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KRISLAI
Provokatorių šmeižtai.
Kas Užsigynė.
Unijų Darbas.
Knygų Išpardavimas.

Rašo D. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

Provokatoriškoj “ N a u j o j 
Klampynėj”, kontr-revoliucinės 
opozicijos vadas E. Butkus ra
šo: “Dar visai nesenai jų dva
siškas vadas Angarietis atvirai 
išdavė kapitalistų valdžiai vieną 
politinį nusikaltėlį.“ Ką reiškia 
tok is pasakymas? Aišku kiek
vienam, kad Butkus stato drg. 
Angarietj kapitalistų valdžios 
šnipu. Tiktai paskutinis niek
šas gali šitaip šmeižti d. Anga-j 
riet į. ' j

Kas gi d. Angarietis yra? Jis 
yra vienas iš atsakomingų vei
kėjų Komunistų Internacionale. 
Jis yra vadas Lietuvos Komu
nistų Partijos. Jis del Lietuvos 
fašistų persekiojimų yra pri
verstas gyventi Sovietų Sąjun
goje. O dabar kontr-revoliuci- ; 
nės opozicijos vadas paskelbia, i 
kad Angarietis yra išdavikas, i 
O visai nesenai tvirtino, kad d. ' 
Mizara nuo d. Angariečio, iš j 
Maskvos, parvežęs m4isą pini- i 
gų. Reiškia, pagal Butkaus ■ 
tvirtinimus, Komunistų Inter
nacionalas ir Lietuvos Komu- j 
nistų Partija yi*a netinkamos! 
įstaigos, nes jose darbuojasi 
Angarietis. O Sovietų valdžia 
taipgi jį gerbia, tai negera ir | 
ji.

Ai- tai nėra atviras kursty-; 
mas darbininkų prieš Komunis- į 
tų Internacionalą, Lietuvos Ko- i 
munistų Partiją ir Sovietų val
džią? Taip, ir tai bjaurus pro-I 
vokacinis kurstymas.

Naujus melus paleido A. Gal-1 
kus, kas žino Galkų, tas žino, 
jog tas žmogus visada nesąmo
nes kalba. Ilgiausios šmeižtų 
istorijos yra keno iš opozicijos 
vadų sugalvotos, o jis tik pa
dėjo savo vardą. Bjauru tas, 
kad tie gaivalai savo melus net 
į svetimženklius deda, jog buk 
tai mano bei Brovvno kalbos. 
Atsakinėti j tuos melus nėra 
reikalo.
lykus. Jis tvirtina, buk 
Eastono teisme užsigynęs 
munizmo. Partijos politika 
ra, kad kiekviename klausime 
ir kiekvienas 
kapitalistų teisme kas jis yra. 
Vienok Eastono 
mūs politika, kad M. Urba, J. 
Bimba ir aš prisipažintame ir 
tas buvo padaryta.

Bet tas patsai Galkus išsigy- 
Štai ant rankų teismo nuo-1

Klovos advokatas statė ■ « v •

JAPONIJOS KARO PLANAI PRIEŠ SSSR.
’ H . I < j

Angariečio Straipsnis 
Apie Oportunistus

“Laisvės” redakcija ga
vo nuo drg. Angariečio 
svarbų straipsnį, užvar- 
dytą “Išvirkščias Mark
sizmas.” Drg. Angarietis 
puikiai sukritikuoja opor
tunistus, kurie sako, kad 
komunistų kova su jais 
tėra nuomonių skirtumas, 
o ne klasių kovos reika
las. Taip pat jis nurodo, 
kokios partijos oportunis
tai nori ir už kokią parti
ją jie visuomet stodavo. 
Ypatingai oportunistų su
vedžioti draugai darbi
ninkai stengkitės šitą d. 
Angariečio straipsnį aty- 
džiai perskaitysi. Jis ne
užilgo tilps “Laisvėje.”

