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Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o I ši ai mesi te 
Pasaulį!

Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, iBal. (April) 22, 1932

KRISLAI
Clevelandas Pasirodė. 
Ką Pasakys Detroitas? 
Brooklyniečių Užduotis.
Padėkite “Vilniai.” 
Broliški Delegatai.

Rašo Komunistus
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių

Clevelande revoliuciniai dar
bininkai laikė susirinkimą ir 
nutarė pasidarbuoti del “Vil
nies.” Jie suorganizavo vaji- 
ninkų grupę, kurie iki “Vil
nies” šėrir.mkų suvažiavimo, 
kuris įvyks gegužės 8 d., gaus 
25 naujus dienraščiui skąityto- 
jus ir sukels $100 pinigais, kad 
tinkamai šėrininkų ■' suva^iavi- I 
mą pasveikinus.

Labai gražus ir kibius Cle
veland© draugų ir draugių pa
siryžimas. Bus graži Chicagos 
dienraščiui parama. O 
draugai savo duotą žodį 
dys, tai abejot nereikia.

kad 
išpil-

Ciexelando draugai eina to
liau. Jie iššaukia Detroitą į 
revoliucines lenktynes. Lai De
troito draugai tiek pa^ pasidar
buoja delei “Vilnies”!

Ką atsakys Detroitas? Ne
priimk clevelandiečių užkvieti- 
mo, žinoma, jie negali. Turės 
darbuotis ir Detroito draugai. 
Ar jie sumuš Clevelandą šitose 
lenktynėse} tai kitas klausimas.

Bet kodėl Cleveland© draugai 
užmiršo Brooklyną, tai man ne
suprantama. Su gavimu naujų 
skaitytojų “Vilniai” Brooklyne 
sunkiau, nes čia turime dien
raštį “Laisvę.” Bet su auko
mis ir pasveikinimu “Vilnies” i 
suvažiavimui, mes, brooklynie- 1 
čiai, galime ištesėti—net gal 
dar truputį geriau.

Tai mūsų problema. Girtis 
nesigirsime, bet gali būt taip, 
kad Brooklynas pusėtinai nu
stebins “Vilnies” suvažiavimą. 
Mes veikiausia Clevelandą pa
sodinsime į antrą krėslą, o De
troitą net į trečią.

Sovietų Sąjungos darant
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Jeigu šiandien dar nėra imperialistinio karo, jeigu ginkluotas užpuolimas 
nepadarytas, tai tik ačiū pasaulio revoliuciniam darbininkų judėjimui po komunistų vadovybe. Darbi

ninkų judėjimas įkišo dalbą į imperialistų planų ratus.

WORCESTERIO LIETUVIAM DARBIN1N 
KAM PRANEŠIMAS DEL AL- 

KANU MARŠAVIMO
Ruoškitės Prie Alkanųjų įvyks sekmadienį, bal. 24 d 

Maršavimo 1 ~......................... * •
‘ WORCESTER, Mass. — 

Draugai darbininkai, Mas
sachusetts valstijos alkanų 
bedarbių maršavimas jau 
čia pat. Maršuotojai iš 
Springfield ir Webster pri
bus pas mus į Worcesterį 5 
vai. vakare, balandžio 25 d. 
Jeigu bus graži diena, juos 
pasitiksime ant Sėliam 
Square, o jei lytų, tai pasi-1 maršuotojams. Kurie drau- 
tikimas įvyks Finų svetai- ■ gai galite ir norite maršuo- 
nėj, po num. 52 Belmont St. ti į Bostoną, priduokite var- 

Padengimui alkanų mar- dus ir pavardes maršavimo 
šavimo lėšų bus aukų rinki-; rengimo komisijai, 
mas palei stubas. Rinkimas i J. J. B.

Rinkikai susirinks dviejose 
vietose: lietuvių svetainėje*, 
29 Endicott St. ir finų sve
tainėj, 52 Belmont St. Visi 
draugai ateikite aukų riek
ti.

Kurie esate bedarbiai, at
eikite nedėlios vakare po 
num. 29 Endicott St., nes 
bus surengta vakarienė

20,000 DARBININKU DEMONSTRAVO 
PRIEŠ CHICAGOS SKERDYKLŲ BOSUS

Revoliucinės draugų* lenkty
nės bile kokiam darbe yra la
bai svarbus ir rimtas dalykas; 
žiūrėkite, .kokius didelius dar* 
wus Nuveikia Sdvietų Sąjungos 
darbininkai ir valstiečiai per 
panašias komunistines lenkty
nes. Po biskį, mes, Amerikoje, 
turime įvesti panašią sistemą 
savo vajuose. Lai šis “Vil
nies” i 
rimtas

Lai šis 
suvažiavimas bus pirmas 
išbandymas.

apie clevelandiečius. Jie 
pasiųsti nuo “Vilnies”

Dar 
nutarė 
skaitytojų broliškus delegatus į 
suvažiavimą. Berods du drau
gu išrinko. Tai irgi naujas da
lykas mūsų judėjime. Ištikrų- 
jų, mūsų dienraščių skaiytojai, 
jeigu ir ne šėrininkai, turėtų 
dalyvauti savo dienraščių suva
žiavimuose formoje broliškų 
delegatų. Ir šiuo klausimu ki
tų miestų “Vilnies” skaityto
jai turėtų pasekti draugus cle
velandiečius.

Garbina Tuos, Kurie 
Ramiai Badauja

NEW YORK.— Buržua- 
zinė .negrų, i }organizacija 
National Urban League sa
vo pareiškime giria juod- 
veidžius, kad jie ramiai ba
dauja, nekelia triukšmo 
prieš valdžią ir bosus. Gir
di, negrai daugiausia ken
čia nuo šio krizio, bet 
ramiausia užsilaiko!

EXTRA!

jie

KOMUNISTU RAUDONOJI ARMIJA PA- 
EMUS CHANGCHOW, SVARBU 

PREKYBOS CENTRU ; '
W > > •. A

Komunistų Partijos orga
nas “Daily Worker”. praner 
ša, kad Chinijos komunistų 
Raudonoji Armija paėmė 
labai svarbų miestą Chang
chow Fukien provincijoje. 
Valdžios armija * tapo su
pliekta ir pabėgo.

Changchow turi milioną 
gyventojų ir yra didžiau-

bos centras pietinėj
Chinijos. A

Buržuazinė spauda

dalyj
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PITTSBURGH, Pa. — 
Pittsburgh o į universiteto 
Studentai pradėjo organi
zuoti delegaciją, kuri vyktų 
į Kentucky valstiją ištirti 
mainierių gyvenimą. Uni
versiteto bosas ' Bowman 
prakeikė šitas studentų pa
stangas ir sako, kad stu
dentai neprivalo rūpintis 
bei šužinotį, kaip ir kas vei
kiama Kentucky valstijoj.

buvo 
paskelbus, kad ta armija, 
kuri,užėmė Changchow, nė
ra Raudonoji Armija, bet 
šiaip sukilėliai prieš Chiang 
Kai-sheko valdžią. Greitu i 
laiku turės paaiškėti, kurio j Vadinasi, universiteto stu- 
pusej stovi Changchow mie- dentai turi pasilikti igno- 

sias ir svarbiausias preky- ^fo paėmėjai. rantais ir politiniais nere-
... ........ ... . , i ' ------------ -- - ■■ ------- į giais.

CHICAGO, Ill.— Pereitą 
antradieni, bal. 19 d., virš 
dvidešimts tūkstančių dar
bininkų, baltveidžių ir juod- 
veidžių, demonstravo prie 
skerdyklų ir reikalavo dar
bo ir pašalpos bedarbiams. 
Darbininkų delegacija pri
davė Armour, Swift, Libby 
ir Wilson kompanijų bosų 
komitetui bedarbių reikala
vimus.

Maršavima gatvėse pra
dėjo apie šeši' tūkstančiai 
darbininkų, šita. Chicagos 
dalis nebuvo mačius tokios 
kovingos proletarų demon
stracijos. Pasiekus 43 St. 
ir Ashland Avė. prie mar- 
šuotojų dar prisidėjo apie

nenkiolika tūkstančių dar
bininkų.

Darbininkai pridavė bo
sams sekamus reikalavi
mus:

1. Turi suteikti darbus
visiems paleistiems darbi
ninkams. .L!j,

2. Kiekvienam stokjard- 
žių darbininkui bedarbiui 
turi tuojaus duot pašalpos 
sumoje $50.

3. Kiekvienai bedarbio 
šeimynai turi būt duodahia 
10 svaini mėsos savaitėje. ,

4. - Už dyką medikahška 
pagelba visiems darbinin
kams.

5. Bedarbiams apdrauda 
kapitalistų lėšomis.

“Vilnies” suvažiavimas, kaip 
•’«»u minėjome, įvyks gegužės 8 

n. Tai bus labai svarbus 
važiavimas. Atsimenate, pe

reitų metų suvažiavime renega
tas Pruseika pareiškė, kad tai 
bus paskutinis'dienraščio suva
žiavimas, jeigti “Vilpis” pasi
liks Komunistų partijos vado
vybėje. Bet “Vilnis” gyvuoja. 
Oportunistai vėl rengiasi suva
žiavime šturmuoti. Jie vėl kė- 

’ sinsis ant dienraščio !gyvybės.
—rr- >

šis “Vilnies” t suvažiavimas 
turi būt skaitlingas ir revoliu- 

s^cioniškas. Lai darbininkai šė- 
rininkai parodys « mūsų prie^- 
šams, -kaip kad parodė “Laisr 
vės” šėrininkai, kad visos ją 
naujos pastangos užgrobti 
“Vilnį” bei užduoti jai smūgį 
nueis vėjais.

Svarbu, kad revoliuciniai 
darbininkai, taip pat ir ypač 
mūsų draugijos, kuopos bei cho
rai pasiųstų “Vilnies
vimui pasveikinimus ir, 

' išgalę, aukų.9

Associated Press žinių 
agentūra praneša iš Amoy, 
Chinijos, kad Changchow 
miestą paėmė komunistų 
Raudonoji Armija. Tas 
pats pranešimas sako, jog 
Raudonoji Armija jau ran
dasi arti Amoy ir neužilgo 
jis bus paimtas. Svetimtau
čiai buržujai nešdinasi iš 
miesto. Anglijos ir. Ameri
kos kariniai laivai prireng
ti miesto bombardayįmui.

Sovietų Sąjunga ■;;
Kovoja už Taiką

suvažia- 
pagal

:rų yra
ININKBS

OR-

Ame-WASHINGTON.— 
rikoj šiandien yra 17,628, 
laisniupti orlaivininkaų ; dš 
kurių 512 yra moterys.

BARA AMERIKOS VALDŽŲ, KAD NEPRIPAŽĮS
TA DARBININKU SALIES—SOVIETU SĄJUNGOS

Kaltina 6 Darbininkus 
ir Grūmoja Mirčia

Didelis Chicagos Dar- , 
bininkų Laimėjimas

UŽDĖJO CENZŪRĄ ANT 
ŽINIŲ

WELLINGTON, N. Z. — 
Naujosios Zelandijos val
džia uždėjo aštrią cenzūrą 
ant visų žinių, liečiančių be
darbių kovą prieš alkį.

MASKVĄ.— Čionai lan- Amerikos valdžią, kad ne
kosi jaunasis Robert P. La- pripažįsta Sovietų Sąjun- 
mont, sūnuš Amerikos vai- gos.
džios prekybos sekreto- - '... ■ ■■ ■■ -■ ■- ..................... .......

ekspertas gyvulių auginime PENKIŲ DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ IMPE- 
RIALISTAI SLAPTAM SUSIRINKIME

rimus toj svarbioj srityje. 
Lamont 'apvažiaVo įvaikiai 
Sovietų Sąjungos dalis' i r 
įdavė ŠbViėtų: valdžiai' ra- tybių 

Čionai; So?;! portą' fetf savo pataliniais..
Jis sako, kad geriausia vie
ta gyvulių auginimui visam; 
pasaulyj rankasi Kaukaze.' 

Lamont pataria tuojaus; 
pradėt auklėt gyvulius ge
resnės. Veislės • ir sėkmin
giau sutvarkyt gyvulių au
ginimo priežiūrą. Jis pa
taria, kad arba būtų į So
vietų Sąjungą partraukta 
iš Amerikos gyvulių augini
me. ekspertų grupe, arba 
kad Sovietų Sąjunga tuo
jaus • pasiųstų į Ameriką 
grupę> jaunų žmonių mokin-

MASKVA-
vietų Sąjungos, darbo unijų, 
suvažiavime kalbė j o drau
gas Molotovas ir varde So-, 
vietų valdžios pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga deda visas 
pastangas išvengti karo su 
Japonija. Jis nurodė, kad 
“baltagvardiečiai, išsigimė
liai, ponai ir kapitalistai, 
kurie pirmiau valdė, Rusi
ją,” kartu su pasaulio im
perialistais, stengiasi išpro
vokuoti karą tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Japonijos. Pa
čioj Japonijoj militaristų
klika taip pat darbuojasi, tis gyvulininkystės.! ' 
kad sukelti pasaulinį karą. ,Lamont smerkia taip.pat

tarimas irgi laikomas slap- 
tybėję.' ■ ; v,

Vadinasi, imperialistų in
trigoms ir slaptybėms galo 
nėra, ; Jie visais -kraštais 
zyliuoja ir rengiasi prie pa
saulinio karo .

> GENEVA. —' Sudrebėjo: 
ši's miestas ir mažųjų vals- 

t imperialistai, nes
staiga paskelbta, kad Angli- 

'jos, Francijos, Amerikos,
Italijos ir Vokietijos prem
jerai bei jų pavaduotojai 
laikys slaptą susirinkimą. 
Vyriausias klausimas bū
siąs, tai apkalbėjimas padė
ties Tolimuosiuose Rytuose. 
Taip pat svarstysią klausi
mą karo skolų ir “nusigink
lavimo.” i

Manoma,, kad šita konfe
rencija šaukiama Amerikos 
valdžios iniciatyva; Tuo 
tarpu, taip pat “netikėtai,” 
MacDon aidas buvo nudū- šiame mieste dart niekad ne- 
męs į Paryžių ir tarėsi su buvo tokios kovingos de- 
Francijos valdžia. Jų pasi- monstraacijos.

ATLANTA, Ga.— Vėl iš
davė apkaltinimus prieš še
šis darbininkus — Powers, 
Dalton, Brady, Burlack, 
Carr ir Story. Jie buvo su
areštuoti dar 1930 metais, 
kaipo vadai darbininkų de
monstracijos. Kaltinami 
kurstyme sukilimo ' prieš 
valdžią. Valstijos prokuro
ras reikalauja mirties baus
mės.

Darbininkus gina Tarp
tautinis Darbininkų- Apsi
gynimas. , v » > 1 i » . I ’ *ii i

ROMOS 2,685 METŲ 
KARTUVES

SU-'
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5,000 Darbininku Demons
travo Toledoi

TOLEDO, Ohio.— Bal. 19 
d. apie penki tūkstančiai be
darbių demonstravo prie 
miesto svetaines ir reikala
vo nuo valdžios pašalpos.

ROMA.— Fašistai bal. 21 
dieną šturmingai apvaikš
čiojo 2,685 metų sukaktu
ves nuo uždėjimo Romos 
miesto. Dalyvavo apie 10,- 
000 fašistų.

CHICAGO, Ill.— Chica
gos darbininkai laimėjo dar 
vieną svarbų mūšį prieš 
valdžią ir jos teismus. Bal. 
20 d. susidedanti iš bedar
bių ir smulkių biznierių 
džiūrė išteisino tryliką dar
bininkų, kurie buvo suareš
tuoti kovo 12 d. demonstra
cijoj prieš Japonijos konsu
latą. Po trijų valandų na
grinėjimo džiūrė paskelbė, 
kad darbininkai nekalti.

Teisėjas Green siuto iš 
piktumo ant džiūrės. Per
pykęs paliuosavo džiurime- 
nus nuo tolimesnio tarnavi
mo ir sušuko: “Jūs naikina
te teismus ir konstituciją. 
Jūs turėtumėte įstoti į Ko
munistų Partiją.”

Mažiau Automobilių

POTVYNIS NUNEŠĖ 
MIESTELĮ

GRAZ, Austrija.— Gau
tas pranešimas, kad užėjęs 
potvynis nunešė visą mies
telį bei sodžių Baca prie Sa
va upės, Jugoslavijoj.

WASHINGTON. — Šie
met visoj Amerikoj regis
truotu automobilių yra 25,- 
814,103, arba 781,000 ma
žiau, negu pernai. Už lais- 
nius valdžia surinko $844,- 
337,654.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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JAPONIJOS IMPERIALISTAI NORI UŽ 
GRIEBTI DALĮ SIBIRO
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' j. i.: i ; ; ; .. ,i....-,   -r—.—■ ■■..y    '   -^4-

Apie Tabako Darbininkus
Pereitą • savaitę atvyko į 

New Yorką iš Tampa, Flo
ridos, jauną darbininkė Ma
rie Perez, 20 metų amžiaus.1 
Ją išrinko tabako darbinin
kų unija, kaipo delegatę į 
Sovietų Sąjungą. Nuvykus 
į Friends of Soviet Unięn 
organizacijos raktinę ; ji jsej- 
kamai papasakojo apje ’ta
bako darbininkus:

; I ' I I 1 . . J I

“Pereitą gruodžio mėnesį 
bosai sužinojo; i kad - 1 mes 
slaptai organjzubjrime 1 Ta^ 
briko Darbininkų Prambpi- 
nę Uniją ir jie pradęjo ippįs, 
persekioti. > Mes- ? turime

Pereitą antradienį New .’toVk “World-Telegrame” til
po įdomus William Philip į Šimtas straipsnis apie Japoni
jos planus pradėti- karą /prieš Sovi^tiį Šįjunįą. ’ 1 ‘ ;

Jis nurodo, kad Japęnįją tik ;lau.kia; signalo nuo Jung
tinių Valstijų pradėti ataką? Jis suednar su? įvairiais dip
lomatais. Jis gauna .ddviųių ąpįe Jungtinių Valstijų vate 
džios nusistatymą ir 'tt. Jis* sako; kad karas ar taika 
Tolimuose Rytuose priklauso nuo Jungtinių Valstijų.

