ra- 
pertas parodo, kad tavori-

NeM

Avė.

Y enadąyičius, 538 3rd Ąve,

S. Empire
2545 W. 43rd St.

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr., 

Alson . Ave., Wash- 

George Ave., N. End, 
Ferdinand St., Scran-

11 Bigelow St.,

Braddock.
Way, S.

Ave.,

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:
354 Marguerite 

____ _________  Pa.
Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 

Broadway, Pitcairn, Pa.
I Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
j Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 

Carnegie, Pa.

I KAUNAS. Odos darbi- 
. kad | ninku padėtis kasdien darosi 
užmu- 

hawajiętį darbininką

Kaip girdėjau, tai. Clevelan- 
do “Laisvės” ir “Vilnies” skai 
tytojai, iššaukia Detroito — 
“V.” ir1* “L.” skaitytojus* į re
voliucines lenktynes pasAeiki-

P. O. Box 568,

102 E. 4th
514 Autumn
1388 Andrua

1932' M.
212 Florien 

Pa.
Box 655,

Woodwarad

P. O. Box

St„
Avė.,

St., Akron,

>Guziavičienė, P. O. .Box 400, Benld, !nių vagonų liodavimas dar J3/ .r1’ v?eną. £ražlą da? binmkai rado saVo fabriką uz- 
DarBihinkai laikosi

Dayton St. MONTELLO. MASS.
Jž(1° Globojas P. Kalnietiene, valdybos adresai:

'144 bo. Park St., ii iždo Glcbejas Pirm. E- Beniullenė. 16 Bunker Ave.
Rices Landmg.’lj. Rrakauskas> soo First St.

Levine,

Preikšą,

Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St.
Prot. raftt. T. Zizen. 673 N. Muln St.

i Ižd- M. Klimavičienė, 31 Clarence St.
. Kasos Globėjos:

i V. Baronienė, 9 Broad St.
j M. Duobienė. 221 Ames St.

V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu Raftt. M. Potsus, 184 Ames St.
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine St.

Visos gyvena Monteilo, Mass,

224 E. Mahanoy Avc., Girard-

Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
Kubilskis, Box 236, Coal Cen-

30—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St.( Ben- j 

ton
! 32—L.
I 33—A.1

Easton, Pa. -.
Scribner Ave., [

Box 113

Pittsburgh, Pa.
Yasadaviče, 538—3rd 

Kensington, Pa.
9—J.

Ill.
Tilvjk, 38 N. 7th •■St.,

B. Shatkus, 1256 
Grand Rapids, Mich.
■J. Audiejaitis, P. O. 
ton, III.

Ketvirtadienis, Bal, 21, 1932

Cleveland© Planas “Vil
nies” Dalininkę Suva
žiavimo Pasveikinimui

ELIZABETH, N.J.

Pereitą nedėldienį, 17 d. 
balandžio, “Vilnies” ir “Lais
vės” šėrininkai ir skaitytojai 
nusitarė, kad tinkamiausias 
būdas pasveikinimui komunis
tiniam dienraščiui “Vilniai” j sis savo 
ir dalininkų suvažiavimui, ku- vo publiką, 
ris įvyks 8 d. gegužės, Chica- šių 
goj, III., tai su naujais “Vil
niai” skaitytojais.

Todėl nusitarė, kad Cleve- 
lando kvota “Vilnies” dalinin
kų suvažiavimui pasveikint* 
būtų: 25 nauji skaitytojai ir 
$100 pinigais.

Susirink, išrinko 3. “udarnų 
brigadų’' xomandierius iš drau 
gų Bagdono, Donunaičio ir 
Mažeikos. O šie susirinkime 
sudarė savas “brigadas,” ku
rios lenktyniuos. Drg. Mažei
ka su savo “brigada” iššaukia 
abu kapitonus į rev. lenktynes 
ir žada jiems karštą mūšį 
duoti, t.y.; jo būrys “udarnin- 
kų” daugiau žada gauti skaity
tojų ir pinigais pasveikinimų.

Taipgi šis susirinkimas iš
rinko du broliškus delegatus 
į “Vilnies” dalininkų 'suvažia
vimą.

Leil. Massie Paskelbė ! IŠ LIETUVOS j Draugiju'Ad^sai, Kurios
Turi Laisvė, uz 0n

I LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK- Fin. selą. J, Urbonas, 1926 Harcum 
: : ' I I ' ; ) ’ f WaVi S, S Pittsburgh, Pa.

Jau laike Bangos Choro pa
rengimo lietuviški fašistai da
lino Pruseikos prakalbų pla
katus. Bet darbininkai nekrei
pė domės į jų prakalbas, sa
kydami, kad “lai jie eina į 
peklą su savo prakalbomis.”

Del žingeidumo, nuėjau ir aš 
į tas neva “prakalbas” pasi
klausyti, kaip Pruseika teisin- 

griekus” prieš tą sa- 
Bet tų visų “ma- 

pasirodė labai mažai.
Prakalbas atidarė Lietuvių 

Namo Bendrovės pirmininkas. 
Pruseika pasigyrė, kad “ma
žai publikos, tai mažai reikės 
ir kalbėti.” Jisai kalbėjo apie 
.naudingumą tokių lietuvišką 
namų, kuriuos lietuviai darbi
ninkai pastatė. Prisiminė apie tikisi 
šliupo laikus. Girdi, ir š. pa
darė daug naudos darbinin
kams. Mat, jau ir jisai pradė
jo eiti šliupo keliais, tai pra
deda girti šliupą. Dalinai pri
siminė ir apie Sovietų Sąjun
gą, kad tenai jau nesą bedar
bės. Gi kitoj dalyj savo pra
kalbos aiškino apie dabarti
nius lietuvių darbininkų gin
čus. Gyrė save ir peikė Lie
tuvių Komunistų Frakcijos 
Centro Biurą, d. A. Bimbą ir 
kitus. Pagaliaus jau atvirai 
pasakė, kad del tų ginčų nėra 
kaltas nei Bimba, nei Prusei
ka, bet Partijos išdavas.