Naikinimas Shanghajaus
Japonijos kanuolės Shang-

Pažymėsiu tik du da- i hajaus mieste sugriovė _ 25 
aš I milionu dolerių vertės dirb- 

ko- 
ne-

prisipažintų

teisme buvo

tuvių ir sunaikino daugybę 
namu. Tas miesto sunaikini
mas išmetė iš darbo 
200,000 darbininkų.

apie

Bostono Streikieriy
. £,. , v t. Gražus Solidarumasne. Štai ant rankų teismo nuo-Į.

rasas. Klovos advokatas statė BOSTON, Mass.— Suk- 
jam sekamą klausimą: niasiuvių streikas eina pir-

“You are a Communist? (Tu!myn< Amerikos Darbo. Fe- 
esi komunistas?) .—Į tai atsa-, deracijos, reakcinė unija 
pone)” JTeKiX‘nuorašas pus- įsakė visiems savo nariams, 
lapis 268). Jie rankų nešiotų

štai, matote, patsai A. Gal- kaspinus su Federacijos už- 
kus užsigynė, kad jis nėra ko-|raŠU.
munistas, o dabar skelbia bjau- Lai atsisakė tą padaryti, 

pareikšdami, kad tokios žy-

MAINIERIAI BADAUJA, NES MUŠEIKOS
NELEIDŽIA PRISTATYT JIEM MAISTĄ

l PINEVILLE, Ky.—Brush 
; Creek apielinkėj apie tuks- mainieriai buvo 
i tantis mainierių šeimynų streiką.
i badauja kaipo pasekmė to, 
!kad valdžios ir anglies ba- 
|ronų pasamdyti- mušeikos 
j neleidžia Darbininkų Tarp- 
| tautinei Pagęlbai įgabenti 
'maistą. Trokai su maistu 
sulaikomi ir vežikai grumo- 
jami nulinčiavimu, jeigu vėl 
bandytų pasirodyti. Taip 

i pat mušeikos grąžina atgal 
maistą, atgabentą trauki
niu.

O beveik visi šios srities 
išėję į 

Badas gi kai ku
riuos jau . suvarė į darbą.
Kiti tebesilaiko kovos lau
ke, nors palengva miršta 

■ badu.
Nacionalė Mainierių Uni

ja ir Darbininkų Tarptauti
nė Pagelba deda visas pa
stangas, kad sulaužyti mu
šeikų frontą ir kad pasiekti 
tuos badaujančius mainie- 
rius su maistu.

GENEROLAS REILLY ATVIRAI IŠDĖS
TO RENGIAMĄ KARĄ PRIEŠ SOV. SĄJ.

kariuomenėsHearsto laikraštis “New milionu savo 
York American” patalpino Azijoj ant sausžemio. Nuo 
Jungtinių Valstijų generolo to’ laiko, kaip Japonija už- 
Reilly straipsnį, kuriame jis grobė Mukdeną, visi jos at- 
išdėsto, kodėl Japonijos vi- sargūs žygiai buvo daromi 
si žygiai yra atkreipti prieš tam tikslui, kad atsiekus tą 

i Sovietų Sąjungą ir kodėl strategišką poziciją.
; imperialistinės šalys turi ją Ii laikas nuo laiko valan- 
I remti ir remia. Jis prade- džiukei apsistoti ir pagalvo- 
da: * . ti, bet vien diplomatinis

“Japonija buvo naudinga nenubaidy®
apkarpymui caristines Ru
sijos sparnų. Gi bolševisti- 
nė Rusija daug pavojinges
nė Azijos ir viso pasaulio 
taikai, negu caristinė Ru
sija.”

Ji ga-

nuo to tikslo.
“Kuomet konfliktas iš

kils, tarptautinės Europos 
politikos interesai reika
laus, kad nekliudyti Japoni- 
I jai. Visos didžiosios Euro- 

Paskui generolas Reilly į pos valstybės, ypatingai
Bet eiliniai darbiniu- 'pereina prie Japonijos tiks-j Anglija, delei savo koloni-

riausius melus. Toli nenuva
žiuosi, nes tą žino visi Eastono - .v
darbininkai, kurie buvo įtrauk- i meS issklltų BendlO Fron

to Komiteto ir naujosios 
unijos pasekėjus. Duotų 
progą policijai juos pulti ir 

, o Federacijos 
pasekėjų neliesti. Eiliniai 
'senosios unijos nariai sako, 
kad jie nesiskirs nuo kitų 
sukniasiuvių ir išvien ko
vos, kad laimėti streiką. Tai 
puikus darbininkų solidaru
mo pavyzdys.

ti Į tą teismą. Ir pas mus yra 
teismo stenografinis nuorašas.