Jis nurodo, kad Japonija- rengiasi ’prie atakjo^ ^’d:au-. dirbtuvėse skaitytojus,- ku- 
kia gautino žodžio nuo Amerikos imperialistų: rie mutas skaito, kada mies

“J^igu ^ponijai bus duota suprasti, kad di g|li| ąfsi-j dirbame. ’ Jie skaito paža
dėti apt paramos didžiųjų pasaulio valstybių, ’ Anglies, ’ kas ir ispaniškus .laikrąš- 
Francijos ir Jungtinių Valstijų, tai abelnai mąmįipa^:kądįčius, o mes pareikalavome, 
ji gali, nuspręsti, jog dabar jai yra laikas praplėsti savo ’ 
rubėžiUs. Jos diplomatai sako, kad jai reikalinga dalis 
Sibiro, išplėtimui savo imperijos, na, ir dabar būtų laikas 
pasiimti dalį.” ‘ : 1 f . i‘ ’ ( . j/ * : i ’

Kad Amerikos imperialistai remia Japoniją rengime 
atakos ant Sovietų Sąjungos, tas aiškiai, matoma.

Ir del to nuo pabaigos kruvinų manteyrų Shanghajuj 
Japonijos imperialistai pradėjo daugiau koncentruoti sa- 
Vo kariuomenę į Sovietų parūbežį Mandžurijoj, padidi
no tėh visokias provokacijas, organizuoja neva sukili
mus, • Japonijos imperialistų nusamdyti provokatoriai 
sprogdina Japonijos traukinius arit . Rytinės Chinijos- 
Gelžkelio,' kad tuo būdu išprovokuoti ataką’ ant Sdvietų 
Sąjungos. I

Jau kelinta diena, kaip aš Tokio, Japonijos' sostinės, 
ateina pranešimai apie “sukilėjių” įsigalėjimą siaurinėj 
Mahdžurijoj. Sąryšy su trio generolas Araki, karo minis- 
teris, pareiškė, kad veikiausia1 'bus reikalinga pasiųsti 
dar daugiau kariuomenės į iViaųdzritiją'. '' /M J11

O tuo pačiu sykįu rusai baĮtagya,raieČįai, su žipia, Ja
ponijos militarjnių jėgų viršininkų, visu įsiutimu 'daro 
visokias provokacijas prieš Sovietų Sąjungą. ^Užpuldi
nėja sovietų -įstaigas ir tt. ;. { 3 ( t į ■ į . , ; . (. j

Vi^ Įląbiauar labiau gręsia iįiperįalistų Laras ftrięš 
-vietų' .Sąjungą. Tačiaus i ką^i^ą^elbiųiąą,.Sovie‘tųr >Są, 

jungaj daug priklauso nuo darbininkų. (>je|gų. pląčiųš 
darbininkų masės parodys savo griežtą nusistatymą 
prieš Skarą, imperialistai nedrįs Rūro1 tuojadš paskelbti. 
Darbininkų masės gali priversti imperialistus ant to- 
liaus atidėti karą prieš Sovietų Sąjungą. . Tik. darbinin
kai turi sudaryti galingą bendrą frontą.

Pirmą Gegužės daybininkai rie tik turi parodyti impe
rialistams savo pasiryžimą kovoti prieš imperialistų ka
rą, bet taipgi su ta ’diena tuyi tvirčiau rištis į bendrą 
frontą kovai prieš imperialistinį karą. Įvairiose įmonė
se darbininkai privalo sudaryti prieškarinius komitetus. 
Komunistų Partijos nariai ir revoliucinio judėjimo sim- 
patikai privalo aiškinti darbininkams karo pavojų ir 
kaip , darbininkai gali nedalėisti imperialistams tuoj aus 
paskelbti karą Sovietų Sąjungai, 'f U “

Dėkime pastangas kuodaugiausia darbininkų sumobi
lizuoti į Pirmos Gegužės prieškarines demonstracijas ir 
sudaryti galingą darbininkų bendrą frontą kovai prieš 
impeihąlistų karą.

SCOTTSBORO LYNCAS ATIDĖTAS

Kąun^Hs Jorio Cbfesimo 
vdciąuš tėvai buvo caro re

I

Į ŽVĖRIŠKAS IŠNAUDOJIMAS
U I : ' , J' ? ’■

Kai$' ir kitose buržuazi-j-Bet tokiose -sąlygose tenka 
nėse šalyse, thip ir Lietuvoj' 
buržuaziją verčia visus kri
zio sunkumus aiit darbo 
masių pečių. Įmonėse dir
bama 12 ir kai kur 13 va
landų į dieną. Kai kuriuo
se fabrikuose (cukVaus fab-. 
rikas) dirbo taip pat sek
madieniais, reiškia, be jo
kios i pertraukos. Už tokį 
sunkų darbą darbininkai 
galina menką atlyginimą, 
vos, yos užtenka gyvybei pa
laikyt. Be to- darbinin
kams tenka’ daug kentėt' 
nUd ’ savo p rižluį’ėtb j U: j ie 
apsieiną,' sų darbininkais 

‘tįrutąiiškak! nurodo savinin
kui nepatenkintus darbinin
kus, : kurte'1 priešinąs žiau
riam i iF ’šau-1
kfą darbiniįjktĮs į kbvą už 
gėre’šneą sąlygas^ į kovą 
prieš; . išhUuddjimį Toki i . ** 
dkrbininkai arba išmetami reikalus, mes pajėgsim me 
iŠ fabriko lauk be jokios tik pagerinti mūsų padėtį, 
kompensacijos arba tiesiog bet ir nuverst ^fašistų val- 
pėrduodami įblicijai!

Darbo masių išnaudoji
mas, jų skurdūs Lietuvoj 
partekę jąii tokį;, laipsnį kad

1

darbininkams’ dirbti ne tik 
Marijampolės cukraus fab
rike. Nemažesnių jų isnau- 
.dojimas ir visose kitose 
įmonėse. Jau nekalbant 
apie kaimo darbinirikuš, kd- 
rie dirba 16—18 valhndų į 
dięną, su jais apsieina Slo
giau kaip su gyvuliais ir tai 
tik už menkiaųsį atlygini
mą—už pilvą. Miesto ir kai-*' 
mo darbininkui tūr žinot, 
kad kol mes orgąnizųųtai 
nep.asipriėšinfeim šiam žiau
riam išnaudojimui, kol riles 
sėdėsim sudėję rinkas, \iš
naudojimas nė tik nemažas, 
bet jįs’ dh,r šnstipre's.. ; ‘

Tik gėraį susiorganizavę 
po Kompartijos • vridovavi- • . 
mu, kuri vadovauja darbi- ’ 
nirikų klesai, ir veda griež- 

c Čiaušią kovą,prieš.išnUųdO- 
Tokii tojus ir gina” darbmmkų ’ I d « . w .9 •

Fašistu ir Bagočiaus 1 
Bendras Frontas

Pusiau faašistų orgahas 
^Sandara” (No: 16) r^šo, 
kaip vienybiniąi fašistai 
(federantais i pasivadinę) 
deda pastanga^ sudaryti 
bendrą frontą sussocialfa- 
šistu Būgočium. Girdi,1

; Vienas iš federantų oficįo- 
; zas, nukeliavo. ;pas Ęagočių 

ypatiškai /pasitarti apie .ątęitį. 
Jei pasiseką laimėti nęip^na-1 

! ci j as, tai dap neviskas; s,eirne| 
rinkimai / gali pąkrpįpti sleitą

( į ki)t^ pusę. Todėl, ’kad užtiki 
ridų' seime laimėjimą/ neikia 

‘ tūrėti savo f delegatus; Kad, 
‘ turėti savo delegatus, reikia. 

13“smulkių/’ io r Bagočius jųki 
; ,turtingas; Mat fędėrantai ga

li .pakreipti tautinių delegatų 
nuomonę seime ten,. kur rei-

1 kia, įrędyti, kad Gegužis pra
sikaltęs. TĄ galima laimėti 
tik ranka rankon dirbdami.

Štai, jūsų konipromisas: 
“Jei mes dirbsime Tamstos 
naudai, laimėti seime rinki
mus, tai reikalapjame> i k&d' 

; Tamstos .'.^ęle^iiavi^očiatistąi 
i remtų mūsų kandidatą į “Tė

vynes” redaktorius. r. r .
Ar sutinki su tūpinį ? ” ; , , 
“Bet kaip šų BačiUnu/’^-r 

Idausiar BagęČjųsį’ ".. X
“Ach! Račiūnas, juk žipai 

kam mes; įačįūiįą statome: 
kad sulaužyt Gegužįui: nugar
kaulį. Mačiūnas yra tik pri-

• tėkštas.”
Sandariečiai “stikina” už

Nori Degtinėje Paskandinti 
Lietuvą • ■ •

. • ■ ' » »• 

, Lietuvos fašistų organas 
“Lietuvos Aidas” (No. 76) 
dejuoja, kad sumažėjo pa
jamos iš degtinės1 monopo
lio. Sako: 1

Statistikos davimai rodo, 
kad šiais, metais pająmų ,iš, 
degtinės . ifaopopolię gaunajmaj 

■mbžiaį, Kaip'tuo pačiu-metu* 
pernai. .Anot mokesčių de- 

,pąrtmento direktoriaus tp. 
Bįiudžiaus, šis pajamų Už 
degtinę 'šumažįjimais yraidel 
dyięjų i • priežasčių;.” Pirmoji 

' priežąstis , esanti jįa-, į kad j šįųj 
metų pradžią, ekonomiškai, 
yra sunkesne• už pereitų pietų 
pradžią, žmonės niažiaU'tu- 

> rį pinigų it del to kibk ma
žiau perką degtinės? Antro
ji priežastis esanti blogi ke* 
liai. Sausio mėpesį ir prieš 
Velykų šventes keliai buvo 
ypač blogi ir del to žmonėms 

1 buvę- sunkiau pasiekti degti
nės parduotuves. O <tuo lai
ku geroms sąlygoms esant 
degtinės kaip kartas daugiaū 
parduodama. , - - -i ...... i ; . -j ' .
Fašistiniai valdonai nori,, 

kad šalies gyventojai kųd? 
daugiausiai gertų degtinės* 
nes jiems iš to būna geraą 
pelnas. Del pelno jie paga- 
lavį visą Lietuvą degtinėj 
paskandinti. 1' '

Tremtiniu Sūnus—Soviety r
Atstovas Kaune 1

’ ' > ■ , . i , ’ , ; ■ .
; ,S. Angarski,. išpuvęs pus
trečių, metų Kąune Sovietų 
Sąjungos prekybų^ atstovų, 
■išvyko 'Mas^v°n- Jo vietoni 
atvyko į sibirįęti^ Gepasimą- 
vič, . ' ' . , f J : J
' ; Po. 1863 jihętų v sukilto 
Gerasimovicjąuš .tėvai pittvo 
ištremti į Sibirą.'Dabar gy:‘ 
venimo aplinkybės taip su
sidėjo,’ -kad - ištremtųjų su-

kad jie mums skaitytų 
“Daily Woriterį,” Inęs mės 
žinome, jog tai yra viena
tinis laikraštis/ kuris rašo 
teisybę. Tabako fabrikan
tai nenori, kad- žinotume 
faktus apie Sovietų Rusiją 
ir Komunistų Partiją, ir to
dėl jie išvarė iš darbo skai
tytojus. Mes sustreikavo
me? h .. H ) ?; i t: ; ■ i

• “Gruodžio meriešis yra 
blogas mėnuo del tabako fa
brikantų ir paprastai tą 
mėnesį jie uždaro dirbtu
ves. Išvarydami mūsų skaL 
tytojus ir suareštuodami 17 
unijos narių mūsų lapkričio 
7 d. demonstracijoj bosai 
m^lriė tuo būdu, išprovokuo
ti; štreiką pirma, 'negu; męs 
prie jo gerai prisirengsime. 
Mes tūrejpnpį pajausti'‘iki; 
sausio, mėnesio, ..ri! - tji.. < > > > ! , J . \

<“Aš buvau suareštuota su 
kįtpmis\ dviemis mergino
mis ir aštuoniūis Vyrais už nUs tapo Sovietų vąld.žios 
pikietavimą. Dti vyrai dar paskirtas atstovu į tą patį 
tebėra kalėjime, nuskirti 
deportavimui. Vienas yra 
Manuel Fernandez,’ Tarp
tautinio Apsigynimo orga
nizatorius, o. kitas Jesus Es
pinosa, unijos organizato
rius. Policija mušė vyrus, 
bet man. tiktai šukė ranka 
ir šiaip stumdė. Mus nutei
sė po mėnesį į kalėjimą, bet

$250 kaucija.
H---  "

$6 į savaitę. Tai beveik vi
dutinė alga moterims; vy
rai gauria daugiau — nuo 
$10 iki $12 į savaitę. Mes 
dirbame dešimts valandų; 
darbo sąlygos yra baisios^ 
nesveikos. Aš esu tikra, 
kad Sovietų Sąjungoj dar
bininkai daug geriau gyve- 

/ :' na, negu mes. ? ,
“Aš labai džiaugiuosi, 

kad. mand dragai išrinko

A ' V J

da slaptas derybas-su Ba- 
gočium. t/' ‘ 
. VisOjkiajLmachinacijas fa-: 
šistiniai gaivalai’ ^varinėja 
dęf kontroliavimo’. SLA. or- 
ganizacijos ih tos organiza- 
čij ps išnąūdoj 1^16 ( s^Vb1 tįk-

Bet $TA. nariai darbinin
kai turėtų tuos elementus 
su' jų purvinais; darbais 
šluoti lauk iš SLA. vadovy
bės.

ĮVAIRUS DALYKAI
Syracuse (N.- Y.) miesto į Bet čia svarbiausias da- 

sveikatos komisionierius Dr. lykas yra tas, kad valdan- 
George C. Ruhland ir jo pa- čįoji klasė ir jos tarnai dūda 
tarimu komitetas išdirbo pastangas sumažinti darbi-

- - .dietų, kadkuopigiausiai bū-i£’"^ fyv“lm^no^%al,t 
nekurm iš. mūsų išėjome po t įiima maitinti bedar *ŽenUaUS1" laiPsni0> kad dar‘ 
Sx/Fm 1 Ironnnn co . i t;

■ ’ bius. Jis nustatė, kad dau

tUVOS ■ mos

turėjo pripažint:
/ “i^rijaiiipolfe: iuliraus 
Mi&M statyboj.? Užimti 280

vąlandą, moteris—40 Čentų. 
Ten dirbama nuo 6 valandų 
ryto iki 7 valandų vakaro 
su vienkartine' vienos Va-' 
landos pertrauka., Dirba
ma .taip pat- sekmadieniais 

tir; “švenčių? ;iaikąį& čia .ne
senai buvto ‘atleisti ‘nuo aritJ 

.■ <bO'5 darbin^<’ pri^jųoSj
jau buvo' jitlek=ti 4 Wrbniln- 
kai ir tai vis ; w ęė&rilMvi- 
mą padidint1algsį- Gz to
kius “prąsik&ltijmus’', fabri
ko savininkas, atleido nuo 
darbo iki šiol ’jau virš 50 
darbininkų.

“Darbas labai sunkus * ir 
pavojingas. Jau buvo dų 
mirties atsitikimai ir daug 
■darbininkų sužeidimų. Iš

ninku gyvenimo normų afit

ių” ,'laikais, čia ne- 
/d ‘atleisti ‘nū o daiJ

džią ir sukurt Lietuvoj So
vietu vsildžią. . , .

i.; ' J.
(“Balsas”)

ĮDOMUMAI
Berlyno “Vossische Zei- 

tung” 1916 metų kovo 12 ir 
13 dd. aprašė gyvenimą dak
taro chirurgo Politmano, kuris 
mir$ 140 metų .amžiaus. Nuo 
25-tų metų iki mirčiai jis kas
dien pasigerdavo. Tą dieną 
pirih mihtiės dar jis sėkmingai 
padarė rimtą ligoniui operaci
ją. ■ ’ . - /i

Xula Irmgard Bruns,. Berly
nui turėjo • 5 vyrūs c ir jie vie- 
'ilŽ^pp kitam nusižudė. Pasku: 
jįjriis pasidarė sau galą 1928 
metais! '1‘ « - i-

Lakūnas Wallace Williams 
netyčia išmetė . savo rankinį 
laikrodėlį iš lėktuvo, iškilusio 
2,000 pėdų. Paskui tą laik
rodėlį rado visai sveiką ir ge
rai einantį savo kieme.

Pašto orlaivininkas Jack 
Knikht yra išlakiojęs 12,000 
valandą ir padaręs 1,000,000

Bafehdžio 18 d. Alabama valstijos augsčiausias teismas 
atidėjo Scottsboro septynių negrų, jaunuolių nužudymą- 
iki birželio 24 d. Pirtaiaus tas pats teismas buvo nusky- 
ręs 'gfegi

Alabama vaj 
šinosrątidėjiiti 
dima^j 
atidėję: 
riuos^ įmestuose ^Amerikoj; bet. taipgi; ir.- kitose šalyse^ l
A. * ■ - i —X.. - ____A

įgūžės 13. d' lėgališkam ’ lynauh / : ’• i J 7.
.Mstijos generalis prokuroras smarkiai prie

dui nužudymo. Jeigu ne darbo masių span-* 
ftat vargiai Alabataa (,aųgšČi<ausįąs', jtęiąmas^ būtų 
įs nužudymą. Masinės demonstracijos' ne xik 'jvaL

Už darbą , aš gavau tik gjau nepraleisti kaip 9 cen
tus į dieną maitinittirii vieno 
bedarbio. A Syracuse mieste 
randasi tūkstančiai bedar
bių, Nekuriems bedar
biams miestas teikia šiokią 
tokią pašalpą. Bet ir tą 
menką pašalpą miesto virši
ninkai nori ant tiek suma
žinti,; kad bedarbius butų 
galinia -pusbadžiai užlaikyti. 
Miesto majoras Roland B. 
Marvin |pareiške,% , kąd Jis' 

įgavai-.
i

Šimtus- prųtestų: teįegrąnįį aplriijkė Aįab^fnū'' ąugšciatt| 
sias teismas ir Alabama -valstijos gubernatorius; . ;Viša 
tai paveikė sulaikymui budelių rankos huo nekaltų ne'gi^ų 
jaunuolių. ; < f

Dabar Scottsboro> byla apeliuojama į Jungtinių Valsti
jų augsčiausią teismą. Apeliacijos pasfeekimas svarbiau^ 
šia priklausys nuo to, ant kiek bus tvirtas darbo masitį 
protestas prieš kėsiriimąšr nužudyti nekaltus negrus jau
nuolius. Jeigu visoj šalyj, taipgi ir kitose, šalyse, darbi- 
ninkąLsukels dideliūs protestus, tai augščiaušias teismas 
atkreips į tai domę. • ' '<

Iki šiol budelio ranką nuo Scotttsbdro negrų jaunuo
lių atstūmė masinės darbininkų demonstracijos, darbi
ninkų protestai. Darbininkų klasė gali;, tuos nekaltus 
savo klasės narius išgelbėti nuo elektros kėdės, jeigu 
parodys valdančiajai klasei galingą spėką.