Reikia pasakyti, kad Prusei
ka kalbėjo ir apie tai, ką d. i 
Mizara kalbėjo. Maskvoje. Va
dinasi, jie “girdi” čia būdami 
net

Iš Tarptautinio Veikimo
Seredoj, balandžio 13 die-!

ną, Lietuvių svetainėje, įvyko 
prakalbos, kurias rengė Lietu
vių Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoje 23 kuopa ir Dar
bininkų J a ų n u o 1 ių Choras, kuomet į šalį 

' V iLT’JT’tk deda., Kartais iKalbėio d. M. Uildziene.

Kas Girdėti pas Aidiečiųs
Aido Choras, sulig užsibrėž

tu tikslu, veikdamas dailės 
darbe, niekuomet neatsilieka 
nuo darbininkiškų organizaci
jų veikimo,, nors ant jo be
darbės šmėkla 
bai atsiliepia, 
darbininkiškus

finansiniai la- 
Sulig išgalės, 
reikalus, nie- 
Choras nepa- 

r/ j VZ, laeaa^ ^artais mažespi paren?
Kalbėjo d. M, UntĮziene. K ai- sbūįaro ma.žasLjplaukas., 
bėjo angliškai; Po’ prakalbų j ^rs sunku bedarbės metu 

I verstis, bet kada tik kiek yra 
rodė iliustruotus paveikslus iš!didesnės įplaukos iš parengi- 
“ • ■ ~ • darbininku : miL paaukauja darbininkiš-

2 kiems reikalams ir šiaip del 
darbininkų bėgamųjų reikalų.

“Alkio” perstatyme buvo di
desnės įplaukos. Tai pelno 
paskyrė dešimtą nuošimtį vie
tinio distrikto Kompartijai. 
Kada likosi užpulti bedarbiai 
demonstracijoj prie Fordo dir
btuvės ir keturi darbininkai 
krito nuo kulkų, tai Aido Cho
ras kritusiems draugams sudė
jo keletą dolerių del gėlių vai
niko. Ir pas visus buvo tokia 
energija, kad vienu žodžiu 
pasmerkė galvažudžius net 
laike Choro praktikų.

Pastaruoju laiku Choro na
riai pradėjo daugiau gilintis 
į tarptaūtišką veikimą. 10 d. 
balandžio buvo atsišaukta Lie
tuvių Kom. Frakcijos Biuro 
narių, kad aido Choras išrink
tų nors po delegatą į dvi svar
bias konferencijas. Tai yra į 
priešfašistinę konferenciją (17 
d. balandžio) ir į prieškarinę 
konferenciją (30 d. baland
žio). Į abi konferencijas iš
rinkta nariai choro pamokose. 
Priešfašistinčn k o n ferencijon 
išrinkta G. Vasįliauskiutė ir A. 
Karaliūtė. Į prieškarinę kon
ferenciją — J. Savickas, G. 
Nausėda ir R. Beniušis.

Draugų atsikreipimas nevel
tui nuėjo, o tos dvi konferen
cijos gana svarbios. Jaunųjų 

;Kom. Lygoj irgi yra jau geri 
{ryšiai ' užmegsti.

Sovietų Sąjungos 
gyvenimo. Publikos buvo su- 
virš du šimtai. Aukų surinkta 
15 dol. su centais. Teko gir
dėti išsireiškimų iš svetimtau
čių draugų, prakalbų lankyto
jų. jog buvo patenkinti pra
kalba ir,reikalavo daugiau 
kių gerų kalbėtojų.

Jaunuolių Koncertas
' Subatoj, balandžio 16 
atsibuvo pirmutinis koncertas 
ir šokiai Darbininkų Jaunuolių 
Choro. Muzikalę dalį progra
mos užpildė patsai Choras, su
dainuodamas apie 6 dainas, 
taipgi mergaičių kvartetas ir 
oktetas sudainavo keletą dai
nelių ; choro dainų vadovė H. 
Žukaitė. Kadangi dar vos tik 
3 mėnesiai, kaip choras . yra 
suorganizuotas ir prisirengė 
prie koncerto į trumpą laiką, 
apie 6 savaites, bet dainavo 
gerai. ’

Gerai atsižymėjo, maža mer
gaitė šokikė—K. Kiziutė. Ji 
jau antru sykiu pasirodo dar
bininkiškoj^ scenoj. Jai buvo 
įteiktas nuo choro raudonų ro
žių bukietas.