Galkus kalba ir apie unijas, terorizuoti 
bet ką jis patsai turi bendro j 
bent su kokia darbininkų imi 
ja? Nieko! /Km s del ma 
nęs unijiniame-judčjime, tai esu 
nuo 1916. Phila. 
UTW. 25 lokalo; 
nizavome 
Workers 1924 ir 
1929 ir 1930 metais buvau na
riu ir Eastono sekretorium Na
tional Textile Workers Unijos. 
Tais pat metais del sudarymo 
kairiojo sparno reakcinėj uni
joje prigulėjau prie UTW. 1660 
lokalo. 1929 metais buvafl net 
Nacionalio Komiteto NTW uni
jos narys. O dabar ateina Gal
kus ir drebia purvus ant manęs 
unijų reikale.

Taip, buvo padaryta klaidų 
mano ir kitų draugų ir distrik- 
to. Jų buvo ir bus, nes vei
kiant, jos Neišvengiamos.

»uvau nariu 
aston orga- 

A.ssocihted Silk 
25 metais;

Bedarbių Taryba
Gerai Darbuojasi

CHESTER, Pa.— Čionai 
gyvuoja bedarbių taryba, 
susidedanti iš delegatų nuo 
darbininkų organizacijų. 
Laiko susirinkimus ketvir
tadieniais po num. 120 W. 
3rd Street.

Taryba sėkmingai sulaikė 
- - kelius bandymus išmesti be- 

žingeidu 'darbius iš stubų už nepaje- • , . I •__ _____•__________

Darbo Unijų Vienybės 
Lygos Konferencija

Darbo Unijų Vienybės 
Lygos konerencija prasi
deda šiandien, vasario 27 
d., 2 vai. po pietų, Stuy- 
vesant Casino svetainėj, 
142 Second Ave. Delei 
reikalo apkalbėti daug • 
svarbių reikalų apie revo
liucines unijas ir jų pro
blemas, konefrencija tęsis 
dvi dienas ir pasibaigs 
tik sekmadienio 6 vai. va
kare.

Drg. Ford, kuris daly
vavo Raudonojo Darbo 
Unijų Internacionalo ple
nume, duos platų praneši
mą apie Internacionalo 
veikimą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

jos Indijos, bijo Rusijos.”
Tai šitais politiniais su

metimais šiandien didžio
sios valstybės padeda Japo
nijai ruošti kruviną karą

lų Mandžurijoje.
“Kilus karui su Rusija,” 

sako Reilly, “stokavo pir
mos klasės strateginės po
zicijos, kur jinai (Japonija) 
galėtų sukoncentruoti du i prieš Sovietų Sąjungą.

Japonija Mobilizuoja 
Rusus Baltagvardiečius

Naujos Chinijos Militarist 
Rietenos

Gautas praMASKVA.- 
nešimas^ kad f Mandžuyijpj 
Japonijos karinis< štabas uo
liai ginkluoja ir. mpbili^uo,- 
ja rusus baltagvardiečius. 
Tas darbas varomas slap
tai. Tūkstančiai rusų jaū 
paimta į kariuomenę.t ■ Jų 
planas toks, tuoj aus įsiverž
ti į Vladivostoko provinci
ją ir užgrobti visą Sibirą.

Sovietų Pramones Laimė
jimai Užtikrinti

NEW YORK.— Sugrįžęs 
iš Sovietų Sąjungos inžine- 
rius Arnold Rukeyser para
šė knygą apie Penkių Me^ų 
Planą. Jis sako, kad plano

SHANGHAI. — Chiang 
Kai-shėkas skubiai šaukia į 
Loyangą konferenciją Kuo- 
mintango ■ vadų. Kilę nauji 
ginčai ’ tarpe įpilitaristų. 
Sakoma, kad buvę jNankin- 
go valdžios šulai Chen ir 
Fo atsisako važiuoti į tą 
konferenciją, nepaisant to, 
kad Chiang Kai-shekas už
tikrina jiems padengimą ke
lionės lėšų.

PASKELBTI SLAPTI JAPONIJOS KARO 
ŠTABO DOKUMENTAI; PO UŽGROBIMO 
MANDŽURIJOS, GROBS SOV. SIBIRĄ

Shanghai. — Aštuonioli
kos metų mergina Chung- 
liang nųsipjovę rankos pir
štą, idant įstoti į kariuome
nę karui prieš japonus. Tė
vai uždraudė jai stoti į ar
miją, tai ji sako, kad ji nu
sileis sau kraują ir mirsi 
nuo to, jeigu jai nebus leis 
ta eiti į karą.