Valdančioji klasė, primesdama jiems neva užpuolimą 
"ant dviejų baltų merginų (prostitučių; kurios,, apsirėdę 
vyriškais drabužiais, važiavo tftvorihiu traukiniu), nori 
juos išžudyti svarbiausia; su tuo f “' * / * /* 
negru* mases, kad !sukelti didesnę nedpykantū tarp

** tujų ir juodųjų, idant baltieji ir negrai darbininkai ne-

£

ves,; k 
klaąės

per savaitę laiko jis pąįtfeš,Jfosnį; gyvėrįim^ : \ 
^ad tokia, dieįa gerrif tūUV • t ,_
męt jis stos, už j oi įvedifrią 
dėl bedarbių. ' Savaitė 
trumpas laikas, ir $er tą r Ulbama, kad

bininkai šiuo krizio metu 
vos šiaip taip pusbadžiai 
galėtų skursti ir kad kapi
talistams nereikėtų ' duoti 
nei dalies savo turto .skurs
tančių bedarbių užlaikymui. 
Ne tik Syracuse, bet ir ki
tuose, miestuose, / visokie 
“sveikatos komišibnieriai” 
daro bandymus, kaip pi-' 
ginusiai maitinti, badaujan
čius bedarbius. Bet Ameri- , ,
,kos bedarbiai negalės<-ilgai Į mininkas (pėthlėljęm Plieno 
pakęsti tokio nuožmaus gy
venimo. ,.• Jie turės griežčiau 
kovoti, kad' priversti para
zitų klasę, šūtėikti ŽtnohiŠ-

v 1 • W1 1 11 vaiQXlUU XI AjVWjVWdarbininkų rankų nuo plytų myijų kelionės, ir jam dar ne- 
teka kraujas, bet apie medi
cinos pagelbą fabriko savi
ninkai ir mąnyt nemano, 
prižiūrėtojai tokiuose atsi
tikimuose tik pakelia savo 
balsą rėkiant “greičiau, 
greičiau”!

Taigi štai, ką turėjo pri
pažint buožių laikraštis. 
Jau ir jis pilnas Šmeižtų ir 
melų apie So v: Sąjungą ne
galėjo slept tokio fakto.

pasitaikė jokia nelaimi; nesu
žeistas nei vienas jo pasažy- 

frius' ir nepamestas nei vienas 
laiškas. '

Kookaburra pauštį ameriko
nai vadina “laughing jack
ass,” tai yra besijuokiančiu 
mulu. Jis “juokiasi” visai pa
našiai, kaip žmogus, ir maiti
nasi gyvatėmis.

4 i ' ! '' . ; ■ •' ' J I . ) ! 1 '■ J ‘.

j Tautų \ Lygos j rateliuose 
rezignavusti Pionierių Grupę I ampa numpao lamao, žlt ■—t 7 ?

miėšie. Noriu? pamatyti sp- laiką galiįha, išgyventi Mad f*1' Erie Drųmijiorid iš Tau- 
cializmo ;budav‘ojimą ir <la-/ ir labiausiai nebalansuota tu Lygo^ genei'alib sekreto- 
ryti viską; -k4 tik galiu,, gy- diefū. Taigi; jeigiumajčfes Tmus . vietos veikiausia bus 
nimui gcvižtų; Sąjungoj po savaites lūiko paskčlbs| 
nuo*kapitąristinjų šalių ata- kad tokia dieta puiki,/tas 
kos.,? į • dar ne^čikš, kad ji gėraįr |

,;į , , . . .f : • -r- •• S, -''t
galėtų bendrai' susiorganizuoti į kovą prieš Savo bendrą 
priešą—prieš į.išnaudoto jus. Svarbiausia. del to 
čibji klaše’ trokšta teismo"kėliu nūlynčiuoti tuos iiįgtliš 
jaimtioiita.;.t ; į,

‘DarbifiiriRai turi į dar labial ^diįdinti s%vb}kovą ūžy’ių 
gelbėjimą pūd elektros Kedėš*. ‘Ddffinihkų čirg^nižaėįj^ 

fUkshų jkad” Wūįiūti f.rivalo tūtv klausimu rengti protesto mitingi^ dTOft 
nedpykantą tarp bai- strabijas, siųsti protestus, mdbilizuot platesnes’ darbiniu-

■ ■■ ;rf
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ton vieton kviečiamas ame
rikietis Newton D. Baker, 
kuris veda kampaniją už 
Amerikos prisidėjimą prie 
Tos kdpithlištinių. šalių są
jungos. Sekretoriaus meti
me alga yra $25*000, gi prie 
to dar $15,000 į rite tufe pri
dedama ' del pasiliriksmin- 
mo. Už tą pasilinksminimui 
škiridma sumą- -galėtų- pra
gyventi'keli bedarbiai su 
šeimynomis.

Charles M. Schwab, pir- 
i 

KorporącijpSy ,;j-- kalbėdamas 
parazitų pokilyj’ Waldorf- 
Astoria Viešbuty j, fJ New

Yorkė, 'perėlik-' ant radienĮ, 
pareiškė, kad Jungtinėse 
Valstijose šiandien, .“nėra 
nei vieno turtingo žmo
gaus?” 1' ! ; ■

Turbūt jis rokųOja, kad 
jo turtas yra taėnkas tur
tas, hors jis. siekia milionus 
doleriu;- • .

Ilgiausia .tvora, pasaulyje 
yra vadinama “kralikų 'tvora” 
vakarinėj t Austrai! j oj į" j i turi 
1,139, mylias ilgio.

Turkų sultonas (karalius)’ 
Murad IV, užėmęs- sostą* Tado 
240' pačiip kurias palikę mir
dama^ jb“ pirmtakūhas/ Višas 
jas,, kiekvieh^ atskirai, jis-su-1 
kišd į maišą, užrišo,' sumėtė į 
Bosphoro Jūrinę ' periak^ ir 
prigirdė. ' ’' 1 • J 3 !

, i--..: ----------r t >

Ponas Schwab taipgi pa
reiškė, kad- vienatiniu būdu 
Amerika išeisianti iš šio 
krizib, tai '‘jfrakhitu;’’ 

! Bet kiėnb prakkitū para
zitų klasė nori; išsikasti iš 
krizio ? Ji nork visą krizio 
naštą suversti ,aiit darbo 
klases pečių ir jos* krauju 
ir1 prakaitu išgydyti ( štim- 
pahtįt kapitalizmą.' ‘ e -. ’f 

' . v ' Jt S.

. .....------ -—....

LOWELL, MASS.
I .... .  . »

Svarbus PranesUrihs Visiems
Bedarbių Taryba rtengia ma

sinį demonstratyvį: ‘ mitingą 
Rogers Square, kampas Green 
ir Central St., šią subatą, ba
landžio 23 d,, kaip 2 vai. po 
pietų. Kalbės du geri kalbė
tojai.
' Lietuviai darbininkai, sykiu 

su kUM tautų darbininkais^ yra 
kviečiami dalyvauti šiose taęp* 
Uhtinėsė niajsinėšę pYkkklbose 
kūd skAiifingiaūšiai?

Kviečia Bedarbių. Tarybakų mases į kovą.
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PRIEKALAS
1932 m. pradeda eit kas menuo, 49 p. didumo, gausiai iUstruojamasnaujų

savo

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

pasitikti 
jos \ ttireš

juokėsi ir 
vadindami 
“tuščiais,” 
laukti ne-

CLEVELAND; Ohio. — Pa
sekmingos drg. M. Undžienės

Gegužės 
parengi- 
d raugai, 
veikimą,

Užsisakykit vietas pas vietinius agen
tus.; Reikalaukit LLOYD laivakorčių

NUPIGINTA KAINA 15 CENTŲ
Dar Turime 350 Egzempliorių šių metų

na dolb^j. - :'Ir tokiems darbi
ninkams; Jau neduoda pasek

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

kią medikališką " 
J. Kaškiaųčius 
skaitytojamš. 
pos /‘Laisvei

1932 m; 
po pietų, Lietuvių, sve

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS 
TRUMPIAUSIAS KELIA- 

VIMAS PER JŪRAS 
PER 7 DIENAS I TĖVYNĘ

Puikus geležinkeliu susisiekimas 
BREMERHAVEN I LIETUVĄ 

/
Bagažas Persiunčiamas Lietuvon

Studentų Delegacija Reikalau 
ja Paleisti Berkmari

Pereitą šeštadienį, balan

Amerikoj beto dar galima 
IfeiraSyt per "LAISVĘ”

Mass. Valstijos Maršuotojai 
Ruošiasi Kelionei

keliavo toliausiai, 
suradus puikiausius orkestrus. 

Strike cigaretus, is- 
irisilaiko irgi tos pačios nuo- 
:ad tik geriausi išdirbiniai 
geriausios rūšies tabaką del 
Bet Lucky Strike išdirbėjai 

(geriausi žino-

Cįevelandiečiai Susirii 
pin^ Mfisy Spaadps 

Klausimais

j Balandžio 24 cį., Lietuviu 
svetainėje, 29, Endicott St., 
6:30 vai. vakAre, yra rengia
ma bankiėtas, kurio pelnąs bus 
del "State Hunger ' March.” 
Įžanga 25 centai ypatai.. Visi

Komitetas savo 
išpildo. Mes sa- 
gegužės 1 d. šių 
knyga turi būti 

buvo' kliūčių,

del alkanųjų 
Kurie žmonėe 

esate bedarbiai ir norėtumėte 
maršuoti į Bostoną, kreipkitės 
pas Hunger March komiteto 
sekretorių, Paul Skers, 5 Ster
ling St., Worcester, Mass.

A. S.

anunistų: Partija: yra j lega’lė ’ m 
dalyvauja -rinkimuose.1 - -Tai- 
kuųmet ppispįęta, sprie ^ienos, 
ponia konįisionierė! pareiškė, 
kad jinai asmeniškai mananti, 
kad komunistai turi būt depor
tuojami, kurie gimę -užsieniuo
se, o amerikonai pasodinti ka
lėjimam Jinai sako, kad jau 
to.ks įstatymas svarstoma 
Washingtone.

Vienok darbininkų ir dele
gacijų protestai neleidžia jai 
ramiai sėdėti. Darbininkai rei
kalauja, kad Berkman būtų 
paliuosuotą.

Išsirašyti "PRIEKALĄ 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. "Inostrannich
Rabočich”

Red. "PRIEKALAS”

džio. čia L.D.S.A. 24 kp. bu
vo surengus d. M. Undžienei 
prakalbas, žmonių atsilankė 
pilna Liet. Darb. svetainė.

•, Undžienė kalbėjo ir į

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & CallowhiB 
6th & Noble Streets 
3rd & Noble Streets 
6th & Fairmount 
7tb & Green 
7th & Parrish 
7th & Poplar 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin A Vin*

DARBININKU KALENDORIAUS 
’ - i

Prašome draugų padėti jį išplatinti. Kas 
pirks tris ar daugiau kopijas, atiduosim po 10c. 
kopiją. Kurie ims tik del savęs po vieną kopiją, 
duosime už 15c. Mokestį galite prisiųsti pašto 
štampomis. vertės 2 ar 5 centų vienetose. Pra
šome tuoj aus reikalauti. ,

gali ir visai duokles sumokėti, 
tai tas neturi būti priežastimi, 
kodėl jie negalėtų būti ALDLD 
nariais.’ Traukti visus darbi-; 
ninkus į mūsų, organizaciją, ku
rie tiktai turį noro kovoti prieš 
parazitinę tvarką. ,

Parama Centrai j <
Kadangi mums prisieina ; pa

laikyti .organizacijoje bedar
bius darbininku^ ir teikti jiems 
knygas, tai dar dirbanti drau
gai privalo prisidėti centu ki
tu del ALDLD knygų leidimo.

Danbury, Conn., ALDLD 184 
kuopos draugai prisiuntė $10. 
Iš tų pinigų $5 skilia dęl atei
vių gynimo ir $5 del. ALDLD 
knygų leidimo. Tai geras drau
gų pasielgimas1. Pereitais me
tais mes turėjome Veik 200 riai- 
rių, paliuosubtų nuo duoklių. 
Jeigu kurie dirbame, paauko
kime del knygų leidimo po ke
letą centų; tai ALDLD iždas 
nenukentės, o ir tie draugai 
jausis, kad mes esame jų drau
gai, neatstumiame juos nuo sa-

* Bedarbiai Nariai
Daugelis ALDLD kuopų se

kretorių klausia: kas daryti su 
bedarbiais nariais, kurie nega
li pasimokėti duokles? Drau
gai, ALDLD Centro Komitetas 
visada narius, nepajėgiančius 
duokles pasimokėti ar tai del 
bedarbės, ar ligos, palaiko or
ganizacijoj.

Narys, kuris negali duokles 
užsimokėti, jis privalo pranešti 
apie tai savo kuopai. Kuopa 

’ jį užrašo į knygas, kaipo pa- 
, liuosuotą nuo duoklių, ir siun-
* čiant kitų narių duokles į cent

rą, ant tos pat blanko.s užrašo 
to nario vardą, pažymint, kad 
jis paliuosuotas nuo duoklių. 
Visi nariai, paliuosuoti nuo 
duoklių, gauna knygas kaip ir

- mokanti nariai,

Liko tik viena savaitė va
jaus, o mes tik 10 kųopų 
vajininkių sąraše teturime. 
Vajininkių sąrašam dedam 
kuopas gavusias nemažiau 
5 narių ar skaitytojų. Yra 
kelios kuopos, kurioms ne
toli iki vajininkių sąrašo. 
Draugės, bent vajui bai
giantis subruskit.

Vajininkių sąraše esan
čios irgi silpnai stovi narių 
skaičiumi. L. D. S. A. Cen
tras skyrė net penkias 
dovanas vajininkėms, bet 
atrodo, kad kuopos ne
sistengia tų dovanų gauti. 
Tik viena 48-ta kuopa arti
nasi prie pakankamo skai- 

Jisai tik dalinai išpildė i čiaus skaitytojų, kad gauti

350 KOPIJŲ
Tikra Kaina 25 Centai

ir dkro kontraktus su dirbtu
vėmis. Delegąciją pareiškė, 
kad i kalėjimas jau naikina 
sveikatą kalinės, kuri jau ser
ga džiova. Tą ligą jinai gavo 
kalėjime? L

Ta poriia pasirodė, .kad lai
ko nelaisvėje Berkman tik to
dėl, kad,* jinai yra komunistiš
ka. Tuomet tai poniai buvo 
pastatytas klausimas, kad Ko-

prenumeratą. Atnaujinusių po 
Vieną ‘ir daugiau prenumeratų 
randasi daugiau, juos paskelb
sim vajui pasįtyaigp^. O. š. Gir- 
niene, Binghamton, I’ 
sisakė glėbį kom pietų 
rime porą setų be 1927 ir 19311 
metų kopijų? Užsisakantieji ne- 
mažiau 5 kopijų gauną po 25 
centus kopiją. Vajui pasibai
gus bus brangiau. Užsisakyki
te dabar.

LDSA Centro Sekr. S. S.

LITTLE THEATRE Newark, N. J.
Rytoj rodys paveikslą, kurj kiekvienas 

komunistas privalo matyt!
"KELIAS Į GYVENIMĄ”.

Tai vaizdas ■ iš sulaukėjusių vaikų po 
badmečiui Sovietų Sąjungoj. • Tai yra 
rusų kalbinis paveikslas, kuris bus išaiš

kinamas anglų kalboje.
Scenerija iš dabartinio gyvenimo 

Sovietų Sąjungoj
Prasidės kiekvieną dieną 1 vai. po piet.

Cleveland© mūsų abiejų 
dienraščių sk aity toj ai-šėf min
kai uoliai susirūpinę ‘fVilnies” JJos sostinę, kad 
dalininkų suvažiavimu 
ir parama “Vilniai.” 
jų jau renka simpatizatorių-r 
skaitytojų pasveikinimus, kiti 
jieško naujų- skaitytojų .“Vil
niai,” kad išpildžius Člevelan- 
do kvotą—25 nauji skaitytojai 
mūsų komunistiniam dienraš- v • • / . » i * ,C1U1. 1

Didžiuma susipratusių) skai- ‘monstracijose

tina tikietus mūsų 
rengiamam koncertui, kuris 
įvyks 24 d. balandžio. Drau
gai darbininkai ir darbininkės 
cįevelandiečiai! Pasidarbuo
kime, kad pasiekus mūsų kla
sės darbininkus, kurie mūsų 

n e p r i klauso,

įtekmėje tamsinimo kad nereikėtų badauti 
Rasistengkime

kuodaugiausią

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

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

Bedarbiai .su, bedarbių narys
tės kortęmjs mokės tik 10c 

I? ’ Atsivėskifne bedar- 
bį-bečfa!rbę tie, kurie dirbame,' 
pagelbėkime .ir jiem dalyvauti Reikalavimas buvo įteiktas 
mūsų spaudos demonstracijoj 
ateinančioj nedėlioj.