Gražiai atsižymėjo smuiki
ninkas Jacob . Edelheit, taipgi 
jis su savo broliuku Henry 
puikiai sugriežė smuiko due
tą. • < •' -

Publikos buvo daug, turbūt 
liks chorui pelno. , y. . v x.i ryšiai ' uzmegsti. Chorietes, 
Tarptautinio Darbininkų Apsi- labi, seserys, Gerlatauskiutės ir 

O žilinskiutė tuo klausimu dir
ba. Be abejonės greit sudarys 
iš choro gerą grupę, kad bus

žingeidų pamarginimo vakarą, 
subatoj, balandžio 23 d., Lie
tuvių svetainėje. Bus gera 
programa ir vėliau šokiai. 
Ukrainai suvaidins vieno veiks
mo juokingą komediją. Dai
nuos Darbininkų Jaunuolių 
Choras. Slavas monologistas 
—humoristas sakys monologą. 
Bus ir daugiau pamarginimų.

Lietuviai darbininkai kvię- 
. čiami atsilankyti.

jaunųjų Lygos narių chore. 
Darbas tokia nėra lengvas. Ge
rai. kad draugės turi artimus 
ryšius šu farptautiniu veikimu 
ir atsineša į choro pamokas 
platinimui laikraščio “Young 
Worker.” Dabar yra plati
nami du laikraščiai anglų kal- 
boje: “New Masses” ir 
“Young Worker.” Už kiek lai
ko bus geros pasekmės.

Vargo Ęrolętąrąs.

Bepročiu Turi “Laisvę” už Organą

HONOLULU.— Advoka
tas Darrow paskelbė, 
leitenantas Massie 
šė 
Kahahawai, o ne jo uošvė. 
Bet, girdi, Massie buvo ne
tekęs proto, kuomet paleido 
šūvį į jaunuolį, nors, kaip 
teisme paaiškėjo, nužudy
mas buvo suplanuotas iš- 
anksto. Darrow pristatė du 
•daktaru, kurie paliudytų, 
kad ištikrųjų laike šovimo 
leitenantas buvo beprotis. 
Tuo keliu Amerikos valdžia 

išgelbėti gyvybę

'sunkesnė. Kasdien vis dau- 
Igiau išmeta darbininkų į gat
vę, kur jų laukia šaltis ir ba
das, kaip ir kiekvieną bedar- 

! bį. O kurie ir dirba, tai 2-3 
dienas į savaitę ir tai ne pil
nas 8 valandas. Imsim “Fal- 
kovskio” fabriką. , čia darbi
ninkai dirba tik 3 dienas į 
savaitę, bet dar to neužtenka 
savininkams, jie vis daugiau 
puola darbininkus ir paskuti
niu laiku pradėjo mažinti dar
bo dienos valandas.

Dirbtuvėj “Šeinas,” kurioj 
anksčiau dirbo 60 darbininkų, 
'dabar tedirba 3 darbininkai. 
Visi kiti, darbininkai atleisti.

“Avalit” dirbtuvės savinin
kas, uždarydamas dirbtuvę, 
pasižadėjo po keturių savaičių 
ją atidaryti, bijodamas darbi
ninkų bruzdėjimo, 
kai apgaulingiems 

qarpm IPažadams patikėjo.
. ...... sctiįjd. kas matydamas darbininkus

džiaugiasi, kad jiems pavy-!nusiIeidžiant, 4 savaitėm praė- 
ko sučiupti kalinius kasant ! jus, ne tik dirbtuvės neatidaro, 
tunelį po kalėjimo sienomis, .bet dar ir kompensacijos ne
per kurį jie fengėsi pa- Įmcd<a*. 1 .
sprukti. Kaliniai -jau buvo SoeialcUmokratai, kaip ka- 
issikasę 60 pėdų ilgio tunelį, bininkus ne kovot, o maldaut.

Kubos Valdžia Registruos
Ateivius

HAVANA, Kuba.— Ku-| 
bos prezidentas išleido dik-'dieną vis užsidaro nauji fabri- 
tatorišką patvarkymą, kad, kai. Darbininkai išmetami iš 
tuojaus vbųs įvestas regist- fabrikų be kompensacijos, be 
ravimas visu ateiviu. Neuž- P°rsPėjimo, o kartais neužmo-j • c . ko nnf iv n v rl i rh+n '

A. P. L. A
Pirmininkas F.

Corliss Sta., 
Vice pirm. K.

Kensin«rton, Pa.
SekretoriŲS J. Gasiunas, 626

McKees Rocks, Pa 
iždininką® J. Yesadnv

New Kensington. Pa.
Iždo t>lobėja;>-
G. Urbonas. 434 Library St.,
J. TTvbo,.hs, 1925 Harcums 

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas. 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ
i ANTRASAI

Kp. Sekretorius ir antraftas.
P. Franckevich, 3409 W. Carspn St. Corliss 
Sta., Pitsburgh, Pa.
3—P. Sadulienė, 108 Cress St., Carnegiu 

Pa.
4—St. Kuzmickas. 197 Ohio Ave. Shenan
doah, Pa.
5— —M. Paulavičienė, 123 E. Monroe St.,

McAdoo, Pa. (
6— S, Telksnis. 7709 Aberden Avc.

Cleveland. Ohio.
7— J. D

wood. Pa.

TĖRŲ DRAUGIJA !
Grand Rapids, Mich.

VALDYBA 1932 METAM:
Iždo Globėjai: A. Kopa?,

1108 Elizabeth Avc.,
T. Griušiutč, 

1307 DaVis Avc.
Ligonių lankytojai:

O. Vilkuniene,
718 Richmond St.

J. Andriuška,
1351 Broadway Ave.

Trustisai: A. Kajutis, J. Urbonas, T.
Rasikas, J. Korsikas, J. Ruseckas.

Revizijos Komisija: A. Senkus, M. i Iždjn. Antanas Vegcla, 7715 Dayton 
Žiuris, K. Jakimavičius.