Japonija užgrobė Man- gynimo galią ir įgyti pilną 
džuriją ir įkūrė sau ištiki- medžiaginę nepriklausomy- 

'mą valdžią. Tam ji turi su- bę. Pirma, negu mes eisi- 
I traukus daug kariuomenės me prieš Ameriką, mes tu- 
ir amunicijos. Japonijos ka- rime sustiprinti savo pozi- 

■ rinis frontas nusitiesia per ciją Chinijoj, užgrobti ryti- 
du šimtu mylių ties Sovietų nę dalį Sovietų Sąjungos ir 

irubežium. Organizuojami1’ 
;ir ginkluojami rusai balta
gvardiečiai, kurių yra apie 
150,000 Mandžurijoj. Tuo 
tarpu Japonija leidžia pro-! kontrolėn.. 
vokatoriškus melus, būk So
vietų valdžia siunčianti ka-igelba kitų šalių imperialis- 
riuomenę į rytus, kad pra-į tų pirma užgriebs Chiniją 
dėt karą prieš Japoniją!

O tų visų Japonijos žygių 
tikslas yra vienas, būtent, 
prisiruošti prie karo prieš 
Sovietų Sąjungą. Tatai pa- 
aiški iš slaptų dokumentų, 
kuriuos paskelbė komunistų 
“Daily Worker,” paimda
mas iš Europos laikraščių. 
Japonijos karo fronto ko- 
mandierius generolas Hon- 
jo dar pereito rugpjūčio 

įmėn. 3 d. davė tokį raportą 
(Japonijos karo štabui:

“Kad sustiprinus mūsų

laimėti šitas šalis del savęs. 
Amerikos įtaka Philippi- 

I nuošė turi būt sunaikinta ir 
tos salos turi pereiti mūsų

Vadinasi, Japonija su pa-

i
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ir Sovietų Sibirą, o paskui 
atsiskaitys su Amerikos im
perialistais. Tai tokie yra 
Japonijos karinio štabo pla
nai. Bet tai planai naujo 
pasaulinio karo, atkreipto
I prieš Chinijos revoliuciją ir—-- j 
prieš Sovietų Sąjungą.

« I
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Imperialistai Atmetė 1 
SSSR. Pasiūlymus - j

GENEVA. — Vasario 25
■šalies poziciją ir'jos spėkas, d. nusiginklavimo _ konfe- 
jtai būtinai reikia pasinau- uncijoj priešpietinei sesi- 
;dot ta proga, kurią mums .1°j vėl kalbėjo d. Litvino-
1 suteikia pasaulio ekonomi- vas« SSSR, delegacijos Pir- 
' - — .... mininkas. <T’’~

Są-1 Sovietų Sąjunga stoja už
( i jungos Penkių Metų Planas tuojautinį ir visuotiną nu-

protestavo^ ir, užtraukė In- neužbaigtas, gi Chi- siginklavimą. .lis pasiūlė^ 
- Reichstagu n-a yra nesuvienyta šalis, kad konferencijos komisija

Berlyn.—Premjerui Bru- 
eningui kalbant ii ginantį- padėtis, o taipgi tos ap- 
valdzią reichstage, UorniJ"1 {inkybės, kad Sovietu 1 
nistų Partijos frakcija uz

ternacionalą.”

Litvino

mininkas. Jis nurodė, kad

Jis pasiūlė,

sesija turėjo but uždaiyta. yjslJg tuos faktorius mes tuojaus padėtų viską į šalį 
ir imtų diskusuoti ir svars
tyti klausimą visiško nusi
ginklavimo.

Šitam Sovietu delegacijos 
nasiūlymukjpritarė tiktai 

vom pasistatę Suvienijimas i Turkija ir r^rsija. Visos 
Chinijos, gyvavimas Sovie- Į kitos imperinlistinės vaisty
tų Sąjungos ir Amerikos 
veržimasis į Tolimuosius 
Rytus nesutinka su mūsų 
interesais. Jeigu mes nori
me pastoti kelią Amerikai
Tolimuose Rytuose, tai mes! dar didesniu apsiginklavi- 
turime sudrūtinti savo apsi-! mu delei karo.

Mexico City. —- Nicara- 
guos sukilėlių vado Sandino 
šalininkai čionai tvirtina, 
kad greitu laiku 2,600 San
dino ginkluotų kareivių 
pradės naujus žygius prieš 
valdžią. Jis ketinąs už
grobti Nicaraguos sostinę.