L. F. Komisija.

Yra vilties, kad Chicagos 
pralenks 

visas kitas. Jos ir taip gau
na narių. Dabar ten lan
kysis d. M. Undžienė, ku
rios1 prakalbų paklausyti ir 
pažiūrėti paveikslų iš So
vietų Sąjungos darbininkų 
gyvenimo susirenka ‘daugy
bės dubininkų., ypač mote
rų. Jeigu tik draugės chi- 
cagietės bus tinkamai pri- 
sirėngusibs: 
-darbininkes,', 
ras pasekniės

Kuopos Vajininkių Sąraše 
'•'48-ta, Wilkes-Barre, Pa.', 14 
įtarių./ ■ ' 1 “■ z • ■ '

89-ta, Milwaukee, Wis., 8 na
res. , ' :: /. .

5-ta, Rockford, Ill., 7 nares. 
24-ta, Cleveland, O., 7 nares. 
149-tą, Rosario, Argentina, 

7 nares.
96-ta, Chicago, 111., 6 nares. 
9-ta, Chicago, Ill., 5 nares. 
11-tą,. Philadelphia, Pa., 5.n. 
88-ta, Pitfston, Pa., 5 nares. 
144-ta,; Toronto, Can., 5 nar. 
Draugė J. J, Potienė, Phila

delphia, Pa., atnaujino 4 meti
nes prenumeratas ir gavo $1 

| aukų Darb. Balsui; aukojo A. 
! Stankus.
! M. žvirblienė, Binghamton, 
N. Y., atsiuntė naują metinę

džienė grįždama rytų link 
dar sustotų Clevelande.

, K—stas.

Žiburėlio Operetė
žiburėlio Draugijėlė 

giasi prie perstatymo veikalo 
“Alkani Vaikai,”—dviejų ak
tų darbininkiškas veikalas. 
Vaikučiai, žiburėlio Choro na-

' Massachusetts valstijos ai-
* f I

kanųjų maršuotojų kelionė 
ruošiama labai smarkiai. Kon
ferencijos atlaikyta ir ruošia 
dirvą pasitikimui alkanųjų 
rįaršuotojų visuose miestuose, 
kur tik maršuotojai sieks ir 
sustos. Yra jau ir laimėjimų.

Valstijos Alkanųjų maršūo- 
tojų ’ kėnfdrfencijos , komisiją 
įteikė Bostono miesto maJ°rub 
ponui Curley reikalavimą, kad 
būtų, suteikta alkanųjų mar- 
šuotojams, kurių būs 800; nak
vynė ir1- butas laike jų buvimo 
Bostone.1 Tie maršuotojai pri
bus į Bostoną pirmą dieną ’ge- 

. gužęs. Jiė pašilikš ir antrą 
dieną čia, kad'įteikti bedarbių 
ręiKalavimą valstijos valdžiai.

: Komisijos reikalavimas) yra : 
Kad maistas, nakvynė, svetai
nė būtų1 suteikta •'l m aršu ©to
jams. Leidimas turi būti iš
leistas paroduoti gatvėmis ir 
laikyti demonstracijas.

Miesto majoras, jausdamas 
darbininkų spaudimą, sutiko 
išpildyti komisijos reikalavi
mus. Jisai suteikė miesto na- 

:mą E. Brooklyne gatvėje del 
’bedarbių konferencijos ir susi
rinkimų. Jisai taip pat pripa
žino reikalavimą Charles St. 
Mall popietiniam susirinki-

Įmui ir teisę maršuoti.
Vienok jisai atsisakė suteik

ti tas teises del visų delegatų. 
Girdi, tai .gubernatoriaus daly
kas. ‘ ‘L
reikalavimus, kad pasirodžius dovaną 
darbininkams, jog jisai "rūpi-i 
naši” jų reikalais. Bet * jisai1 
neturi jokios programos del, kuopos pasoks 
bedarbių. Tad šitas pats ma
joras atsisakė debatuoti bedar
bių klausimą su draugu Ben- 
jamenu^ > ' ' • < . > i

■ Miesto majoras ir kiti jo pa- 
gelbininkai pradėjo kelti obąL 
sį, kad “surasti darbą kiekvie
nam.” Bet vienas darbininkas 
gavo tokį darbą lir paphsako- 
jo sekamą ' atsitikimą. Jisai 
buvo pasiųstas išvalyti namų, 
skiepą. .Dirbęs, apie ;11 valan-

Argentinoj ir Brazilijoj
> metanas — 1 doleris

6 mSn. — 50 cent, 
atsk. egz. — 10 cent.

Knyga Atspausta
Knygos “Religija” antras to 

mas jau atspaustas. Tai pirmo 
ji ALDLD knyga už 1932 me 
tus. Centro 
prižadą laiku 
kėme, kad iki 
metų pirmoji 
gatava. ' Tiesa 
mūsų darbininkai dirbo ir sek- 
Snadieniais, kad darbas ibūtų 
padarytas. Ypatingai daug 
dirbo drg. J. Valatka, nes ir 
rankraštis reikėjo sutvarkyti.

Taigi, dabar eisiine prie an
tros knygos ruošimo. Mes dė
sime pastangų, kad ir*ji būtų 
gatava apie, vajaus -pradžią. 
Centro Komitetas1 atliks sav? 
pareigas, jeigu mes neturėsime 
kliūčių su finansais. O kad ne
būtų tų kliūčių, tai vist] A.L. 
D.L.D.- narių pareiga • mokėti 
greitai duokles^ ir siųsti jas- į 
centra.

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

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

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

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

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

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

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

pusę. • Clevelando ^arbinin- 
kuose paliko gilaus neužmirš
tino įspūdžio. 4 moterys įsi
rašė į L.D.S.A. 24 kp. ir dau
gelis senų kuopiečių pasižadė
jo grįžti darban. Clevelandas 
labai pagedautų,/ kad’d. Un-|

Simfonija iš Daugelio Šalių
—"I—4—1—Jau keturiasdešimt devyni skirtin

gi orkestrai griežė Lucky Strike ra
dio šokiij valandoje nuo to laiko, ka
da pirmą kartą Walter Winchell pa
siuntė magišką divonėlj, pereitą lap
kričio menesį, iš New Yorko į Chi
cago, paimti Wayne King orkestro 
valcus. šių 49 orkestrų tarpe, buvo 
orkestrai iš Berlyno, Paryžiaus, Lon
dono, Dublino; Havanos, Buenos Ai
res, ' Montrealio ir To/onto, lygiai, 
kaip ir' žymiausi Amerikos orkestrai, 
pradedant su New Orleans ir bai
giant St. Paul, ir pradedant Los An
geles ir baigiant Bostonu. Daugelis 
iš 'tų orkestrų jau grieže net po ke- 

,lis kartus Lucky1 Strike programoje, 
tąsi Be to, .magiškas, divonelis , padarė 

jaul nėt' po <W, be sustojimo, skri
dimu į Berlyną, Havaną , ir ;Buenos 
A'irėš. šie magiško divonėlio žygiai 
parodo, kaijj ,pujWai jis savo priža
dą išpildė, ir teikia radio klausyto
jams' “šešiošdeširrit modemiškų mi
nučių su. pasaulio geniausiais šokių 
orkestrais.” ' ' ' .

Lucky Strike cigaretų išdirbėjai 
jaučia, kad Amerikos visuomenė rei
kalauja visko geriausio,; todėl ir ma
giškas divonėlis 
kad 
Gaminant Luck 
dirbėjai 
monės, 
gali patenkinti Amerikos visuomenę 
Pasaulio g< 
Luckių 
nepasitenkina ir tuo. 
vai perka tik rinktinį)

Prisilaikydami su šių dienų indus
trijos eiga jie pasišaukė mokslą į 
pagelbą, kuris davė rūkytojams tam 
tįfcrą spraginimo būdą, su ultra-vio
let spinduliais. Šis spraginamas iš
valo visokias priemaišas, kurios vi
suomet yra randamos tabako lape, 
ir tokiu būdu suteikia Luckiams ma- 
loniai-lengvą spraginimo skonį, kuris 
padaro šiuos cigaretus puikiausiais 
pasaulyje. Lucky Strike yra tai vie
ninteliai cigaretai pasaulyje, kurie 
šiuo spraginimo būdu, su pagelba ul
tra-violet spindulių, suteikia apsaugą 
rūkytojų gerklei.

Kad užlaikius šiuos cigaretus vi
suomet šviežiais, jie yra laikomi 
garsiame celophane įvyniojime su 
skveteliu. Pakelis lengvai atidaro
mas laikant vieną skvetelio dalį ir 
patraukiant už kitos.

Šiandieną augštesnė verte daug 
reiškia. Todėl prisiminkite, kad už 
savo pinigus daug daugiau gausite 
pirkdami Luckies, negu kitokius ci
garetus.

(Advertisement)

Todėl dabar darbininkai or
ganizuojasi ir marguoja į vals- 

reikalautf 
i, kartu pašalpos po 15 dbl. į savaitę 
Vieni iš/r Po 2 dol. ant kiekvieno šėi- 

'mynos nario.
Lietuviai Darbininkai Turi 

Remti Šį Darbą
Lietuvių darbininkų, yra pa-1 

reiga veikliai darbuotis ir da-1 
|lyVauti šiose darbininkų Je-I 

M v. k. A AAAAA^A ... VA A AKA VA VA. VA A J W VA . ISOS 1U USU

tytojų ir A.L.D.L.D. narių pla-1 organizacijos turi veikti ir da- 
spaudos lyvauti prisirengimo konferen

cijose. Galima prisidėti dar
bu ir aukomis.

Badaujančių darbini nkų 
maršavimas į valstijos sostinę 
nėra tik nedirbančiųjų darbi
ninkų reikalais, šitas marša-1 
vimas yra visų darbininkų/ 
Tad visi darbininkai turi jį ir 
remti. 1 Reikia reikalauti, kad

NORTH iinvn GERMAN LLV I 1/
57 BROADWAY

kurią paraše Dr. Jonas 
nyjja jau siuntinėjama 

Vien tik šio siuntinėjimo stam- 
kaštuos1 apie $350. Įplaukos už 

Darbininkų - Kalendorių padės padengti išlaidas 
išsiuntinėjimui skaitytojiams dovanų knygelės 
“Pirmoji Pagalbu Ligoj® ir Nelaimeje'L Kuo 
greičiau išleisime1 kalendoriumi tuo greičiau iš- 
siuntinėsime'skaitytojams dovani.

Ęeikalaudąmi Kalendoriaus rašykite: 
/'.--/■'“LAISVE”.'

427 Lorimer St. ' • 1 . Brooklyn, N. Y.

mų neturėjo progos lankyti 
Pasižadėkime, kad kiekvienas valdžia įvestų įstatymą, pagal 

s atsivesti savo kurio.'nedirbanti darbininkai 
kaimyną darbininką, kuris dar galėtų gauti tinkamą pašalpą, 
randasi įtekmėje tamsinimo kad nereikėtu badauti. 1 
įstaigų, 
skleisti 
spaudos tarpe bedarbių^ kad 
padėjus jiems įsi judinti į ko-
vą už bėdarbiąms .apdrauąą.,idž;o”1J dieną/"dejegacija/ kų- 

irią sudarė, 40 studentų, reika- 
įjavo, kad Berkman būtų pa-, 
i leista iš imigracijos, kuri da-^ 
bar skiriama deportavimui.

i im
igracijos koihisionierei Anna 
C. M. Tillinghast . 1 ~ . >

Delegatai susidėjo iš stų-: 
dęntų Harvąrdo, Wellesley įr 
Tufts kolegijų, ir Bostono Uni
versiteto. Paskiaus dalyvavo 

'žymūs žmonės, kaip tai kum 
Bliss, kun. L. Paine, profeso
rius H. W. L. Dapa ir kiti.

Delegacija pareiškė, kad 
Berkman nekaltai laikoma ir 
norima išdeportuoti į fašisti
nę Lenkiją .tik todėl, kad ji
nai priklausė Nacionalėj Au
dėjų Uųijoj, kuri yra legališka

Suprantama, oportunistai iš 
PrUseikos partijos 
juoksis, tuos narius 
“kvoderiniais” ir 
bet nuo Jų kitko ir 
galima.

Pirmoji Gegužės
Visi ALDLD. nariai ir 

sų simpatikai energingai 
valo; dalyvauti Pirmos 
demonstracijose , ir 
muose. Įsitraukime, 
daugiau į tarptautinį 
nes višos darbininkų klasės yra 
vienodi reikalai, o Amerikoje ir 
sudaro tikrą^proletarinį judėji
mą;— tarptautinis veikimas.
Mes, klasiniai susipratę lietu
viai ; darbininkai^ esame jo tikt

Užsienio Spauda -JU1 dal|s‘ pj ,1
Daugelis draugų iš kolonijų ALDEj). Ceplro Kom. Sekr.

kreipiasi į ALDLD CK, kad , ( 46 Te" Eyck St., 
mes padidintume arba sumažin-, Brooklyn, N. Y.
tume skaičių “Balso” ir “Ko
munisto,” kuriuos jie gauna 
tiesiog iš Tilžės; * ,

• Jlraug&i,--visus platinimo. reiT 
s veskite tiesiog su "BaL 
administraąifla. Jeigu jums 

,kia daugiau kopijų, tai pa
išykite, ir jums siuntinės tiek, 

Ziek jums reikalinga. O* kas 
"negali išplatinti, taipgi praneš
kite tiesiog "Balsui.” Ant kiek
vieno “Balso” numerio yrd ant
rašas. Kada kreipiatės į ALD
LD CK, tai tik daugiau darbo 
pasidaro. Jūs siunčiate laiškus 
man, aš gi turiu rašyti "Bal
sui.” Gi tuo kartumas juk tik 
dalį savo laiko pašvenčiu del 
ALDLD. Didžiumą savo laiko 
turiu dirbti'del "Laisvės” ir ki
tų darbininkų įstaigų, kad pa
sidaryti pragyvenimą.

Nauji Nįriai
Daugelis kuopų gauna

iarių į ALDLD. Tai geras pa
sielgimas. Reikia, kad už nau
jus narius vajus eitų per visus 
metus laiko be pertraukos. AL
DLD 113 kuopa, Hamiltone, jau , organizacij 
6 naujus naftas gavo j kuopą. I mOslJ ’ parengimų ir susirinki 

aeD pirmiaus kuopa buvo neper 
irdidžiausia. Draugas Bugailiš .

kis su dideliu uolumu teikia ži-! pasistengsime 
nių centrui apie jų veikimą.

Ir kitos mūsų kuopos Kana- 
ddje gauna nąiių. JNuolatos 
gauna narių į 100 kuopą ir 95 
kuopą.

Nauja Kuopa
Montevideo mieste, f Pietų 

Amerikoje, susitvėrė nauja AL-;UanJx* 
DLD kuopa. r Ten nuvyko vje-, 
nas mūsų draugas, kųtis pir
miaus priklausė kitame mieste 
prie ALDLD ir tuojaus sutvė
rė kuopą. Pietų Amerikoje | 
taipgi yra sunkus veikimas: re-1 
akcija ir baisi bedarbe. Dar-1 
bininkai, ypatingai ateiviai, tie
siog badauja. O vistiek mūsų - prakalbos įvyko 16 d. balan 
draugai nepuola dvasioje, bef 

> veikia ir tveria ALDLD kuo
pas.

Viešpataujant bedarbei ii 
Jungtinėse Valstijose daugelis' Drg 
mūsų ALDLD narių pamaino, klausimus atsakinėjo 3 vai. ir 
gyvenimo vietas, persikelia į 
kitus miestus bei miestelius, 
kur dar nėra ALDLD kuopų. 
Reikia visada atmint mūsų or
ganizaciją ir tverti kuopas. Jei
gu darbininkai ir negali pilnai 
pasimokėti, jeigu bedarbiai nė-

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

ridij -mbkiriatsi1 £61eS,; kad’ būtų dalyvaukite, nes reikia finan 
‘perstatytas veikąlas su tokia, pinės paramos 
pat minčia, kaip jis yra para- maršuotojų. 
šytas. šis veikalas parodo 
vaikučių veikimą laike revoliu
cijos Rusijoj 1905 metais.- Mo
kytoja M. Meškienė, su pagel
bą žiburėlio Komiteto, deda 
visas pastangas, kad būtų su
vaidintas Šis veikalas taip, kąd 
rodytų tikrą revoliucijos vaiz
dą; kad mūsų vaikučiai stovė
tų tokioj išvaizdoj, kaip buvo 
tie vaikučiai, kuriuos jie vai
dins. šis veikalas-bus persta
tytas balandžio į 24,',1932 m?
3 vai 
tainėje, 29 Endicott St, Wor-i 
cęster, Mass. Įžanga visiems 
35 centai. Kviečiam visus da
lyvauti, nes mes žinome, kad 
jūs būsite visi užganėdinti .

IBJ1RM M fUI M RR M M M M M M,
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J SEN-MOR BARIKADA
(Iš Paryžiaus Komunos laikų).

D. Lebedevas.

"darbininkams ’ nariams,' fcdrie-Soviets., Valdžią: .■nietuvojo,. '^‘1
kalba .priėS rsngima • frakai- &K proletanatasjr valst^iį^,

Penktadienis, Bal. 22, 1932
« • I i f 9

iatas ir valstięčiai stei- Kaioa .pries rengimą ’ praKai- diečiūs, Lehkijos ir Vokietijos buržu- išvalėme surenęgajtąjusių ąlėmentų iš 
bų Juk jie patys darbininkai aziją, .nugalėjo Lietuvos Sovietus ir savo jkbopQs. J Pajuodykime/ jog mes 

rvra bedarbiai.' ■ Laikas iaū na- nugalėję pradėjo .buožiją irkunigu te ASkuTkSS:
Sekr. J. J. Bakšys, pą.