Svetainės rendavotojas, A. Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Avc.

Draugijos susirinkimai į v y k s t a i 
kiekvieno mėnesio antrą utarninką! 
savam name 1057-63 Hamilton Ave. i

Valdybos Adresai:
Pirm. Poškus, 211 First St.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.

Pirm. pag. S- Rinkevičius, 121
Cląrk Pl. i

Iždininkas V. Paulauskas, 228
Clark Pl.

Nut. Sekr. B. Barkauskas, 255
Į Pine St.
1 Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls t

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kuriigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai:
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta

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

Ogden Ave. •
Nutarim. rast. Ona Gyviutč, 7148 

Mackenzie Ave.
Turtų rast. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Avo , ■,

Pirm. W. Geluaevičia, 51 Glendale St.
Pirm, paeglb. A. Sauka, 

256 Amen St.
į Nutarimų raftt. J. Striplnie, 

49 Sawtelle Ave.
I Turto raftt. K. Venslauskie, 

12 Andover St.
i Ligonių raftt. M. Jazukevičia.

153 Ames St.
Iždininkes M. Miškinis,

9 Burton !St.
Iždo globėjai: P. Kruftas, 141 SawteUe Ave..

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bal®- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas.
102 Hantington St. 
Visi Montell, Muss.

Sliekas, 3121 Elroy Ave., 

8—W. Stažinskns,' 2310 Sarah St., 

, 538—3rd Ave.,
i rm. oeKr. a. king 

10—J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago j Ave., Linden, N. J. 

1039—4l.h St., Monon- 

439 Maplewood Ave., 

42, 

Library St., Brad- 

Todd St., Aliquippa, 

42 Pine St., Nanticoe, Pa. 
242 Penn Ave. Extension, 

___ ___ , _. _ __ 201, Minden, 

Mansis, P. O. Box 65, Slovan, Pa. 
22—P. Cibulskis, 70-42 

Y. 
Sodelkis. 1324 

Youngstown, Ohio.
25— J. Dielininkaitis, 41 

lo, N. Y.
26— J. Šoris, 

villc, Pa.
27— Motiejus 

j 29—Antanas
ter, Pa.

Heights, III.
11— Anna Adomaitis, 

gahela,' Pa.
12— John 'KinderU, 

Ambridge, Pa.
13— S. Orban, R. F.

Pa.
14— Geo. Urbonas, 434 

dock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, 300 

Pa.
16— J. Šileika,
17— K.

Turtle Creek, Pa.
! 19—J.

W. Va.
20—L.

ka jiems net ir uždirbtų cen-; 
tų. Taip įvyko trikotažo fa-j 
brikuose: “Union,” “Trikolit,” 
“Šilkolev,” “Sport” ir kitur.

Fabrikas '.“Union” užsidarė 
sausio pradžioj.
apie 100 darbininkų.

Panašiai įvyko ir “Trikolit” 
fabrike, kur dirba 30 darbi
ninkų. Čia fabrikantas net 
neperspėjo, kad sustabdys dar-

Ūkėsų Neprigulmingas 

Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

Pirmininkas — Herman Anson,
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin
kas—A. JasiukeviČius, No. 3, Free
hold, N. J.; protokolų raštininkas— 
John Urbei is, 40 Bowne Ave., Free- 

St., hold, N. J.; finansų raštininkas — 
Antony Glovicdus, Box 288 B. Jer-

Ten dirbo ■ 35—K. Bagdonas, 114 N. Vino St., 
kin, Pa.

! 36—Alqx Kovftis, 711 W. Poplar St. 
burg. III.

37—L. Aimanas, 
Shannon, Pa.

38*—M. Tam>.’.!icne, 
Frankfort, 111.

39;—Tony Zedolek; 
linsville. Ill.

40— Anna JCirtiklis, 
Ohio.

41— J.\Gi
Ill. i

1 42—Frank Miller, P. Q., Box 264, Buckner, j
Lingevičlenč, 424 Fordney Ave., j 

Saginaw. Mich. _ .... ... '
45— M. Šavukaitienč, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 

troit, Mich.
48— Ant. Malinauskas, P. 

ersville, Pa.
49— A. 1 Matulevičius, 279 

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. AdomaitiS, 420 Pressly St., N. S.

Pittsburgh. Pa. t
51— P. Maslaveckas, 69 S. Embire St., 

Wilkes-Barre. Pa.
52— Antanina Mikužienfi, 

Chicago. »TT.
53— J. Gudišauskas, 437 

Pa.
54— Geo. Braknis, 222 

Pontiac. Mich.
55— V. Bionskis, 970 

ington. Pa.
56— V. Glaubicus, 316 

Wiikes-Barro, Pa.
57— John Norkjis, 351 

ton, Pa.
58— J. N. Valanchausky, 

Brighton. Mass-

TELEFONAS ' ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

sumažėjo .beveik•*vienumuos- darytą. .......................... .....
Šimčiu. O vagonų liodavi- vieningai, konfliktas eina są-| 43—m1.’
rrto skaičiaus sumažėjimas i jungos vadovaujamas ne žiū- i 44-M~AiukjOne. p. o. im j26, zeigier, ni. 
parodo gamybos ir biznio rint (visų sunkumų (del buto

stokos pasitarimai vedami fa
briko įieme). '

“Sport” fabrike dirba apie 
30 darbininkų. Kadangi dar
bininkai buvo sąjungoj orga
nizuoti ir perspėti, šeimininkui

Pabėgo 11 žmogžudžių
MEXICO CITY.—Gautas .. .....................................

pranešimas iŠ Pinotepa, kad j čia nepasisekė užklupt darbi- 
ten iš kalėjimo pabėgo vie
nuolika kaliniu, kaltinamų 
žmogžudystėje. *Pabėgo lai
ke kalėjimo sargų baliaus, 
išgręždami skylę per kalėji
mo mūrinę sieną.

ninkus netikėtai, todėl jis tu
rėjo prieš uždarant fabriką, 
sudaryt su darbininkais sutar
tį, kurioje pasižada per mėne
sį atnaujint darbą, arba išmo
kėt pilną kompensaciją.