Paulsboro, N. J. — Va
cuum Oil kompanijos tanka 
eksplodavo ir žuvo du dar- 
binihkai. ( Ten netoli buvo 
apie 40 darbininkų, bet ki
ti išliko' gyvi.f ■

turime išnaudoti, idant su- 
dnitinus mūsų okupaciją 
Mandžmijos ir Mongolijos, 
idant atsiekus tuos tikslus 
Sibire, kuriuos seniau bu-

bes griežtai pasisakė prieš. 
Vadinasi, dar vienas Įrody
mas, kad susirinkę Genevo- 
je imperialistu agentai rūpi
nasi ne nusiginklavimu, bet

M
71

‘ ■ M 
■-o

3. A

‘ f’• 1

■m
»• ft; ■'j

Ig. Bečis prabilo apie A.L.D
L.D. knygas. Tas l.„o____ , . * - .
Kada jis buvo sekretorium, taC girną rendos užsimokėti.
1929 metais ALDLD. knygų : Jau suorganizuotos penkios
pa^noAta p?r.du0vaJiknož^‘/l0, bedarbių kuopos įvairiose
reitate metais met’pardavėm^ miesto dalVse- Bedarbių ta- pasisekimas jau pilnai už- 
už $232.87. i 
mas.
plačiau ALDLD. reikaluose.

Prague. — Čechoslovaki- 
jis valdžia nutarus priimti 
Trockį del . apsi enimo. 
Įdomu' tas, kad; kaip^tik tos 

 

valdžios agentai) tapo) neser 
nai sugauti Maskvoj besi- 

 

;, k&d išprovo-

Madrid.— Ispanijos socia- 
listų-kapitalistų valdžia at
metė Sovietų Sąjungos pa
siūlymą pradėti derybas de
lei prekybinės sutarties.

Įdomu tas, kad Ispanijos 
valdžia kiša tą patį seną, 
nudėvėtą bjaurų argumen
tą, būk Sovietai finansuoją laikyti tvarką^Vardai biz

nierių laikoma slaptybėje.
Komiteto tikslas bus pa-

SUSIORGANIZAVO BIZNIERIAI KOVAI 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ IR KOMUNISTUS

KNOXVILLE, Tenn.—šio 
miesto “saugumo” direkto
rius Anderson suorganiza
vo slaptą biznierių komite
tą, susidedantį iš 100 vyrų. 
Tik paskelbta, kad jo tiks
las bus padėt policijai “pa-

Ispanijos revoliuciją! Vei
kiausiai tie darbininkų ne
prieteliai pasimokino iš mū
sų provokatoriaus Prusei- 
kos, kuris ■ paskelbė, būk 
“Laisvė” ^gaunanti pinigų 
nuo Angariečio iš Maskvos.

darbių judėjimą,. mes pardavėme, , . - * .■ — —o—-•
2.27. štai kokis skirtu- rVba ypatingai daug įtakos tikrintas, kad kūrybos dar-Į darbuojant.
Bet apie tai parašysiu turi tarpe juodveidžių dar-Eas Sovietų Sąjungoj eina Ikuoti karą'prieš Sovietų Są-r
ALDLD. reikaluose. bininkų. pirmyn nėšulaikomai;J įjunką. » u

bedarbių tarybos ir i 
nistų Partijos. Vietos bur- kalams.”

D

žuazinis “Times” praneša 
apie to komiteto susirinki-, 
ma, kuriame vienas Na- c. 7

cionalės Gvardijos viršyla 
pareiškė: '

“Mums ne tiek turi rūpė
ti Chinų-Japonų karas, kiek 
besiplėtimas kom u n i z m o 
Kentucky ir Tennessee val
stijose. Mano supratimu,

dėt policijai triuškinti be- Nacionalė Gvardija pirma 
darbių judėjimą, kuris bus pašaukta nuslopinti su- 
smarkiąi auga po vadovybe kilimą namie, negu mobili-

‘ ‘ Komu- zuojama užsienio karo rei-

f

$$

‘ j
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Bolševiku Kandidatai Ant 
Baloto S.LA. Rinkimuose

• t 1

Socialfašistų “Naujienos” 
dejuoja, kad iš priežasties 
besitęsiančio “faito” tarp 
fašistų ir socialfašistų (del 
dolerio) SLA. organizacijoj 
bolševikų kandidatai gali 
but padėti ant baloto1 SLA. 
Pild. Tarybos rinkimuose.