(95-96)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 10 kuopos ssuirinkimas

yra bedarbiai.' 1 Laikas jati pa- 
galvoti apie darbininką toli-vaikus ir moteris teriojo slhaugė ir 
mesnę ateitį.

ja neapsakomai baisų terorą., žudė

Ateitis. fėdino. Veikalas “Veją. Sėji, Audrą 
jausi.” Parašyta iš Amerikos dar- 

jbininkų gyvenimo, vaizduoja jų ko- 
ivas, vargingą būklę, streikus ,provo-

; WN'NIPEG/ CANADA ' - ■ ■ \ 
omi pranešame visoms Winnipe-T

Tomis dienomis žydėjo vyšnios. Pary- kinžalu, nebuvof apimtas jausmų ištižimo, 
žius buvo pripildytas pavasario kvėpė ji- Dešimtys kitų vikontų gegužės 26 d. šoko 
mo. Kuomet žydi vyšnios, žmonės pasida
ro minkštaširdžiai ir švelnūs. Kuomet žy
di vyšnios, suvirpa dargi ir generolo šir
dis. Prūsijos generolas grafas Fabrica, 
apsvaigęs nuo vyšnių kvapo, įsakė paliauti 
bombarduoti francūzų pozicijas. Jis įsa
kė pasukti kanuoles prieš Sen-Mor barika
dą, kurią gynė komunarų vaikai. Nuo šio 
momento Prūsijos batarejos tarnavo Ver
saliui. Neveltui komunarai vadino Tjero 
didvyrius “prūsais iš Varsaliaus.” švel- 
nion pavasario simfonijon įsiveržė juodas 
granatų ir kulkų lietus.

Komunos knyga neturi galo: argi gali
ma apie visą ką papasakoti?

Nepoleono ir Tjero Francūzija sukūrė 
savo Panteoną, po kurio skliautais rado 
sau garbingą prieglaudą žmonės, kuriais 
ji didžiuojasi. Šaltose Panteono salėse ne
buvo komunarų. Bet vienas iš jų rado sau 
vietą šioj garbės šventovėj. Žan-Batist 
Miljeras, laikraščio “Komuna” redakto
rius, vienas žymiausiųjų Francūzijos žur
nalistų, buvo versaliečiti sušaudytas ant 
Panteono laiptų. Jo paskutiniai žodžiai 
buvo: 1

—Tegyvuoja žmonija!
—Teismas,—pastebėjo Tjeras, kuomet 

jam pranešė apie žudymus,—įvyks papras
toj tvarkoj. Įstatymų pagelba reikia iš
naikinti niekšus. Išpirkimas bus pilnas, 
jis įvyks įstatymų vardu, įstatymų pagel
ba ir remiantis įstatymais.

Komunos barikadose buvo užmušta ir 
versaliečių užkankinta virš 6,000 vaikų 
nuo 10 iki 16 metų amžiaus. Tai buvo pa
daryta įstatymų pagelba ir remiantis įsta
tymais ...

Proletarinė revoliucija pergyveno dar 
savo vaikystės amžį. Ji dar nematė prie
šo tokiu, kokiu jį matė Paryžius gegužės 
26 dieną. ’

“Mes turime nugalėti mūsų priešus sa
vo dorovės jėga,”-7-ršė. Vernprelis. - J 

Versaliečiams, nepavyko jį sųšaudytį 
kaip kitus: jis mirė nuo žaizdų kalėjimo li
goninėj. Bet, krisdamas sužeistu Štato Do 
aikštėj jis matė netoli rūmų blizgančias 
kraujo vilnis ir žemė atsisakė sugerti 
kraujo Vilnis ir, galbūt, jis tuomet pirmą 
kartą suprato: tai buvo atmokėjimas už . . _ _
jo demokratines klaidas. Bet pasakyti to Prianas įtempė jį į valstiečio pirkelę, čia 
jis jau negalėjo. Įsiveržė būrys žandarų. Fluransas galėjo

Kovo 25 dieną “tvarkos” šalininkai išėjo išsigelbėti, atsisakęs pasakyti savo vardą.
darni: Bet kuomet poručikas Demare paklausė:į Raudonojo Paryžiaus gatves šauk

—Šalin galvažudžius! Šalin Komuna!
Komunos nacionalė gvardija pasiūlė jiems 

išsiskirstyti. Tuomet pasigirdo šūviai. 
Pirmasis krito Malžurnalas, Komunos CK

WILKES BARRE, PA.

Wilkes Barre Aido Choras kovoja prieš darbininkų reikalus ir jų 
renčia nenanra^ta brilin .qu cp- ,vadu^.° ypatingai prieš bolševiku*- rengia nepaprastą, oanų su ge komiunistus. čia daug yra ir juoko, 
ra programa,, kuris atsibus 29 ypač “Vėją Sėji, Audrą Pjausi” vei- 
dieną balandžio, 1932 m., Lee kale- 
Park Hose House svetainėje, 1 - 
visiems gerai žinomoj vietoj. 
Šitas Choro parengimas, ’ tai 
bus jau paskutinis svetainėj e, Bendro Veikimo Komitetas, šeštadie- 
nes jau tuoj pradėsime rengti nį, 23^ d. balandžio (April),Liet, 
piknikus. Todėl aidiečiai nu- ’’t 
tarė duot publikai gerą Vaka- darys 7-tą 
rėlį su gera programa ir pasi-sidės^ 7:30 valandą, z .Bus 
šokti prie geros orkestros, o Į 
įžanga tik 25 centai. 1 Tai, no1 
rėdami ’pasimatyt su ■ vietos ir 
apielinkes' draugais, visus ra
site šiame svarbiame 
parengime.

Parengimo tikietai 
plačiai parduodama, iš 

Įtosi, kad publika gana prita
ria Chorui, o Choras pasistengs 
patenkinti publiką, kaip ir vi
sada.

Visas ir visus Choras kvie
čia skaitlingai atsilankyti.

Toliaus, “N. G.” 13-tam nu
meryje tūlas pasivadinęs strei- 
kieriu, bando išteisinti Vilkelį, 
sakydamas, kad jis esąs rjmtas 
darbuotojas ir ant tokios meš
kerės nesikabina. Tai reiškia, 
stot su eiliniais darbininkais ir 
ginti savo klasės reikalus lai
ke streiko. Jam geriau atro
do dirbti tuom sykiu. Patarlė 
sako, kad į pakalnę labai leng
va nusiristi. Tai taip yra ir su 
tuom. “rimtu” darbuotoju.

Balandžio 10 dieną draugė 
Undžienė kalbėjo Plymouthe 
ir paveikslus rodė iš Sovietų 
Sąjungos. Tai Vilkeliui tie 
dalykai svetimi. Jis tą patį 
vakarą verčiau nuėjo į bažny
tinį skiepą, kur Plymoutho ku
nigas buvo surengęs pasipini
gavimo vakarą. Tai jau ma
tyt, kur taįs ^“rimtas” darbuo-

ant nužudytų komunarų lavonų,—jie ne
mėgo jausti.

Luiza Mišel pasakojo Ferui apie jos kė
sinimąsi užmušti Tjerą. Feras pakėlė ran
kas į dangų: i

—Niekados! Šis naujas užmušimas gali 
sulaikyti visą judėjimą.

Jis numirė gražiai, karštuolis Feras. Jis 
nuplėšė nuo akių užrištą skudurą ir suri
ko: 11 '

—Šaukite! Tą pat aš padaryčiau su ju
mis. ' .

Savo gyvenime sis žmogus buvo švelnus, 
kaip vaikas. Tjeras atmokėjo jam savotiš
kai. Gavęs Ferą jis pareiškė:—Jokių be
laisvių ! ' Išnaikinti niekšus iki vieno.

Balandžio 4 d., kuomet federantų kolo
na buvo ties Mon-Valeojenu sumušta, ge
nerolas Pelle pasiūlė jiems pasiduoti. Jis 
žadėjo palikti juos gyvus. Pas federatus 
nebuvo išeities: jie pasidavė. Žodis gene
rolo tvirtas: jis perdavė juos generolui: 
Vinua. Vinua nedavė jokio pažadėjimo; 
jis išrikiavo belaisvius ant kelio ir paklau
sė, ar yra būryje viršininkai.

Išėjo metalistas—liejikas Diuvalis, ko
munos karininkas, ir du jo draugai. Vi
nua Apžiūrėjo juos nuo galvos iki kojų, 
pliaukštelėjo kančiuku:

—'Sušaudyti!
Jie dar spėjo surikti:
—Tegyvuoją komuna!
Vinua paskui kalbėjo:
—Šie žmogžudžiai miršta su kokiu tai 

pasigirtinu išdidumu.
Tarp paimtųjų nelaisvėn “užmušėjų” bu

vo Elizė .Rėkliu. Garsus geografas, sukū
ręs Francūzijai garbę moksliniam pasau
lyje. Gal būt, jo laukė Panteonas. Bet, 
užgriebtas Komunas barikadose jis stovė
jo prieš versaliečių kulkas. Pirmasis ap
svaigimas nuo kraujo jau praėjo: jam pa-,.-. . - - .- * .. ..
liko gyvybę ir ISsiuote katorgon... Sy™-:XiKwį“?3lX, £ 
lių vagone. • . • , |rįe‘t pasiskyrė Vilkelį ' sali* už

Kuomet pralaimėjimas jau buvo aiš- vadą. ......
kus ir federatų kariuomenė leidosi bėgti, 
Fluransas, kolonos vadas, nemiegojęs ke
turias naktis, pareiškė, kad jis liksiąs vie
nas ir su ginklu sutiksiąs versaliečius. 
Kulkos jau siekė juos, bet Fluransas par
krito ant lauko ir užmigo kai negyvas, či-

Choro

visur 
to ma-

Vietinis

įsiveržė būrys žandarų. Fluransas galėjo

—Jūs—Fluransas?
Jis atsakė:
—Taip.
Jis svyravo iš nuovargio, bet šį žodį jis •" — i • j • Y~x 1 , 1 i — i-» • Inarys, kuris kategoriškai uždraudė fede- ištarė tvirtai. Demare kardu-perskėlė jam 

ratams šauti. Bet ir po to raidžiu rinkė- i galvą. Kitas žandaras iššovė jam j ausį.

—Elegantiškai apsirengę gyvūnai kari- j 
ninku draugijoj šlykščiai knibinėjo lietsar- i 
gių smaigaliais užmuštojo smegenis...

Tai pasakojo Čiprianas, kuris, kabyda- 
masis savo apkapotomis rankomis, išsilau- 

Tuomet Beržere įsakė šauti, bet šį kartą žė iš lavonų krūvos ir pusgyvis paspruko 
tie, kuriuos vadino užmušėjais, šauįė oran, iš šios prakeiktos vietos.
Vikontas de Meline, puolęs ant Beržere su

jas Beržere, Komunos generolas, ramiai be 
šūvio, reikalavo kad demonstrantai išsi
skirstytų. Jauni vikontai ir karaliaus rū
mų samdiniai neliovė' šaudyti į federatus, 
isteriškai kaukdami:

—Šalin kovo 18 užmušėjus!

ATHOL, MASS.
Šitas miestelis turi apie 

000 gyventojų. Lietuvių 
yra apie 1,100. Jie turi pasi
statę savo bažnyčių, bet ją 
yra aprašę ant vysk ūpo. Tai čia daiuį 
reiškia, kad patys jie nieko 
neturi. Apie savo klasės rei
kalus J lietuviai darbininkai 
veik nieko nesirūpina.

Bedarbių ir čia randasi. 
Dirbtuvė Starret veik pusę sa
vo darbininkų paleido. Tiems, 
kurie dar liko, tai darbo laiką 
sutrumpino. Darbininkai per 
dvi savaites gauna išdirbti tik 
po 21 valandą.

Kita dirbtuvė, kaip tai U.T. 
D. Ko., irgi pusę darbininkų 
paleido, o likusiems darbo lai
ką sumažino. Be tp, dar įvedė 
darbų paskubinimą. ši dirb
tuvė dabar/dirba tik 2^2 die
nų į savaitę. Ta pati pasaka 
ir kitose mažesnėse dirbtuvė
se. Cass Ko^ ir Comb dirbto
se darbininkai labai išnaudo
jami, 
tos iki

io,- 
čia

Jų algos jau nukapo- 
žemiausio laipsnio. Čia

(Bus daugiau)

daugiausia dirba moterys ir ninkai su šeimyna negali pra
gyventi į savaitę už 6 d oi.

Tad darbininkai jau prade
da dejuoti, bet dejavimais nie
ko negalima laimėti. Tai jau 
laikas orpanįzųotis ir reika
lauti, kad’ būtų įvestds bedar
biams apdrau(Į(į>s .įstatymas.

Mūsų miestelyj ■ vėikU ir A. 
L.Ū.L.D. 1?76 kuopa, bet silp
nai gyvhoja.’ Taip pM * yra 
ir L.D.S. Draugija. Joje bu
vo sumanymas, kad reikia su
rengti ^kalbias, bet helainįė- 
ta, ypatingai priešingi taip va
dinami “laisvamaniai.” Girdi, t 
jau ir taip draugiją vadina 
laisvamaniška.

Vadinasi, patys “laisvama
niai” bijo, kad kas juos nepa
vadintu bedieviais. žinoma, 
jie argumentavo daugiausia 
tuom, kąd nebūsią publikas. 
Bet tai tik taip sakė, kad ne;< 
surengus prakalbas/ Jie la
biausia bijosi tai “raudono” ♦ 
kalbėtojo. Jie bijb, kad dar
bininkai neišgirstų kokį darbi
ninkišką žodį agitacijos. Bei". 
kia pasakyti, kad tai gėda

merginos. Daugiausia jos pa
daro tik po 3-4 dol. į savaitę.

Geriausia dar dirba, tai 
Shoe dirbtuvę. Bet ir čia jau 
algos nukapotos. Darbinįhkai 

įsia dirba ako^dinį 
arba. Bet kūdfnet 

kainas sumažino, tai labai ma
žai darbininkai uždirba. ,:'

Darbininkai neorganizuoti, 
tai pasipriešinimas negalimas. 
Darbininkai labai atsilikę. 
Jiem dar negalima daug ką 
pasakyti, nes jeigu tik išgirsta 
ką kalbant, tai ir bėga pasa
kyti bosams. Tie darbininkai 
dar nesupranta, kad jie 
ka labai žalingą darbą 
prieš save.

Lietuviai darbininkai 
veik visi pasiturinčiai gyveno, 
bet, užėjus bedarbei, jau ir 
jie pradeda stenėti, kad nėra 
iš ko mokėti valdžiai taksus, 
nes jie turi apsipirkę name
lius. Bedarbius, kurie neturi 
nuosavybių, tai valdžia šiek 
tiek šelpia. Jiem duoda po 
6 dol. į savaitę. Bet darbi-

; ' -7 : ■ i ’

atlie- 
patys

gq ir, (apielinkes lietuvių prgamzicor 
jom ir pavieniam, kūd 241 diepą ba
landžio, 2 vai. po pietų. Darbininkų 
Centre, kampas Izabel ir Benotayne, 
yra šaukiamas ALDLD. 217 kuopos 
ir WLDP. Draugijos visuotinas susi
rinkimas. Tikslas šio susirinkimo, 
S ra apsvarstymas apvaikščiojimo

arbininkų Dienos, 1 Gegužės. Taip 
pat bus išduoti raportai delegatų, da
lyvavusių TDA. konferencijoj. Kiek- 

, vieno klasiniai sąmoningo darbinin
ko pareiga yra dalyvauti šiame susi
rinkime, kad JTcrai prisirengti prie 

vės, galėtume parodyt buržuazijai, 
kad mes darbininkai gerai supran
tam savo klasės reikalus ir visi už
protestuosime prieš rengiamą Impe
rialistinį' karą prieš Sovietų Sąjun- I 
S į ir pasimojimą uždusyti Chinijosi 

arbininkų Revoliucijas. Taipgi už^
Easimojimą deportuoti ateivius dar- 

ininkus ir už bjaurų išnaudojimą 
darbininkų. Bus daug ir kitų klau
simų, kurie bus iškelti. Reikia ge
rai prisirengti.

• ' 'i Komitetai, i
i (95-96)

BRIDGEPORT, CONN. !
; ALDLD. kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioję, 24 d. baland., 
10 vai. ryte, 407' Lafayette St. šia- 

(me susirinkime delegatai išduos ra
portą 'iš Jaunųjų Pionierių konfe
rencijos ir iš kovingų bedarbių kon
ferencijos. Taipgi turime daug kitų , 
svarbių reikalų Rptkrimui, tat daly
vaukite visi nariai. j . ji

Org. A. Mureika.
•.i'--. (95-96) \

kacijaš ir žudymus, neteisingus prieš ALDLD. 10 Kuopos ssuinnkimas 
darbininkus apkaltinimus, kaip kada bus pirmadieni, 25 d. balandžio, Ku
tai buvę socialistai virsta darbininkų šų name, 995 N. 5th St., 8 vai. vaka- 
nevidonais’, kaip tautiečiai, geri te- re. Visi nariai ateikite >be? yra 
vynainiai ir kunigija ir visi šios sis- daug svarbių reikalų aptarti ir pa- 
temos palaikytojai, visokiais būdais sistengkite užsimokėti duokles uz Pirmos Gegužės, kad išėję ant gat-

šiuos metus ir naujų narių atsives
kite.

(96-97)

BRIDGEPORT, CONN.
Gražus teatras ir balius

Sekr. Julius Vaitkus.
(96-97)

MęKEES ROCKSį PA.
ALDLD. 40-tos kuopos labai svar

bus susirinkimas įvyks balandžio 23f 
subatos vakarę, kaip 7:30 vai. Visi

Rengia nariai būtinai dalyvaukite, nes yra 
ištadie- labai svarbių reikalų aptarti.