Sąjungos Narys.

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

Įžanga Dieną ir Naktį 50c '
. Subątos vakare 75 centai

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
višą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c—

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėriino: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

29-31 Morrdl 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.

STALINGRAD, 
Sąjunga.— Jau su 
garsusis Stalingrado trak
torių fabrikas pradėjo pa
daryti po 140 traktorių kas
dien. Vadinasi, pasiekė pla
ne nustatytą kiekį. Tai di
džiausias Sovietų Sąjungos 
laimėjimas. Tai baisus smū
gis pasaulio buržuazijai, 
kuri skelbė, būk Sovietų 
liaudis neišmoksianti di
džiuosius fabrikus tinka
mai operuoti,

To dar neužtenka. Tech
nikai ir inžinieriai tvirtina, 
kad Stalingrado fabrikas 
trumpoj ateityje galės dar 
padidinti gamybą, dar dau
giau išleisti į dieną trakto-

ATRADO DIDELĮ TRĄŠŲ 
ŠALTINĮ

WASHINGTON.— Val
džia skelbia, kad tapo atra
sti Texas ir New Mexico 
valstijose nepaprastai tur
tingi potašiaus (trąšų) šal
tiniai. Ateityje Ameriką, 
niekados nebūsianti bėdoje- 
delei trąšu stokos.

Kiekvienas lietuvis darbininkas 
privalo skaityt “Baisa”. Atskiro ekz. 
kaina Lietuvoj — 15 centų. “Bal- : 
są” galima užsisakyti Vokietijoj Til- Į 
žės mieste šiuo adresu: Deutschland,: 
Tilsit, Pr., Memelstrasse. 26, “Balso”' 
Redakcija, Max Laborius. Užsaky-! 
mus galima daryt. ir per paštą.

“Balso” kaina 1932 metams
Vokietijoj, 

1 ’ _ , 
metams — 2 markes; 6 men 
i _• r { f ■ ‘ ■' * IAmerikoj ir kitoje valstybėse: me
tams—i dol.; 6 mėn. — 60 cen.; 1

Vokietijoj, Francijoj, Belgijoj, 
Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj: 
metams — 2 markes; 6 men. — 1 
marke; atskiras, etys. 10 fenig..

tams—i dol.; 6 mėn.
ekz.—5c.

SSRS.: pietams ■.— 2 rub.; 6 mėn. 
—1 rub.; 1. ekz—10 kap.

“Partijos Darbas”
LKP CK. organas paskirtas dar

bo klausimams
“Partijos Darbą” privalo 4 skaityt 

kiekvienas LKP ir komjaunimo są
jungos narys.

Kaina 1932 metams: Lietuvoje: at
skiri ekz. —- 25c.; Amerikoje metams 
—1 dol.; Vokietijoj: metams—2 m.; 
SSRS.: metamsy-2 rub.

“Komunistą” ir “Partijos darbą” 
galima užsisa^yt “Balso” adresu.
fifli)inii tfwWtfW mi vm

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Visi Būkite Prisirengę
Dalyvauti Dienraščio

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

Rengiamame Didžiajame 1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemu Vainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tekt So. Boston 0304-W)



Puslapis šeštas , Ketvirtadienis, Bal. 21, 193^

VIETINES ŽINIOS Ką Pasakys Moterims 
! Dr. Kaškiaučius?

Šiandie į Bedarbių
Demonstraciją!

tai jiedu pašovė tris asmenis; 
pradėjus žmonėms rinktis ap

dink,. plėšikai leidosi bėgt ir 
’norėjo nušaut pastojusį jiems 
kelią policmaną. Bet nepavy
ko, ir abudu tapo areštuoti.

Šiandie 1 vai. po 
darbiai ir dalį laiko 
ji demonstruoja už

pietų, be- jums tyliai badu mirti kur 
dirbantie- saliuose, patvoriuose ir 
pačią gy- kampiuose.

vybę šimtų tūkstančių beduo-Į Patys komisionieriai sako, 
nių ir benamių. Demonstra- kad jie bijosi išbadėjusių be
rija įvyksta prieš City Hall.iduonių “riaušių.” Jie taipgi 
New Yorke. Bus specialiai supranta, jog tokios masinės 
demonstruojama, kad miesto j demonstracijos kaip šiandien 
valdžia uždarinėja šelpimo'sukelia tūkstančiuose bedarbių 
biurus ir griežtai reikalauja-, pasiryžimą stoti į vis griežtes

nę kovą už gyvybės palaiky
mą.

Taigi, bedarbiai ir dirban
tieji ,visi šiandie į demonstra
ciją ! Parodykite budeliškiems

pa- 
už-

ma, kad kiekvienam bedarbiui 
kas savaitė būtų išmokama re- 
guliarė piniginė pašalpa.