.Genevoj, Šveicarijoj, suvažiavę imperialistinių šalių at
stovai į taip vadinamą nusiginklavimo konferenciją ne
nori nei kalbėti apie nusiginklavimą.

Pereitą ketvirtadienį jie atmetė Sovietų Sąjungos at- Kad kaip, tai SLA. Dar- 
stovo Litvinovo pasiūlymą del visiško nusiginklavimo, bininkų Opozicijos kandida-

kelias del išvengimo tas į sekretbriuš, drg. Mi-:

šia darbininkų reikalams—ir 
pačių darbininkų palakamas. 
Kadangi apgarsinimai paleng
vina laikraščio leidimą, mes 
kai kuriuos imame. Bet musų 
dienraščio pasiląikymo vyriau- 

. sias šaltinis ne apgarsinimai, 
bet prenumeratos, aukos, ki
tokia parama iš darbininkų ir 
musų organizacijų.

Kas: nori garsintis “Vilny” 
—negali užkurti mums savo 
sąlygų. Grąsinimąis priversti 
mus pataikauti tiesiog durnas 
dalykas.

j; '• Delegatai, atstovaū- • 
Sjanti 500,000' darbininkų iš- * 

________ , - • > < I atvyko iš visų So- 
Penkįų Metų mėnesius įvedus tuos išra-! vietų Sąjungos dalių. , „

__ _______ _ L j didelį dimus, likosi sutaupinta ne! 
pakilimą technikinio tvė- mažiau, kaip 80Q,000 rublių.1 
rybos darbo ir į tą dar
bą sutraukė plačias ma
ses urmininkų. Lenino žo
džiai kas liečia “sujungimą 
vėliausio mokslo ir kapita
listinės technikos su masine 
organizacija klasiniai sąmo
ningų darbininkų, tvėrėjų 
plačiosios skalės socialisti-

Kova už
Planų iššaukė

Litvinovas nurodė, kad vienatinis 
karo, tai visiškas nusiginklavimas.

'Bet imperialistai netiki į taiką, 
siginklavimo. Jie tik nori blofinti

liauskas, £alf but pirmas I LiėtUVOS Socialfį$Stai
'• i' i Mekleriauja Lenkijai >

“Naujienos’’ štai kaip ap- ■ 
d- tuo būdu apdumti masėms akis, o tuo pačiu sykiu rag0 susidėjusias “kompli-' 

i Racijas” SLA. rinkimuose:
Jau baigia paaiškėti, kas 

bus kandidataiiį SLA. Pildo
mą. Tarybą galutinuose balsavi-, 
muose. Dr. M. J. Vinikas į 
baliotą nepateks, nes dauguma 
Pildomos Tarybos narių atsi
sakė paremti prezidėnto Ge
gužio įnešimą, kad jam duoti 
teisę kandidatuoti.. Jo įneši
mui pritarė, rodos, tik vienas 
adv. Gugis. Kiti 
kytis “tradicijos” 
n u sios tvarkos.”

Tas klausimas 
dar bus keliamas 
tai bus po laiko.

Kadangi p-lė Jurgelįutė. bu
vo atsisakius kandidatuoti 
(taip ji pranešė fašistų kon
ferencijai), tai dabar gal bus 
pirmas ant balioto bolševikų 
kandidatas. Bet Jurgeliutės 
draugai ją ragina, “runyti” ir 
.sako, kad “narodas” (anot na- 
bašninko Paukščio). už ją bal
suosiąs. Tur-būt, dar šią są-’ 
vąitę patirsime,' Ar ji bus ant1 
balioto, ar ne. 5 1 ■ ■ 1 • 1 ' ‘

Grinius atsisakė. Į vicė-pre- 
zidentus “runys” MlkalAųškas, 
bolševikas^ir* Vokiėtiaitife. ! > '

Į iždininkui— Gugis,■, Ta'ne'i- 
la ir bolševikas. ■ . \

Į iždo globėjus, apart Ba- 
kano, Stungio, dviejų senųjų 
ir bolševiko, sutiko eiti dar. ir 
Sekys (jei teisingai nugirsta).