Jaunų Vyrų svetainėje, 407 Lafayette 
St., .Bridgeport, Conn. Svetainė atsi
darys 7-tą vai. vakare, lošimas pra-

; suloštas 
bus šękiai. Lošikas prasidės minėtu 

^1 laikų, todėl prasdme pdbiiką1 nėši- 
•-{vėluoti. Įžartga Sužlugusiems 25<*., 

vaikaips 10ci < i ; ; > I ,
c .. < (96-97)

GREAT NECK, N. Y.
LDSA. 64 kuopos' viešas susirinki

mas į 
vakare, pas draugus
117 Steamboat Rd. Į šį susirinkimą 
yra ’kviečiamos narės ir simpatikės 
LDSA. dabar eina vajus už daugiau 
naujų narių ir skaitytojų gavimą. 
Mes, greatneckietės, neturėjome pro
gos surengti prakalbas, tad nors šį 
vieša susirinkimą rengiame. Dar ki
tas svarbus dalykas, kad dalyvaujan
tieji draugės ir draugai turės ką 
nors pakalbėti bėgančiais dienos klau 
simais. Dalyvaus ir d. S. Sasnaus
kienė, kuri mums plačiau paaiškins 
daug dalykų. Taip pat bus paskuti
nis pasitarimas, kaip sėkmingiau da
lyvauti Pirmos Gegužės apvaikščio- 
jime. Po pasikalbėjimo bus užkan- 
gražas dviejų aktų, trijų atidengi
mų draniiatiškas veikalas “Alenutė.” 
Veikalas “Alenutė” perstato šios ša
lies tų lietuvių gyvenimą, kurie pri
silaiko senoviškų papročių, kad apsi- 
vedimų reikalą tvarko ne meile, ne 
tie, kurie apsiveda, bet visai net 
pašaliniai žmonės už tam tikrą už- 
moLesįj ir už degtinę. Po lošimui 
džių,. kuriuos pagamins mūsų kuopos 
narės. Dalyvaukite kuo skaitlingiau
siai. ■

Kviečia ! Rengimo Komisija.' 
' , (96-97)

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, kieĮc 
i ’ ' — ' IiI— ------ -------- 1 ........------------- --------------

gCT~~.... ........... .. ........... . ....... .....

nu
jos

ELIZABETH, N. J.
... r—:-■■■—■

20 d. balandžio, vakare, 
re pomicelė Juodkojienė.
lavonas dabar ilsisi pašarvotas 
po no. 342 2-rid St., Elizabeth, 
»N. J. Bus palaidota šešta
dienį, 23 d. balandžio, 2:30 
vai. po pietų, Rose Hill kapi
nėse. Kadangi ji buvo lais
va nuo .religinių prietarų, tai j 
bus palaidota laisvai. Giminės 
ir pažįstami yra kviečiami da
lyvauti laidotuvėse.

Draugu Atydai
J. V. Komunistų Parti

jos Lie tuvių Centro Biu
ras išleidžia del gegužės 
1 d. demonstracijų lapelį 
lietuvių kalba. Didžiųjų 
miestų draugai tuojaus 
praneškite, kur ir kokią 
valandą pas jus geguži
ne demonstracija įvyks, 
idant galėtumėme lapelyj 
del jūsų miesto paskelbti. 
Taip pat praneškite, Įdek 
apelių jūs galėsite išpla

tinti. Lapelių kaina bus 
apie $1.50 iuž .tūkstanty ,

Veikite taip greitai,) 
kaip tikį pastebėsite; šį 
pranešimą “Laisvėje.” i

Centro Biuras.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

HARTFORD, CONN.
Teatras. , Du sekanti veikalai bus 

sulošti; vienu kartu: “'Už Lietuvos 
Sovietus” dramatinis vieno veiksmo 
vaizdas, “Včją Sėji, Audrą Pjausi,” 
trijų veiksmų drama, 14-kos paveiks
lų. / Įvyks nedėlioję, balandžio 24 d. 
(April), Kelvin Barry Club svetai
nėje, 227 Lawrence St., Hartford, 
Conn. Pradžia 7 vai. vakare. ; {Vei
kalas “Už Lietuvos Sovietus“ Vaiz
duoja ^Lietuvos darbininkų ir biednų- 
jų valstiečių gyvenimą ir. kovas,, pa
saulinio karo laikotarpiu, kada Rusi
jos prolbtariatas nuvertė carą ii) pas- 
kiaus kerenskihė—kapitalistinę val-

Sekr. J. Miliauskas.
-< i . I . ‘ i ■ (95-96)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 141 jcuopos susirinkimas 

įvyks 24 d. balandžio, 10 vai. ryte, 
i928 Moyamensing Ava. Draugai ir 
draugės I Skaitlingai dalyvaukite 
šiame sti’sirinkime, ‘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 ją. 'Atsiveškite ir naujų apli- 
■ ' ...........j:, ..

___ ____ Baranauskas.
• 1 ‘ : > (95-97)

įvyks 24 dieną, balandžio, 6, vai. | kantų prirašyti į draugiją, 
re, pas draugus O. J, Klimaičius, i ' Fin. Sekr. J. Barana

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

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistą Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietą Valdžia

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

Šias knygutes galima gauti '

“BALSO REDAKCIJOJ,
!'.< i. . ' • ■ •

' M. Laborius,
' . . Tilsit, Pr., Meųielst. 26^ Germany
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Pirmoji Pagalba Ligoje. ir Nelaimėje ,
- Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

dėl darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba?
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrčskimas.
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė.
Aprašomą arterijų veržtumas.
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.
Apsideginimai ir apsišutinimai.
Kas daryti su apsideginimais?
Pavojus įkandimų ir įgilimų.
Tekėjimas kraujo iš nosies.
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skaūda, kaip sustabdyti.
Jei kas įlendą į akį, įausį ar į nosį.
Ką reiškia ąpsideginimas piktrožėmis.
Nušalimas, ąusų, 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,. ištūrimai—jų pavojus. t'
Apalpimai del skirtingų priežasčių.

,Ką reiškia nervų užgavimas.
Saulės ir šilumos užgavimas. ’ ’ •; t
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas.
Gažų ii’ gai^ų pavojingurria'š. , ;
Pagalba gažū1 pritroškusiem's. į \ t -J i'
Elektros užgavimas? žmogaus.
Pagalba ^Elektros pritrenktam.; ■ i • ’
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. ,
Paspringįmas, .pasikorimas, apsinuodiji

mas. '• I ‘ u v. (■' | l

Kokia pagalba užnuodintam duoti ?
Kaip reikia;nešti sužeistus?
Svarba gimnastikos, mankštinimasi.
Valgis, vidurių .užkietėjimas.
Dantų ir akių tinkama priežiūra. ' , į
Pavyzdinga dejeta — valgio pąsitaiky- 
/ mas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

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

šią knygą gaus, dovanai

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

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

Žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos, 
i Nesveikų tonzilų kenksmingumas. \

Gerklės votis, influenza, gripas. \ 
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . X
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.. 
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas.

Į Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.

! Rauplės ir vėjarauplės. 
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiusimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.” 
Niežai, utėlės, blakės ir 1.1. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. 
Šlapligė, mažakraujingumas.

' žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
'Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesurfias.: i* 
Niežuliai, nuodingos žolės. f t 
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas.
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai.. 
Piktšašiai, ^šunvotės, votys, pakunės. , 

> t Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški
mas. ’ ' ' • T

PlaukiĮ slinkimo priežastis. :
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly

kui? 1’ 
‘ t Priežastis vaikų šlapihimosi nakčia.

Diegliai viduriuose, vėžys, gu>ys.; 
Patrūkimas arba vadinama kyla. ■ 
Mažai krūtyse pieno ir kojjėl? 
Skaudžiosios mėnešuiėJfTaltosios. 
Gyvenimo peng^ma* moterims.
Iš ko paeina visiems žinomas žaksėji- 

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-
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Pittsburgh

Mažesniuose

HARTFORD, CONN

nieriaus Kreuger

Monroe

JUOZAS KAVALIAUSKAS

BOSTON, MASS

LIETUVIS GRABORHJS

nuo

Monon

Ave.

kon- 
prie

Visix Bukite Prisirengę 
Dalyvauti Diėnraščio

PHILADELPHIA, PA 

PRAKALBOS
SU KONCERTINE 

PROGRAMA

Ūkėsų Neprigulmingas
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD,\N. J.

Syracuse Majoras .y 
Apgaudinėtojo Rolėj

Švedijoj Auga Komu
nistinis judėjimas

Laikys Streiko Lauke 
Naciortalę GvardijąRengia Bedarbių Tarybos 

ma ir 31 Kuopos
ĮVYKS SEKMADIENI

Lietuvos 
vieno 

arttras, 
Audrą Pjausi,” 3-

1439 South 2nd Sirc^f 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5186 
, Keystone—Main 1417

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ?

Pirm. 1
Pirm.

266
Nutari m 

49 l_
Turto raštr:
Ligonių rifit.

168
Iždininkas M

C Z_.„.
Iždo globojai

vl'čia^M Webstar St,

NEWh YORK.— Ameri
kos plierio gąrhybą tebeina 

Pereitą savaitę vi-

Rengiamaipp, Didžią j ame

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat l.ąisniuotas 
Real Estate—piriq- 
mul ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
ni^. Mūsų patarna
vimas prielanltas.

Fvloterų
Draugyste Birute

Nuo Redakcijos,—šis prane
šimas pasiekė “Laisvę”! ketvir
tadienį tuo laiku, kuomet jau 
penktadienio “Laisvė” buvo 
dedama; į formas.

Draugai, nevėlinkite prane
šimus. «

neskatinamas daly- 
vaųt darbininkų judėjimo ir 
kovų darbuotėje; antra— 
jam brukama svetima kal
ba lietuvių ar rusų ir tt.), 
kurios suamerikonėjęs jau
nimas neturi noro mokin
tis; trečia-atskiriamaš nuo 
kitų tautų darbininkų jau
nimo, su kuriuo greta vie
nas kito mokinasi, gyvena, 
žaidžia, dirba, linksminasi 
ir tt. . ,

Tiktai atmetant patrio
tizmą, šovinizmą ir fana
tizmą, darbinjnkų, jaunimo

Kiek mąn yra žinoma, tai 
bus jaunuolių gana daug ir 
nekurie iš jų pusėtinai geri 
muzikantai.

Po. to,bus draugiški žaislai. 
Tad nedėlioję, visi į Cambri- 
džių. . ,

užsisakyti 
0005'Kbtol-j 

$5 r,niažį» 
knygeliu, Skurdės 'k&inūo’ja’ p’o: 
1c. ir 2c.j kiekviena. Darbi
ninkai rengkimės prie Ge£u-» 
žės Pirmosios demonstracijų.

Pirmininkas — Herman Anson, R. 
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin
kas—A. Jasiukevičius, No. 3, Free
hold, N. J.; protokolų raštininkas— 
John Urbelisi 40 Bowne Ave., Free
hold, N. J.; finansų raštininkas —* 
Antony Glovici-us, Box 288 B. Jer-

Kovingi aaipi^kai; juos rems. 
l Todėl, atmindami, kad.;’ 

kova yra bendra mūsų visu ko
va, męs visi Bostono jr apielių- 
kės lietuviai darbininkai turi
me dalyvauti šioje vakarienėm 
j e ir tuomi paremti mūsų ko
votojus.

šalę valgių!, turėsime , gerą 
mųzikalę programą, o kas įdo
miausia, kad dar pirmu sykiu 
mūsų visų, žinomi jaunuoliai, 
tie mūsų būsimi kovotojai, pa
rodys savo muzikalius gabu
mus, ant skirtingų instrumeh-

mizer- 
vos tik pasilaiko. Kaip 

mūsų chorai

Tūlas laikas*atgal čia lan
kėsi ponelis Pruseika, norėda
mas susidaryti bent kokią gru
pelę socialfašistų ir fašistų. 
Atvykęs jis čia pirmiausiai at
ėjo pas “gerą” žmogų Sekį. 
O čia lietuviai darbininkai visi 
žino, kad Sekys fašistinis 
žmogus, darbininkų ; atviras, 
priešas, bet pas jį atėjo pa
gelbės del organizavimo savo 
grupelės. Per telefoną susi
šaukė savo .pasekėjų apie pu
sę 'tuzino ir laikė mitįngėlį. 
Kurie ten dalyvavo, visi žino
mi, kada jie pradės “veikti,” 
tai, bus parašyta placįaųš apie 
juos. Aną dieną, užėjus pas 
J. Sekį, Pruseikos “sosaidės” 
organizatorių, pasiūlius stapi- 
pų pirkti del Kentucky strei
kuojančių mainierių, kad bent 
už 5c., tai pašiepiančiai atsa
kė, kad ir jam reikalingos au
kos. TAi vis Pruseikos geri 
žmonės!

DETROIT, MĮCH. .
■ 0idžiojo ■ lieįJvoš Kunigaikščio 

Keistučio! Draugystės valdybos antra-

CADIZ, Ohio.— Pradėjo 
eiti skaitlingi" protestai 
Ohio valstijos ’ gubernato
riui prieš pasiuntimą riacio- 
nalės - gvardijos kareivių 
m a Iš i n i m ui angliakasių 
streiko. Gūbėrnator. White 
atsako, kad f jis kareivius 
laikys streiko lauke taip il- 
gąi, kol streikas. bus sulau
žytas ir “sugrąžinta taika ir 
gerbimas įstatymu” rytinėj 
dalyj Ohio. Dabar čia ran
dasi 1,000 kareivių. Jų už
laikymas lėšuoja po $5,000 
pėr dieną.

y Iš Stockholmo, Švedijos, 
New York “Times”’, kores
pondentas Sauerwein rašo, 
kad ten nepaprastai pradė
jo stiprėti “raudonieji,” tai 
yra, komunistai. Jis sako: 
“Komunizmas, kuris iki šiol 
buvo nesvarbus faktorius 
Švedijos politikoj, padarė 
didelius žingsnius . pirmyn 
bėgyje paskutinių penkių 
savaičių. Visi sutinka, kad 
komunizmui augti padeda 
tie atidengimai, kurie pasi
rodė po nusižudymo milio-

Ivairią karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
Šilumos i-v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių. k.
Turi didelę svetai
nę, tinkam? ba- 
liąmsu teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams t. t., 
tik. ; 3 blokai 
Staen Island

Aną dieną pasitaikė * nety
čiom užeiti “N. Klampynės” 
skaitytoją, žmogelis suklai
dintas per Pruseikos gazietė'- 
lę, jis šneka, kad Komunistų 
Partija ir III Komupistų Inter
nacionalas tik “provokacijo
mis užsiima.” Paklausus, kur 
ir kaip, žmogus sako: “aš ne
žinau, t’rųseika taip rašo.” 
Įsikalbėjus toliau, pasirodė, 
kad tas žmogelis nemokėjęs 
nei vieno cento už tą šlamštą, 
gaunąs dykai. Pasirodo, kad 
tie kontrrevoliucionieriai, už-

). Box 262, Cuddy, 

Box 118, Blanford, 
Scotten Ave., De> 

O. Box 246, Mrn-
So. 5th Street

Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 
Avenue, Detroit, Mich.

Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 
Ogden Ave.

Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 
MasJCenzie Ave.

Turtų. rašt.iA^įėkslis, 1462 Junc
tion Avec^^

Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 
Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

SYRACUSE, N. Y.— Di
delis demagogas ir apgavi
kas ši(j‘ * miesto ' majoras 
Marvin nutarė ištirti, ar 
bedarbis gali pragyventi Už 
'devynis centus į dieną. Jis 
esąs pasiryžęs tą bandymą, 
tęsti vieną savaitę!

■ Tai žertas! Žinoma, k!ad 
apgavikas t Marvin galės 
lengvai pragyventi per vie- 
ną savaimę, Badų, per,savai
tę nenu$tiptų jis, jeigu ir 
visai nevalgytų. i . ■ .

Bet koks bjaurus pasity
čiojimas iš bedarbių, kurie 
verčiami visados gyventi 
tik iš devynių centų per 
dieną! Tegul šitas majoras 
pagyvena kelis . mėnesius 
bei metus su devynių cen
tų maistu kasdien, tai pa
matysite, kaip savo skūrą 
turės padžiauti.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABE

1 ‘ | Sekretorius
New* York “World-Tele-1 

gram” rašytojas^čir., Wa- 
shingtono ‘ kdresjpbndėntas 
William Philip Sifrims tvir
tina, kad Japonijos impe
rialistai laukia žę.džio nuo 
Jungtinių Valstijų, kada 
pradėt karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Japonija esanti 
pilnai pasirengus užpulti 
ant darbininkų tėvynės, jei
gu tiktai gaus pritarimo iš 
pusės kitų kapitalistinių 
valstybių.

Tas tik patvirtina komu
nistų spaudos tvirtinimą, 
kad karui prieš Sovietų Są
jungą planai prirengti. Ja
ponijos imperialistai eina 
pirmosiose eilėse, o kitų 
kraštų plėšikai juos remia. 
Klausimas yra tik valandos, 
kada karas bus pradėtas.

Pašelpinė
MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI;

Pirm. E. Beniuiicnč. 16 Bunker Ave.
Vice-plrm. O. Turakienč, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Oerefcklene, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobtenė, 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu Rašt. M. Potaue, 184 Ames St 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello, Mass.

Norintieji ge-
patar-

naviino ir už įĮsff■ 'j

ž e m ą kainų, <-/.į

nuliūdimo va-
šauki-

tęs jpatf:

JONI PETRUŠKEVIČIŲ
u . 162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS.
Resid'encija: 13 West 3rd Street

I Tel.: S<i. Boštort 030W

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Vataybi- 1931 metant
W. Gelusevičia, 61 Glendale St. 4 >
paeglb. A. Sauka,

'.mes St. , <
rašt. J. Striplnls, • ’ . .

iWteHe Ave. .
Venslauikls.S^

12 Andover St. .
Jazulcetlčia,

168' Ames St.
škinis, I

9 Burton St. , . ,
P. Krušas, 141 Sawtelle Av*.,' I 

B.- Zdanaviėia, 11 Gleudale St., J. Bala-.

Maršalka A. Barkauskas.
108 Hantington St.. , > 4
Visi Montell. Mans!