Pats miestinės labdarybės 
komisionierius Taylor juk (N. t 
York American’e) pripažįsta, išnaudotojams ir kriminaliams 
jog 750,000 bedarbių randasi;jūsų marintojams badu, kad 
“desperatiškame varge,” netur 
duonos nei kuom apsimokėti 
už kambarius; o valdžia nu
kerta ir tą pačią menką pagel- 
bą, kurios iki šiol duodavo. 
Tie šimtai tūkstančių nelai
mingų darbo žmonių yra pa
smerkiami sausam badui.

Badu marindami bedarbių 
minias, politikieriai miesto val
donai sykiu ramina, kad jie 
rengiasi išleisti 40 milionų do
lerių bonų bedarbiams šelpti. 
Tokį suraminimą jie paskelbė 
kaip tik pora dienų pirm šian-|dybai bedarbių 
dieninės demonstracijos. Mek- 
leriai. Jie nori užblofyti be
darbius, būk pati miesto val
džia rūpinasi jų gerove; jie 
tuščiais žadėjimais stengiasi 
atkalbėt bedarbius ir dalį lai
ko dirbančius nuo mūsų šian
dieninės masinės demonstraci
jos. Bet, bedarbiai ir dirban
tieji, nesileiskite save apgauti. 
Žinokite, kad tik per skaitlin
giausią, smarkiausią spaudi
mą ant valdonų, tegalėsit juos 
priyęrgti duoti bedarbiams pa
šaipos. Jeigu jūs tylęsite, ka- 
mtalidtihiaū politikieriai įleis

kad 
jūs nesutinkate laipsniškai ba
du mirt; kad jus esate pasiren
gę kovon už teisę gyventi sau, 
savo moterims ir kūdikiams.

Visi darbininkai ir visos jų 
organizacijos privalo žiūrėt į 
šią demonstraciją, kaip į savo 
tiesioginį reikalą ir pareigą. 
Nuo kiekvienos organizacijos 
turi būti po du delegatus (kad 
ir komiteto) nariu. Tuo bū
du iš darbininkiškų organiza
cijų susidarys skaitlinga dele
gacija, kuri įteiks miesto val- 

reikalavimus 
tuo laiku, kaip tūkstančiai be
darbių. ir dirbančiųjų demons
truos City Hali plazoje, prieš 
miestinį vyriausybės centrą. 
Visų organizacijų delegatai 
privalo susirinkti 10 vai. iš ry
to centre Darbo Unijų Vieny
bės Tarybos, po num. 5 East 
19th St., viršutiniame augšte.

Draugai darbininkai ir dar- j 
bininkės, bedarbiai ir bedar
bės, padarykite šią demons
traciją galingiausiu masiniu j 
žygiu už bedarbių aprūpinimą į 
kaštais valdžios ir ;kapitąlis- 
tų'. ‘ ' f

Tarptautinis Koncertas 
ir Balius

Unijų Vienybės Lygos 
Karnivalas, Šokiai

NEW YORK.—Darbo Uni
jų Vienybės Taryba dar sykį 
prašo draugijas ir kuopas, kad 
jos nerengtų jokių savo pra- • 
mogų balandžio 30 d., tai yra 
Pirmosios Gegužės išvakarėse. 

|Tą vakarą Darbo Unijų Vie
nybės Taryba turės savo di-

Lietuvių, rusų, ukrainų ir 
lenkų kuopos Tarptautinio 
parbininkų Apsigynimo ir Ita- j 
lų Proletarinis Kliubas ren-; 
gia išvien koncertą ir balių 
ateinantį sekmadienį, balan- ■ 
džio 24 d., 3 vai., Ukrainų na-| 

, me 101 Grand St., Brooklyne. j-- a™ — —
Programą išpildys Aido Star Casino svetainėje, 107th 

Choras, Aido Merginų Okte- St. ir Park Ave., New Yorke, 
tas, Balalaikų Orkestrą, smui- Tai bus ne vien pasilinksmini- 
kininkai duetistai Voronov ir mas, bet sykiu ir mobilizacija 
Smolinski, dainų duetistės N. delei Pirmosios Gegužės. 
Sorokina ir V. Mankova, ita- j Reikia sudrūtinti tą orga- 
las solistas A. Gasparello, len- nizaciją finansiniai ir paskleis- 

* kų šokikų grupė, italas komi- ti jos intaką miniose. Tai vie
kas Ventura ir teatrinė grupė, nintėlė unijinė organizacija, 
kuri vadovybėj Ninos Vasilev- kuri šiais laikais veda streikus 
nos suvaidins “Čigonų Naktį.”;ir kitas kovas pramonės laukei 
Po koncertinei-teatrinei 
gramai bus balius ir bendri šo-'sios, “socialistinės” 
kiai. ’

Visas pelnas eis kovai už tik padeda bosams 
politinių kalinių paliuosavimą. I laužyti. 
Įžanga tik 50 centų.

• y Komisija.

pro-!už darbininkų reikalus. Seno- 
ir Darbo 

i Federacijos unijos dabar vien 
i streikus

Butlegerių Pasipiktinimas

NEW- YORK.
prohibicijoš agentams 
kais areštuot butlegerius, al
koholio vertelgos tariasi ne- 
mokėt piniginių bausmių, bet 
geriau eiti kalėjiman. Del to, 
žinoma, nebūtų svietui 
giau. Bet suprantama, 
butlegeriai neišpildys to 
“pasiryžimo.”