Todel jie nenori nu-!an^ 
apie nusiginklavimą, '

vfeu smarkumu rengiasi prie karo.
Ir kuomet dabar Tolimuose Rytuose faktinai eina ką

rąs, j tąi imperialistai susirūpinę labiau ginkluotis, o ne 
nusiginkluoti. > /

Dūbar negali but nei kalbos apie bent kokias kapita
listinių šalių pastangas eiti prie bent kokio nusiginklavi
mo ir palaikymo* taikos pasauly.

Dabar imperialistinis karas vis labiau ir labiau arti
nasi.

Nežiūrint, kaip dalykai neatrodytų Chinijoj, bet iš ten 
gręsia imperialistinis karas Sovietų Sąjungai.

Japonijos imperialistai, remiami kitų imperialistinių 
šalių, toliaus tęsia savo provokacijas toj Mandžurijos sri
ty, kur eina Chinijos Rytinis Gelžkelis, kurį pusiau val
do Chinija ir Sovietų Sąjunga. Pirmiaus toj srity Japo-; 
nijos imperialistai suorganizavo chinų provokacinę ar- j 
miją po generolo Ma vadovybe, na, ir po priedanga ka- i 
riavimo prieš to papirkto generolo armiją veržėsi toliaus 
Mandžurijon ir dėjo pastangas išprovokuoti karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Japonijos imperialistai skleidė melus, 
būk Sovietai duoda amunicijos ir ginklų generolui Ma, 
būk tasai generolas sudaręs sutartį su Sovietų Sąjunga 
ir tt. Bet ta provokacija neišdegė—Sovietų Sąjunga ją 
atmušė.

Dabar vėl ateina pranešimai, kad tūlas chinų militaris- 
tas Ting-chao turįs keletą tūkstančių armiją prie Imien- 
po ir toje apielinkėje palei Chinijos Rytinį Gelžkelį ir jis 
pasiryžęs kariauti prieš japonus. Čia vėl gali but japo
nų imperialistų provokacija—kaip nors įtraukti Sovietų 
Sąjungą į karą. f
' O tuo pačiu sykiufJa^oftija dabar Mandžurijoj mobili
zuoja gaujas baltagvardiečių veržimuisi į Sibirą. Prie 
Gharbino, už 200 mylių nuoo Sovietų Sąjungos rube- 
žiaus, Japonija koncentruoja didelę armiją kareivių, Chi
nų kariuomenė Kirin provincijos valdžios (Mandžurijoj), 
kiūri yra japonų įrankis, tiksliai gadina Rytinį Chinijos 
Geležinkelį, kad sukiršinti Sovietų valdžią ir išprovokuo
ti karą.

:Kad Japonijos imperialistų dabar svarbiausias tikslas 
išprovokuoti karą prieš Sovietų Sąjungą, tai parodo da
bar spaudoj iškeltas generolo Honjo, Japonijos militari- 
nio komandieriaus Mandžurijoj, pareiškimas, padarytas 
dar rugpjūčio mėnesį, 1931 m., delei kaip prieš Sovietų 
Sąjungą.

Dabar Chinijos pasidalinimo klausimu eina ginčai tarp 
imperialistu. Amerikos imperialistai dalinai nepasiten
kinę deLJaponijos imperialistų puolimo Chinijoj. Wall 
Streeto atstovai Washingtone kalba, kad Japonija sulau- į

nutarė lai- 
ir “įsigyve-

veikiausia
seime, bet

Lietuvos darbininkų 
kaimo biednuomenės dvisa
vaitinis laikraštis “Balsas,”

• ; t > ‘.
išeinantis Tilžėj, No. 3 ra
šo:

Lietuvos 
už Lenkijos 
Rygoj savo 
“Darbininkų 
laikraštyj 1930 m. tilpo straip
snis, “Vilniaus klausimas ir 
demokratija.” To straipsnio 
pamatinės mintys tokios: 
“Vilnius kiekvienu metu yra 
ta kibirkštis, iš kurios gal kilt 
didelis gaisras,” reikia grei
čiau “surast taikų Vilniaus, 
klausimo sprendimo būdą”, 
“nepalaikymas ekonominių 
santikių su Lenkija yra lazda 

1 dviem galais ir vienas jos ga
las skaudžiai muša pačią Lie
tuvą,” “užmezgus šantikius su 

, Lenkija nedarbas Lietuvoj su
mažėtų, prękės atpigtų,” 
“Klaipėdos uostas ir .Lietuvos 
gelž.keliai turėtų daugiau dar
bo ‘ ir pelno, ” galima' paten
kint “plačia Vilniaus autono
my j a” Lenkijos duota.