Piiinoji Gegužes
Balandžio 13 d. įvyko 

ferencija prisirengimui 
Pirmosios Gegužės apvaikščio- 
jimo. Dalyvavo 19 darb. or
ganizacijų. Išdiskusavus nu
tarta: Gegužės 1 d. laikyti de
monstraciją ant kampo Main 
ir Windsor gatvių, 3 vai. po 
pietų. Taipgi nutarta, kad vi
sos darbininkiškos organizaci
jos dalyvautų su savo iškabo
mis, obalsiais ir įvairiais reika
lavimais. Nutarta vakare, 8 
val^rtdą, Lyric Hall, 593 Park 
St., turėti rųasinį mitingą. Bus 
geras kalbėtojas iš New Y,or- 
ko. Nutarta kviesti liet. darb. 
Laisvės Chorą ir vokiečių darb. 
Chorą. Bus ir kitokiu darbi
ninkiškos dailės kavalkų. Iš
dalinta organizacijų delega
tams įžangos: tikletą del pla
tinimo, taipgi gegužinių gu- 
zlkėlių. 'Nutarta 
“Džflly 
jų išplatiriifriui^ įų

Nedėlioj, balandžio 24 d., 
1932 m., 3 vai. po pietų; įvyks 
bendra visų darbininkiškų ,dr- 
jų rengiama vakarienėj, Cam
bridge/ Mass., 40 Prospect St. 
šios vakarienės pelnas yra ski
riamas geljbėjimui Kentucky 
streikuojančių mainierių.

Mes jau visi’žinome, kad 
Kentucky maiųieriams pagel- 
ba būtinai reikalinga, nes jų 
ilg'a, griežta Lova prie žiau
riausių aplinkybių, senai išsė
mė jų materiales spėkas. Jie 
šh savo moterimis ir vaikučiais 
jau senai badattja. Tad ir tę
simas tos kovos, prieš nepriso- 
Jipąmus- anglies- baronus, pra
klausys nuo to, ant kiek visi žemyn

TELEFONAS / ATDARA DIĘN4
Pulaski 5-1090; IR NAKTJ

NAUJAUSIOS' MADOS

279
420 Preasly St., N. S

S. Empire St.

2545 W. 43rd St,

Elm St., Tamaqua,

Crystal Laie Dr.,

Alson Ave., Wash-

George Ave., N. End

Ferdinand St., Scran- 

Bigelow St.,

APLA CENTOO KOMITETO
< ANTRASAI

*y.l ■ YaBrfdnviče, 588—3rd Ave.,
Kensington, Ffn. ,

10Lj. Albanis. '1100 Union Ade., :<
i ’ Heifchtd. .111/ < ,
11— Anha Ailofnaiti*, 10d9—4th Sti. * 

gall el a, Pa.
12— John Kinder;*, 439 Maplewood 

Ambridge, Pa.
13— S. Orban, R. F. p. 42, Rices Landing,

Pa. ! ,, ; . . . t
14— Geo. Urlxmas, 434 Library St., Brad

dock, Pa.
16—P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa, 

Pa.
16— J. Šileika, 142 Pine St., Nanticoe, Pa.
17— K. Levine, 242 Penn Ave. Extension, 

Ttirtie Creek, Pa.
Preikšą, P. O. Box 201, Minden,

sėkmingas, jeigu mes staty
simi pagrindan revoĮiūcinę 
proletariato - kląsinę apšvie- 
tą ir kovas esamose sąlygo
se. J. K.

A. P, L. I A. ANTRAŠAI 1932 M. I 
; ' . . 

Pirmhiintyis F. Rodgers, į212 Floriėn SĮt., 
■ .Corliss 'Sta.', Pittsbūgh,' Pa.
Vice pirm. K. Stašinskas, Box 655, Nevi 

Kensington, Pa,,'
J Gaslųn4s,'^26 WckkU/at'ad Ave, 

' McKees’ įRocfeš, .Ta: «.( j
Iždininkas J. Yesadavičius, 538 3rd Avė., 

NevV Kęnbi-jgtĄni J**.
j Iždo ttlobėjaLv'U ’ ' , ' ' .

G. Urbonas. ,434 Library Stį, įBradfidck, Pa.
J. i TT»-ho/.as,. 1925 Harcupas Way, S. S., 

Pittsburgh/ Pa. - H - I I ' T '
J. ; Miliauskas, 626 Woodward Aye., 

McKees • Rocks, Pa. '

20—L. Mansis, P. O. Box 65, Slovan,. Pa.
22—P. Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth, 

N. Y<.
24— P. Sodeikis, .1824 Powersdale Ave., 

’ Youngstown, Ohio.
25— J. Dielininkaitis, 41 Eckert St., Buffa

lo. N. Y.
26— J. Šęris, 224 U. Mnhanoy Ave., Girard

ville; ■. Pa,-
?7—Motiejus Batutiš, Box 24, Wilsonville, Ill.
29—Antanas Kubilskls, Box 236, Coal Cen

ter, Pa. •
80—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton. Tfi. - ' ■ • ’ . I
32— L. Tilvik, 38 N. 7th St.t> Easton, Pa.
33— A- B- Shatkus, 1266 Scribner Ave.,

Graifd Rapidš,. Mich. ’ .
34— J. Audicjaitis, P. O. Box Royal

ton, Ill. ’ I ; i , 1 >
35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., Shamo-

I kin, Pa. > ' ■
36— Alex Kerjjis. 71! W. Poplar St. Harris

burg, III. 1 ' '
87—L. Aimanas, P. O. Box 568, Castle 

Shannon, Pa.
38— M. Tamuilenė. 102 E. 4th St., West

1 Frankfort, Ill. ' ■ > .
39— Tony Zedolek, 514 Autumn Ave., Col

linsville, rll.' . ,
40— Anna Kirtiklis, 1388 Andrus 'St., Akron,

Ohio.' . ,
41— J. GuziaviČienė, P. O. Box 400, Benld, 

111.
42— Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner,

Ill. ;
43— M. Lingovlčienė, 424 Forddey Ave., 

Saginaw, Mich.
44— M. Ažukienč, P. O. Box J26, Zeigler, III.
45— M. Savukaitienė, P.

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O.

1 Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 

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

ersville, Pa.
49— A. Matulevičius. 

Brooklyn, N. Y
50— Ch. Adomaitis,, 

Pittsburgh, Pa.
51— P. Maslaveckas, 

Wilkes-Barre. P;
52— Antanina Mikužienč 

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

Pa.
54— Geo. Braknis, 222 

Pontiac, Mich.
55— —V. Bionskis, 970

ington, Pa.
56— V. Glaubičius, 316 

Wilkes-Barre. Pa.
57— John Norkus, 851 

ton, Pa.
58— J. N. Valanchausky, 

Brighton. Mass-

66 s; PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N J
/ ; TeL Trinity 1-87M

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
; > į M. TErflStpAUJKl,' M.anadžfris

, , Įžanga Dieną ir Naktį 50c
■ t Subatos vakare 75 centai

Antroj Jdasej lašais išsimaudymas ir miegojimas per /AM 
visą naktį apt trečių lubų, oringam kambary—35c  /j/froĮį

Naujai perdirbta Kusiškąi-Turkiška Pirtis dabar ati- 
dąrę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. .Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! r f
MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTAIWINKAIS, nuo f /
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui .
kąnibarysj taip pat RESTORANAS su geriausiu ga— 
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Du Veikalai Vienu Vakaru
Balandžio 24 d., 7 valandą 

vakare, 227 Lawrence St., 
Hartford, Kevin Ęarry Club 
svetainėje, bus sulošta du vei
kalai, dramos 
Sovietus.” Dramatinis 
veiksmo vaizdas ir 
“Vėją Sėji 
jų veiksmų drama, 14-kos pa
veikslų. Abudu darbininkiški 
veikalai, Proletarų Meno Są
jungos išleisti. “Už Lietuvos 
Sovietus”—vaizduoja Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių gyve
nimą ir kovas, pasaulinio ka
ro laikotarpyje.

“Vėją Sėji, Audrą Pjausi” 
—-Iš Amerikos darbininkų gy
venimo. Abudu verti pamaty
mo. . Mainant sceperijas, bus 
prakalbos. Kalbės jaunas 
kalbėtojas, vos tik 12 metų 
vaikutis, bet bus žingeidu gir
dėti, kaip jis energingai ir 
nuosekliai kalba. Tąigi, lietuj 
viai darbininkai, kurie auklė
jate šeiptynas—vaikus, ateiki
te ; tik -jpatys, ’^bĮet^t^jefelhte
’ir shvb vaikus ir^ipfergaiįės. įai 
jiė i pamdto ir. išgirsta, kaip 
i’aunųolis tokis,. kaip ir jie/ 
:alba prieš didelę publiką. 

Tąda gal ir jūsų vaikai pasi- 
ukvatiųs lankytis į Pionierių 
grupių' susirinkimus ir lavinsis 
ko nors naudingo del darbi
ninkų klasės.

Nejauku Pasisakyti, 

Bet Reikia
Hartforde yra nemažai lie

tuvių darbininkų, kurie prita
rė darbininkų revoliuciniam 
judėjimui, Komunistų Partijai 
ir jos’vedamoms kovoms. Bet 
nėra nei vieno lietuvio darbi
ninko jaunuolio, priklausan
čio prie Jaunųjų Komunistų 
Lygos. Tai negerai, o yra daug 
lietuvių jaunuolių, daug jų 
yra ir bedarbių armijoj. Daug 
priklauso prie Laisvės Choro 
ir gaųa gerų jaunuolių ,ir jie 
visi tinkami prie Jaunųjų Ko
munistų Lygos. Jaunuoliai 
lietuviai darbininkaį, susirū
pinkite, pralaužkit tuos ledus. 
Kuris jaunuolis bus pirmas 
pralaužimui ledų, kuris pasi
rodys drąsiausiu stoti į J.K.L.?

Jaunųjų Komunistų Lygos 
susirinkimai įvyksta South pu
sėj kas ketvėrgo vakarą, 8-^tą 
vai.,, 181 Lawrence St. Norjth 
pusej‘-y-kas ppnktadiehio vaka
rą,13f> Węst;iapd .$t., , < ; ) 
, i - I . t t ..i Bedarbis.)

a! plieno pramone tedirbo
JU '23.2 nuoš. savo larBa

2 nuoš. mdžiąu,' Indgu š^vaį- 
te anksčiau.

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Kp. Sekretorius ir antrašas.
P. Franckovich, 3409 W. Carson St. Corliss 
Sta., Pitšburgh, Pa.
3—P. Sadulienė; 108 Cre«s St., Camegią 

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

McAdoo. Pa.
6— S. Telksnis. ’ • 7709 Aberden Avė.

Cleveland, Ohio.
7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brenfr 

wood, Pa.
8— W. Stačinskas, 2310 Sarah *St., S. S

j Japonija Laukia Pri
tarimo Pradėt Kara

miestuose trauktas į chorus, viena, ne 
labai daug priaugančio jau- mokinamas klasinio suprati 
nimo, bet jų organizavimu mo, 
beveik niekas nesirūpina.

Pervažiavus per kelis 
miestus Masš. valstijoj, pa
stebėjau tą taip labai svar
bią dirvą komunistinėj dar
buotėj galutinai apleistą. 
Sehiau veikę, o dabar jau 
nusenę žmonės beveik ne
kreipia jokios domės į jau
nimą. Tų žmonių dejavi
mui rodos pabaigos nesima
to; Jie mato, kad čiagimis 
darbininkų- jaunimas netu
ri jokio naudingo užsiėtai- 

gyvena “bė ‘ tikslo”. 
Bet tie “nusenę” veikėjai 
delei to, taipgi piršto nepa
kelia, kad pagelbėti darbi
ninkiškam jaunimui surast 
priemones ir būdus delei jo 
Suorganizavimo, delei jo iš- 
mokinimo klasinio suprati
mo; kad padaryti jį naudin
gu- darbininkiškam judėji
mui.

Visur pas jaunimą mato
si nepasitenkinimo, kuomet 
jis yra verčiamas būt senų 
tarpe. Pavyzdžiui, dauge
lis jauriimo atsisako pri- 

"klatlsyt choruose, todėl, kad 
4,eri randasi senų žmonių. 
O tie senieji, rodydami ne
pasitikėjimo, varžo jauni
mą be jokios prasmės. Vie
toj būti mokytojais ir nau
dingais patarėjais ir gauti 
pasitikėjimo iš jaunimo, se
nieji tampa diktatoriais ir 
užsitraukia tankiai neapy
kantos iš jaunimo pusės. 
Ačiū tam, darbininkų jau
nimas tankiai labai lengvai 

, pakliūva į kapitalistų už
taisytas žabangas, iš kurių 
labai sunku pasiliuosuoti. 
/ ^PastebimaB^pas ęlarbįnin-

unimą į pdlinkirdas1;ir
s organizuotis,
ik kad prijautimo ir pa- 

joos neteikia, bet tankiai
.Jt priešinasi. senesnieji. 
Tai labai bloga yda, su ku
rią reikia būtinai aštriai 
kovoti. Jaunimo orgdftiž^ 
vijno klausimas mūšij revo
liucinėse organizacijdše pri
valo būti svarbiausiu dienos 
laušimu.
Beveik visur tenka ma- 
ti daug žmonių su giliais 
utiškais jausmais, ir tokie 
i žmonės yra didžiausias 
tvaras ant kelio jaunimo 
ganizavimui. < Tas užtva- 
3 būtinai privalo būt iš- 

. dytas, jeigu mes norime 
turėti pasekmių darbininkų 
jauilimo organizavime, ir 
ypatingai 'dabartinėj gady
nėj tiktai ir gali būti pa
sekmingas, jeigu jis bus or- 

gdnizuojdmas Urptautin- 
niais, o ne tautiniais pama
tais. Vietose, kur visai nė
ra tarptautinių organizaci-i 
^ą, tautinės (lietuvių, ukrai-' 
nų, lenkų, žydų ir tt.) dar- 
bihinkų organizacijos 
valėtų būt iniciatorėmis 
jaunimo organizavimo klau
simu. Daugelyje vietų pui
kūs chorai būtų galima su
organizuoti iš įvairių tautų 
čiagimio darbininkų jauni- 
mį|

‘ padaryti su muzika (orkes
tras) ir sportu. Tokios rū
šies darbininkų jaunimo or- 
g a nizacijos, subudąvotos 
tautiniais pamatais, 
mos 
kt|H pavyzd., i 
neblogai stovi finansiniai, 
bėk organizaciniai ar dvasi
niai ląbai šlubuoja. Jeigu 
jie galutinai nemiršta, bet 
ir uebujoja-ne auga. ,

O tai yra todėl, mano su- 
nigtlmu, kad jaunimas su*

JaunimB Organizavimo Darbas Aitetas'S: StlS
darbininkų Ir biznierių; pįrii- 
gug leidžia tą kontrrevoliuci
nį šlamštą ir siuntinėja dykai; 
pasivogę “Laisvės” skaitytojų 
adresus. .

,pr.i’i24 d. Balandžio-April, 1932 imis r y į
Pradžia 2_rą valandą po Pietų 
tietuviškoje Muzikališkoję 
, Svetainėje

Allegheny Avę. ir Tilton St.
Kalbės Drg. P. BUKNYS, 
“Laisvės” Administratorius 

iš Brooklyn, N. Y.
Dainuos Lyros Choras ir At

eities žiedo Vaikų Draugijė
lės Choras. Bus žymių solistų, 
smuikorių. ii* kitų.

Bus žymus kalbėtojas anglų 
kalboje iš Bedarbių Tarybos 
Centro. Jis duos patarimus 
bedarbiams ką daryti viso
kiuose atsitikimuose.
Prašome įsitėmyti, kad įžanga 

Veltui!
Visus Kviečia Rengėjai.
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VIETINES ŽINIOS
Masinis Išlydėjimas Dele
gatu j Sovietu Šalį

SMULKMENOS

Gegužinės Mobilizacijos 
Masinis Mitingas

Nužudytas Vedęs Vyras 
ir Jo Myletine

NEW YORK. — Trečiadie- 
nį, 1,500 darbininkų palydėjo 
į laivą Europą' šešioliką a dele
gatų, vykstančių į Sovietų Są
jungą. Tai delegatai, išrinkti 
mainierių, plieno darbininkų,

?. -— Iššokdamas 
viešbučio

NEW YORK 
per langą iš viešbučio, nusi
žudė ex-kareivis J. M. Fair
banks, kuris laike pasaulinio 
karo bUvo1 keliais medaliais ap
dovanotas už narsumą. Jis 
antradienį turėjo stoti j teis
mą už pavogimą $10,000 iš

vių Darbininkiškų Organizaci
jų Sąryšis šaukia darbininkus 
į masinįlsusirinkimą balandžio 
28 d., Ateinantį ketvirtadienį, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje. Per šį susirinkimą, 
Sąryšio draugai nori kaip ga
lint daugiau lietuvių darbinin
kų supažindint su didele svar
ba dalyvauti šiemetinėse Pir
mosios Gegužės demonstraci
jose už bedarbių reikalus ir 
Sdvietų apgynimą, ir sutelkti 
juos į tos darbininkų šventės 
demonstracinius išstojimus vi
durdienį Union Square, mar- 
Šavime iš ten į Rutgers Square 
ir didžiame užbaigiamąjame 
mitinge Bronx Coliseum svetai
nėj tą vakarą.

Darbininkiškų Draugijų Są
ryšis dar niekad pirmiau neda
rė tokių didelių organizacinių 
prisirengimų prie Pirmosios 
Gegužės, kaip šį kartą. Bet 
visi mūsų, draugijų, kuopų, 
chorų ir kt. nariai turi padėti 
Sąryšiui kuo plačiausiai išgar-i^ - v>- -
sinti masinį prakalbų ir prisi-l7au Pažinsite 
ruošimų mitingą, i 
balandžio (April) 28 d.

Padėjėjas.