/ protės, kad 
areštų, reikės 
šiais šmeruot 
dytojus.”

Pradėjus 
desėt-

blo-
kad 

savo 
dasi-

išvengti
Daugelis 

norint 
dar riebiau ky- 
“blaivybės vyk-

K. B.

Paskutinė Diena Šiandie
Iškilminga Sovietą AIIK^IUIAI 
Sąjungos k a 1 b inė AUnMNlAI 
Puma, pirmu kartu VAI 1111 
bus rodama Amerikoje. "ALNAI
Ketvirtad.ienį, 14 B al.-April
A i ii r n 42nd ir Broadway 
u A M t U Prieinamos Kainos.

Rodo be perstojimoTEATRE huo pietų iki vidar-

NachaHškas Išnaudojimas 
Yonkerso Darbininkų

YONKERS,1 N. Y.—čia W 
vo tokis atsitikimas. Kontrak- 
torius L. Muceky vedė naują 
gatvę; paėmė daug darbinin
kų ir žadėjo mokėti po tris 
dolerius už 10 valandų darbo. 
Bet kada darbininkai išdirbo 
dvi savaites, tai bosas užmokė
jo jiems tiktai po vieną dole
rį už kiekvieną desėtką valan
dų, tai yra tiktai po dešimtu
ką už valandą. Darbininkai 
patraukė kontraktorių į teis
mą, reikalaudami, kad jis už
mokėtų, kaip žadėjo. Bet tei
sėjas Booth pasakė darbinin
kams: “Jeigu nenorite dirbti 
po dolerį už dieną, tai visai 

I nedirbkite ir nebaderiuokite tą
žmogų. ' . .} .

Matote, darbininkams nie
kur nėra teisybės. Vienas iš
ėjimas, tai stoti i revoliucines 
darbininkų,organizacijai ir ko
voti už būklės pageriniipą, o 
sykiu ’ir už panaikinimą šios 
pagedusios sistemos.':

Viską Patyręs.

svetainėje vien tik mote- 
ir merginoms. Vyrai ne
įleidžiami, nors kažin 

žingeidautų. Taip jie 
ka v

Pasmerkia Fabrikantų 
Gončus, Norinčius Depor 
tuot Drg. J. Schneider j

SUSIRINKIMAI« ' *

EAST NEW YORK, N. Y. ’
ALDLD. 185 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadieni, 21 balandžio, 8 
vai. vakare, 933 Glenmore Avė. Vi
si nariai ateikite į šj susirinkimą ii’ 
atsiveskite naujų aphkantų į draugi
ją . . ’Sekr. M.« Misevičiene.

PAJIEŠKOJIMAI

Ateinantį pirmadienį vaka
re, balandžio 25 d., Daktaras 
J. J. Kaškiaučius kalbės “Lais
vės” 
rims 
bus 
kaip
gal niekad ir nesužinos, 
joms Daktaras Kaškiaučius 
aiškins. Galima dasiprotėti, 
jog papasakos moterims ne 
vien apie sveikatą, bet ypač 
apie “sekretnesnius” dalykus. 
Jie, beje, skaitosi “sekretnais” 
todėl, kad šioje buržuazinėje 
tvarkoje viešpatauja veidmai
nystė. Dr. Kaškiaučius gi nu
trauks tą slepiančią veidmai
nystės skraistę ir atvirai pąsa- 
kys svarbiausius, dalykus, ku
riuos moterys ir merginos tu
ri žinoti. . i a . ■

Viena

Bitininkas Končis,
“Laisvės” Įstaigoje

“Laisvės” įstaigoje antradie
nį lankėsi plačiai žinomas bi
tininkas, jaunas vaikinas Kon
čis iš North Abingtono, Mass. 
Jis rodė ir bičių korius. Di
delis būrys, ypač suėjusių va
kare jaunuolių, susidomėję 
žiūrėjo, kaip bitelės gyvena ir 
darbuojasi. Drg. Končis yra 
ne tik verteivis bitininkas, bet 
ir gamtininkas-mylėtojas. Įdo
mu buvo girdėti jo aiškinimus 
bičių gyvenimo, darbo ir “pa
pročių.”

NEW YORK. — Tūlas 
kas atgal Amerikos Darbo 
deracijos vadai, Kaufmanas ir 
kiti bosų lekajai tarp kriaučių, 
įdavė valdžiai deportuot Jack 
Schneiderį, organizatorių kai
riosios Adatos Darbininkų In
dustrinės Unijos. Jis tapo pa
skirtas deportavimui iš Ame
rikos. Per pastangas Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo liko sustabdytas Schneide- 
rio deportavimas, ir jis dabar 
laikomas po i $25,000 ' paran
kos, iki apeliacijai, augštesnia-’ 
me teisme.1

Pereitą pirmadienį buvo at
laikytas didelis protesto mi
tingas Irving Plaza svetainė-, 
je prieš pasikėsinimą išdepor- 
tuoti Schneiderį ir kitus žy
mesnius ateivius darbininkų 
vadus. Trečiadienio gi va
kare surengtas masinis teismas 
prieš Dave Turnerį, Salvatorę 
Adolchį ir kitus Schlesingerio, 
Greeno ir Lovestono pasekė
jus, kurie išvien su fabrikan
tais padarė suokalbį delei 
Schneiderio deportavimo.