Islande, trečiadienį rado, žiau
riai sužalotus vos gyvus Ed. B. 
Brinkerį, sūnų buvusio turtin
go brooklyniečio biznieriaus, 
ir jo sekretorę Rožę J. Welk’- 
aitę. Jai buvo vata užkimšta 
burna ir klijine juostele užli
pintos lūpos. Paimti į ligo
ninę, abudu greitai mirė. Brin- 
keris buvo su viena moteria 
persiskyręs ir kitą vedęs, bet 
paskutiniais laikais pradėjo 
ūžti dar su Welkaite. Jjedu 
tapo nužudyti veikiausiai jš 
keno nors meiliško pavydo bei 
keršto. ...

Dr. Kaškiaučius Atidarys 
Akis Daugeliui Motery

Daktaras J. J , Kaškiaučius 
ateinančio pirmadienio vaka
re, balandžio 25 dieną, “Lais- 

ovės” svetainėje, kalbės vien 
tik moterims ir merginoms. 
Atėjusios į jo prakalbas, ge- 

pačios save.

audėjų ir 
pramonių.

Suėję laivąn, delegatai nuo 
jo krašto sakė prakalbas su
stojusiems ' prieplaukoje I dar
bininkams.

J minią buvo įsivėlę tūli fa
šistiniai elementai,/ kurie pra
dėjo kelti triukšmą. Kada 
draugai' liepė jiemš nutiltiį kai 
kurie .fašistai pąleįdo darban 
kumščius,' nedarydami skirtu
mo įtarp ;iĮnotęrii Ur ^yrų.’; B;et 
darbininkai juos taip pačiupi
nėjo, kad tų fašistinių žiurkių 
greit neb^Įikcj jųinįoj.; ? . m ;

Minima Amerikos darbinin
kų . dalegaciją iškeliavo, kad 
dalyvaut Pirmosios Gegužės, 
apvaikščiojimūose Sovietų Są
jungoje ir įteikti ten pasveiki
nimus nuo eilinių šios šalies 
darbininkų. Delegatai pasL 
žadėjo parvežti teisingus ra
portus apie Sovietų nuveiki- 
mus ir sayo patarimus plačiau
siai pasklfeisti tarp į Amerikos 
darbininkų., * l

is ,ipių Tucker serų kompanijos; bei 
jam atrodė geriau nusižudyti

PARDAVIMAI
PARSIDUODA labai pigiai rakan- 

' dai. , Kas pirks rakandus, gali ir 
ruimus parendavoti. Trys kambariai, 
visi šivesūs. Renda tik $10.00 me
nesiui;' Gera proga del vedusių, ir 
pavienių. Priežastu šio pardavimo, 
savininkas greitu laiku • išvažiuos j 
Lietuvą. Kreipkitės z šiuo adresu:

K. . VILŪNAS .

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rušiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stiliam

95 Cook Street, 
Apt, 15

Brooklyn, N. Y.

(96-101)

kuris įvykti Apart įvairių specialiai mote- j(0(jej J|Jajoras Nusileido riaVn no*n i y* n ocm q o*n m n cii'zi-1 J

Visiem Aido Choro 
Nariam ir Narėm

,riškų ligų ir nesmagumų, suži-
nosite daug dalykų, kurių jum KoiPpHIlljai $1,000,000; 
nepasako jokie bizniški gydy
tojai, nei jūsų vyrai, nei vai
kinai, o prietelkos kaimynkos 
negali i

Miestinių Reikalų Komite-
pasakyti. Pamatysite, ^as įteikė naują skundą Sea-

NEW YORK. — Federaliai 
blaivybės, agentai trečiadienį 
padarė ablavas dar trisdešim
tyje Smuklių; suėmė 41 vyrą 
ir 25 tūkstančių .dolerių ver
tes alkoholio ir visokių butle- 
geriškų įtaisų.' '

NEW YORK. — 'Trečiadie
nį Bęllevue. ligopįnęje mirė 
tryš airiai ir vienas lenkas iš 
perrįidelįo prisigėrimo: klastin
gos degtinėj, . ( h f i * |:

NEW YORK. — Luiza Squi
re, buvusi šokikė ir dainininkė, 
reikalauja per teismą $500,- 
000 atlyginimo iš Woolwortho 
dešimtukinių krautuvių kom
panijos už huplikimą plaukų 
nuo poros c'olių makaulės. Ji 
nusipirko Woolwortho krautu
vė j.,Jukas plaukams raityti; 
raitė juoss prie elektrinės^ lem
pos; bet nuo lėmpo.s eksploda- 
vo šukos ir užsidegė plaukais

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo giminių — Jono 

Pečiulio ir Marijonos Pečiuliutės, 
po vyru Braukienės. . Iš Lietuvos pa
eina Suvalkų rėdybos, Punsko par., 
Gilmsių kaim. Sulig vėliausių žinių, 
Jonas gyvpno Chicago, Ill. O Ma
rijona Pennsylvania valstijoje. Mel
džiu atsišaukti šjuo -antrašu: Rožė 
BurduĮienė, ,8.6 Chestnut St;,, Kearny, 
N. J. ’ Pagal giminystę, aš ių teta.

■ ' *• i > (95-97)

I REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris ar mergina 

ditbti restaurane prie gaminimo 
valgio. Trumpos valandos, nuo 8 
iki 1. 61 S. 8th Street, Brooklyn,
■N. Y. ■ (96-101)

Reikalingas Džianitorius
REIKALINGAS džianitorius nusi

manantis apie darbą taipgi nors kiek 
žinantis karpenterio dslrbą. Kas del 
algos, susitaikysime. Gera ir nuola
tinė vieta. Kreipkitės po šiuo ad
resu 19 E. 19th St. Tel. 3256 Bay
onne, N. J. ' ; .

(94-96)

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Amerikos ■ Piliečių 
Kliubo šj vakarą, 22 d. balan
džio, įvyks nepaprastas susi
rinkimas. Mat, kliubas yra

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRIN^IT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

r ‘ į BROOKLYN, N. Y.

T&vrmss'i

. MOT. LAUKUS, Fotografas ,
214 Bedford Ąvę. t... F. Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVwW1

NOTARY* I
PUBLIC

Aido Choro nariai ir narės, 
visi būkite pamokose 8 vai. 
penktadienio vakare, “Lais
vės” svetainėje. Sekmadienį, 
balandžio 24 d., turėsime dai
nuoti koncerte lietuvių, rusų, 
lenkų ir ukrainų Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo kuopų 
ir Italų Proletarinio Kliubo. 
Koncertas bus Ukrainų name, 
101 Grand St., Brooklyne. Tad 
turirtie prisirengti su dainomis, 
kaip visas choras, taip Vyrų 
Choras ir Merginų Oktetas. 
Vyrų Choro nariai turi ' stlši- 
rinkti anksčiau, bent 7:30 vai. 
Mokytoja drg. Retikevičiutė 
sakė, pradės mokyti vyrus nau
ją dainą.

Būtinai visi ir visos būkite 
šio penktadienio pamokose.

Korespondentas.

Columbijos Universiteto 
Studentai Laimėjo Kovą

NEW YORK. — Columbi
jos Universiteto studentai per 
savo streiką ir demonstracijas 
privertė universiteto valdybą 
priimti atgal į studentų tarpą 
Reed Harrisą, buvusį jų laik
raščio “Spectatorio” redakto
rių.

Harris- buvo išmestas iš re
dakcijos ir išbrauktas iš paties 
universiteto todėl, kad jis sto
jo už streikuojančius Kentu
cky mainierius ir vadovavo, 
studentų delegacijai į Kentu
cky. Jis taipgi savo raštais 
“Spectatoryj” iškėlė viršun 
meklerystes, varomaą su stu
dentų sportais, skandališką 
nešvarumą universitetinėj stu
dentų valgykloj ir 1.1.

Prie kovos už Reed Harriso 
sugrąžinimą prisidėjo 4,000 
studentų ir 16 žmoniškesnių 
profesorių.

kaip į sveikatą ir laimingumą bury’o tyrjnėjamai . komisijai nutaręs, kad manadžeris turi 
atsiliepia lyties reikalai; -
site taipgi patirti, kaip žalin- ras pasirašė leidimą 
gai vekia į moterį besotis ka- ^.Ve.ensv County busų 
pitalistinis išnaudojimas. 1 
tai ir prietarai.

; gau- Prieš majorą Walkerj. Majo- užsidėti $1,000 kaucijos ir da- lyn, N. Y.
vienai bartinis manadžeriš pasižadė- 

kompa- jo kauciją užsistatyti, tačiaus

IŠRANDA VOJiMAI
PA'SIRANDAVOJA kambariai ' vyrui 

ar maginai arba vedusiai porai be 
vaikų. Visą dieną saulė spindi į 
kambąrj, garu apšildomas, renda že
ma, galima pasigaminti ir valgį ir 
yra Įtaisyta drabužiams išsiplauti. 
Savininką galima matyti nuo 6 iki 10 
vai. vakarais, nedčliomis per visą 
dieną. Ant viršutinių lubų, po kai
re. y. K: 206 Bushwick Ave., Brook-

, (95-96)

INC.

pitalistinis išnaudojimas, bur- nUai už milioną dolerių pigiau, į paskirtą laiką jos nepristatė.
\ __ k Daktaras J. ne&u siūlė kita atsakominga. Todėl šaukiamas extra susirin-

J. Kaškiaučius tikrai atliks sa- kompanija. ^Gavusios leidimą kimas, išsprendimui manadže- 
vo pareigą’ Bet šį pranešimą kompanijos iždininkas Fred C. 
skaitančios turi padaryt ir kas Harris turėjo priėjimą^ 
nuo jų priklauso—ne tik pa- piniginės Walkerio ..dėžės ban- 
čios i nrakalbas sueiti, bet su- ^e; toj dėžėj bendrai su Wal- 

keriu laikė pinigus bei doku
mentus ir jo privatinis sekre-

čios į prakalbas sueiti, bet su- 
kviest, suvest į jąsias didžiau
sią skaičių lietuvių' darbinin
kių. , 5 n , • | < ;•$] •

Žingeidaujanti

n'4 I W ' o',1’ '.P ‘. Puiki Pramoga Sekmadieni
Simfonija iš Daugelio šalių

Bendri parengimai lietuvių, 
rusų, lenkų ir ukrainų Tarp
tautinio Parbininkų Apsigyni
mo kuopų visuomet šauniai iš
eidavo. Visa programa rodo, 
kad dar puikiau išeis tų kuopų 
pramoga, koncertas ir. balius, 
šį sekmadienį, balandžio 24 <p, 
3 vai. po pietų, Ukrainų name, 
101 Grand' St., Brooklyne. 
Apart kitų dailiškų spėkų, šia
me parengime dainuos ir Ai
do Choras ir pagarsėjęs jo 
Merginų Oktetas.

Griežtai Sumažina Darbus 
Bedarbiams Šj Mėnesį

NEW YORK. —Direktorius 
greitųjų bedarbiams darbų, 
Wm. H. Mathews pranešė 
antradienį, kad šį mėnesį yra 
daugiau kaip pusiau sumažin-' 
ta suma pinigų, skiriama to
kiems darbams. Kovo mėn. 
buvo jiems išleista. $1,400,000; 
balandžio gi mėn, nęgąlėsią 
būt išmokėta1! Maųgiąū; ’ taip 
$525,000. Čia kalbama ąpie 
tuos miestinius darbus, kur 
tam tikras skaičius ^ędarbių, 
turinčių ' šeimynas, samdpįrria

Dabar, kada universiteto vai porai trejetai dienų fper sąvai- 
dyba pranešė Harrisui, kad jis tę. , ■
vĮl priimamas atgal į Colum- n„nprniitl aBtfrotnri,la
bijos studentų tarpą ,jis pareiš
kė, “esu pasipiktinęs tokiu 
auklėjimu, kokį jūs čia duoda
te,” ir pats rezignavo iš tos 
Morgano bankininkų užuitos 
reakcinio mokslo įstaigos.

Sulig studentų reikalavimo, 
universiteto vadai prižadėjo 
bendrai su studentais padaryti 
tyrinėjimą minėtos valgyklos; 
bet dar nesutinka pakamanti- 
nėt “riaketą,” varomą su stu
dentiniais sportais.

Studentai per kovą, kaip 
matome, pusėtinai nulenkė 
sprandą didžiausio universiteto 
valdonams, šį kartą ir dauge
lis darbininkų galėtų pasimo
kinti iš tų Colupbijos Univer
siteto studentųM*

i Generalis sekretorius Brook- 
|lyno Labdarybių Biuro, Falco
ner padarė viešą pranešimą,- 
kad “įnirtusios minios despe-’ 
ratiškai nuolat puola šelpimo; 
ofisus, reikalaudamos ’pagel- 
bos.” Sako, kad dalinai to
kią “betvarkę” gal sukelia ko
munistų . grupės; bet, girdi, 
“daugumą to nesmagumo da
ro ne komunistai, o į despera
ciją įpuolę badaujanti žmo* 
nes.”

Tas labdarybių viršininkas 
negali užginčyti, jog komunis
tai užima pirmą vietą kovoj 
už bedarbių aprūpinimą; bet, 
iŠ antros pusės, jis turi pripa
žinti, kad’ i pačiose alkanųjų 
bedarbių, punįoįe auga ? kova 
už gyvybės reikalus. ♦ i *

■rr-y

prie
riaus reikalo.

Nuo gaspadoriaus daug pri
klauso apyvartos pasisekimas, 
tad 1 nariai turi apie tai 
pagalvoti ir rimtai spręsti šį 
reikalą, Tokięm . žmonėm, 
kfurięih prisižadėti į Vra:- įpigu, 
b’et iŠpiiifytf bė^brangu, brga4

Telefonas Stagg 2-910Š

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
y • yiLANDOS: ' • ■

„Nuu-.t vaL.ryte iki.8 vaL vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

MATHEW P. BALLAS 
(3 I EL A U S KA S) 
G R A B O R l U S 

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

MŪSŲ, (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM JŠ VISU ŠAL1U, IR iŠ Čl£ 
PASIUNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ Vl£T/\ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. '

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAl PATARNAUS1M.

< MUSU RAŠTINE ATDARA D1EN?< IR naktį. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

MECHANICSCAFETERIA
r • . I I •••_•,/» J ; A 1 • '• 1

Savininkas J. Buividas
• t. - ■’ ‘ J

\ Gaminame lietuviško ir amerikoniško stiliaus viso
kius vhlgius 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 T P /l
Garankščiuotos krau- '

jagyslės, niėžinti ek- 
žyma, kojųį skauduliai? 
ir skausmingi kojų su- 171/ J
tinimai, paeinanti nuo VjįL j
gyslų įdegimo, yra gy- v, v Kį'U 

domi be "operacijų..*.^ i
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

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

VOKIETYŠ; SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlaįrinlmos ir 

, gimdymo o}r£ąUUį ' ' t <
DR. M. FILŪRIN \

215 E. 12th SL 
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 , 
Nedčliom nuo 10 iki, 2

Odos ligos gydomos'!su X-ra y ir 
»patinusias gyslas jčirškinimais

DR. o.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedčldienių

Subscribe for the

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

In the April issue just out: “AN OPEN LETTER 
TO FDSEI; KO.RI)° by Robert Cruden, an ex-Ford 
worker; “BLOODY MONDAY IN. DEAKBOKN

’.. ‘‘CLASS' WA R EX ID B ITS” by Edmund Wilson;
“THE FA$ EjA^Ek^ S’RONT“THE MEAN-1 

JiNG> OF THE' MOONEY CASE” by įČirifes'. iia-, 
;’i46nt;H“Ųl'i'ĖĖ‘A’įįjĘE OF THE CROSSROADS’" ’
by Edwyn Seavėr; arid other articles. A short sto- 
ry “SPRING IN THE COAL FIELDS” by Melvin 
Levy. Z'' ‘ ‘ ' A?/ , ■ J; . J

Also Large Book Section & Workers Art

CARTOON by Gellert, Burck, Soglow, Kruckman,
JL 'Al ’ ' ' • • -

'; ) Gropper, Siegel.

15c PER COPY—$1.50 A YEAR -

, : Special bundle rates to workers’ clubs. •

' new masse:
63 West 15th St, : ; ANeW York, N. Y.

i ’’

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys šau norėda
mi pirkti laikrodžius, daimantus 
ar bi ką iš auksinių daiktų ži
nokite, kad 
sipirksite.

ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSTOS
UŽ PRIEINAMA

KAINĄ

KRAUJO SPECIALISTAS 
\ Gydau fimiaa ir chroniikaa vyry ir 

) motery ligas kraujo . ir odos. 
Padarau iityriyiy kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 192 New York, N. Y.

Valandai Pritmimoi
Ryte nuo 10 Iki 1, Po pietų nuo t 

iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 11 ryto Iki 1 po piety 

Telefonas Lackwanna 4-2180

JONAS STOKES
.1)' Fotografas. f
Siuomi pranešu savo kostum. 

riams. kad perkėliau savo studij 
naujon vieton, 
? o numeriu 

12 Marion SU 
kamp. B^o a d- 
way, ChauTrcey- 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geViau jrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

STOKESJOK
512 Marioji St., kampas Broadway 

OKLYN, N. Y. 
^Dickens 2-1182Tel.

Telephone/rtstagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
pas mane pigiau nu-

LAIK^
NAU-

MADOS

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA 
Graborius

Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus. 
Taigi kreipkitės, pas manę, o aš 
Stengsiuosi pilnai, patenkinti.

WilhaTnshurgięčiąms, guriems 
pertoli pąš mane atvežu pataisy
mui Irikrodžių^ hf kitus jauksimus 
daiktus,j palikite* “LareVės^ • oiise.

11 IŠ. ten an pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu j “Laisvę.” Jfls užsimo
kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 ! Liberty Avė

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

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 

įtomobijius ;ir karietas veselijomsį 
krikštynoms ir pasivažinėjimams,

231 Bedfdrd Avenue

! BROOKLYN, WYi ;

02 Metropolitan Avenue 
(Ąrti Marcy Avenue)

. , j BROOKLYN N. Y.

. .... ------------------------------------------

“LAISVE.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CEflNOV S'
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau Įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo, 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

; metus. 1 4

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261 I i >
t ‘.4 • F’ .i i f . • , 1 4 * } i S 1 • ’
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