Rep.

lai-
Fe-

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVE

Du 18 Metų Berniukai 
Pašovė Tris Žmones

BROOKLYN LABOR LYCEUM

PA J IEŠKAU savo giminių — Jono 
Pečiulio ir Marijonos Pečiuliutės, 

po vyru Braukienės. Iš Lietuvos pa
eina Suvalkų rėdybos, Punsko par., 
Gilinsiu kaim. Sulig vėliausių žinių, 
Jonas gyveno Chicago. III. O Ma
rijona Pennsylvania valstijoje. Mel
džiu atsišaukti šiuo antrašu: Rožė 
Burdulienė, 86 Chestnut St., Kearny, 
N. J. Pagal giminystę, aš jų teta.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Džianitorius

f REIKALINGAS džianitorius nusi
manantis apie darbą taipgi nors kiek 
žinantis karpenterio darbą. Kas del 
algos, susitaikysime. Gera ir nuola
tine vieta. Kreipkitės po šiuo ad
resu 19 E. 19th St. Tel. 3256 Bay
onne, N. J.

(94-96)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambariai vyrui 

ar merginai arba vedusiai porai be 
vaikų. Visą dieną saulė spindi į 
kambarį, garu apšildomas, renda že
ma, galima pasigaminti ir valgį ir 
yra Įtaisyta drabužiams išsiplauti. 
Savininką galima matyti nuo 6 iki 10 
vai. vakarais, nedėliomis per visą 
dieną. Ant viršutinių lubų, po kai
re. V. K. 206 Bushwick Ave., Brook
lyn, N. Y.

, (95-96)

PASIRANDAVOJA fornišiuotas 
kambarys, apšildomas, šviesus ir su 
visais gyvenimui patogumais; šva
rioje Woodhaveno sekcijoje, arti Fo
rest Parkway stoties, 80-22—88th 
Ave., Brooklyn. Reikia važiuoti Ja
maica “L” linija iki Forest Park
way. Telefoną: Cleveland 3-7159. 
Greitai telefonuokite arba atvažiuo
kite. . (83-85)

NEW YORK. — Du vaikiš
čiai, po 18 metų amžiaus, vie
nas judžių tarnautojas,1 kitas 
pasiuntimų berniukas, bandė 
padaryti apiplėšimą Park Row 
darbužių, krautuvėje aptradie- 
nį. Kadangi įkrautuyėjė buvę 
žmonės, neiškėlė rankų augš- 
tyn, pagal plėšikų,...įsakymą,

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959' Willoughby Ave,
Tel..' Stagg 3849.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

“ Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyyyv

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS (NC.
(BIELA USKAS)
G R A BŪRIUS 

UNDERTAKERS A ND .EM BALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS fcARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iŠ čia 
PASIUNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (, LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. '

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENA^ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

MECHANICS CAFETERIA
,   ....          .. .IW .

Savininkas J. Buividas
Gaminame lietuviško ir amerikoniško stiliaus viso

kius valgius .iš šviežios mėsos ir daržovių. Puikus 
pasirinkimas vaisių ir pieniškų valgių.

Atdara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare

176 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
Prieš Williamsburg Savings Banką

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas
Garankščiuotos krau- La/A 

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su- ĮJF7
tinimai, paeinanti nuo VmL I
gyslų įdegimo, yra gy- YHM

domi be operacijų yflJl
DR

JONAS STOKES 1

Valandos:
Subatom is
Apart Nedėldienių

MEYER
208 West 54th St.

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

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Aves 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinamos ir 

gimdymo organų
m DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

Fotografas .
Šiuomi pranešu savo kostume-' 

riams, kad perkėliau savo studiją 
• . . , naujon vieton,

®po numeriu 
512 Marion SU 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

Subscribe for the

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

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

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

Also Large Book Section ,& Workers Art
I r X > .

CARTOON by. Gellert, Burck,| Soglow, Kruckman,
, ♦

Gropper, SiegeL - ? ;

15c PER COPY—$1.50 A YEAR
> ’ - ; , a

Special bundle rates to Workers’ clubs.

; NEW MASSES ■
63 West 15th St, ; . New York, N. Y.

♦ . ■ •<.’>> ’ ' 1 , , i I . \ ‘
’ I ' I •

......................................... ........................................................................... .....................................in II I.................
4 . * ' Z * 4 * * *

Laikrodžiai, Deimantai ir j 
Auksiniai Dalykai i

Dovanom ar patys sau norėda- ■ 
mi pirkti laikrodžius, daimantus Į 
ar bi ką iš auksinių daiktų ži-1 
nokite, kad 
sipirksite.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmia* ir chronitkaa rynj ir 

moterų litrą, kraujo ir odos. 
Padarau iityrimą kraujo ir iiapumo.

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

New York. N. Y.
Valando, PriSmimoi 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 1 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniai, nuo 11 ryto iki 1 pe pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
pas mane

ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSIOS
už Prieinamą 

kainą

nu- ■pigiau

LAIK-
NAU-

MADOS

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Graborius

Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
Žius ir kitus papuošalų daiktus. ■ 
Taigi kreipkitės pas mane, o ai I 
Stęngsiuosi pilnai patenkinti. | 

Williamąbųrgiečiams, kuriems i 
pertoli pas mane atvežti pataisy- I 
mui laikrodžius ar kitus auksinius | 
daiktus, palikite “Laisves” ofise. Į 

i Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje?’

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant višokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštyriorųs ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenųe

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue 
, . , s (Arti Marcy Avenue) 
? > BROOKLYN, *N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.” \

DEKAVOJU PACIENTAMS
MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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