Tai taip Lietuvos J.sočialfa- 
' Šistai “Dktbin'inkų bAlse” nie- 

klerikvo Lenkijai/I Ir kaip ne-

ir

socialdemokratai 
pinigus 
laikraštį 
Balsas.”

leidžia 
vardu 
Tame

Draugas Weinberg, Dar
bo Unijų Centralinės Tary- : 

Didžiausias trūkumas kas b°s sekretorius, patiekė ra- .
liečia masinį išradimą, tai portą apie darbininkų išra- 
buvo jo neplaningumas, iki.tiejų užduotis socialistinėj., 
patys išradėjai išdirbo pla-kūryboj.
ną. ( Dirbtuvėse pasirodė Į Darbininkų išradėjų ma- * 
taip vadinamos užduočių! sįnjs judėjimas, pareiškė 
knygos išradėjams. Knygo-' draugas Weinberg, yra vie
še duodama išradėjams ge- na svarbiausių formų tve- 

nes gamybos” tapo įvykinti PatąnmU-. P^zd.zlU1,; riamojo darbininkų dalyva- 
gyveniman. Darbininku Iš- .knygoj Markso , vjmo budavojime socializmo.

dirbtuvėj, nurodoma: ;Be to tveriamojo masių su-
“Vienas silpniausių punk- manumo mes nebūtume ga- 

tų yra, tai keliamosios svir- Įėję atsiekti tų pasisekimų, 
tys. Pasvarstykite, kokie kuriuos mes galime užrekor- 
pritaikymai turėtų’būt pa* duoti.
daryti fandrėsė (liejyklose),’ Kapitalistai dabar yra 
kad, nereįkėtų ^svirtims taip prįe£ išradėjų . aktyvišku- 
toli nusitrąukti. mą, prieš technikinius pa-

, “Plieno ir geležies artavo- gerinimus. Tiktai militari- 
ta draugija dabar turi savojimp procesas tęsiasi nuo 10 niai-technikinio pobūdžio iš- 
eilėse apie 700,000 darbinin- iki 12 dienų. Kaip tas gali radimai jiems svarbūs. Ka- 
kų išradėjų, 
ningrado organizacija turi 
suvirš 60,000 narių, Ukrai
nos organizacija apie 75,- 
000 narių ir Maskvos orga
nizacija apie 50,000. Išra
dimų augimas tarp masių ir 
išradėjų organizacijos au
gimas ypatingai matosi 
įmonėse ir fabrikuose. Pu- 
tilovo įmonėj (Leningrade) 
darbininkų išradėjų bran
duolys turi 2,000 narių, 
“Krasny Treugolnik” dirb
tuvėj išradėjai turi 2,400 na
rių, Maskvoj “Elktro-Zavo- 
de” 3,200 išradėjų, Stalin
grado traktorių išdirbystėj 
2,300, “Raudonojo Profin- 
terno”, fabrike 1,200 išradė
jų ir itt, ( ; |

Išradėjai visada buvo pir- ,v .
moše eilėse. Kur tiktai ga- kų išradėjų .branduolys su- i^anį palengvinti 
mybos plhnui gręsia koks rado veikmingiausią būdą darbininkams, idant, suma-? 
pavojus, ten išradėjas kovo- sumobihzavmiur darbininkų gjnus darba darbininkams, 
ja. Leningrade darbininkų tveriamųjų minčių. Jau du

radėjų Draugija tapo suor
ganizuota 1930 metais su^ 
lig nutarimo Sovietų Sąjun
gos Centraįinės Darbo Uni
jų Tarybos ir sulig užgyri- 
mo Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijos Cen tralinio 
Komiteto.

Sulig nepilnų statistikų.

Vien tik Le- būt pakeista, kad sutrum
pinti laiką, kuris tam pro
cesui reikalingas?”

Apart išradimo knygų, iš
radėjų branduoliai iš,dirbo 
braižymo metodas kiekvie-

pitalistai dabar atmeta iš
radimus, kurie prisideda 
prie išvystymo gamybos jė
gų. Pavyzdžiui, Vokietijos 
stiklo kartelis (trustas) ne
senai nupirko patentą delei 
bonkų gaminimo mašinos, -nam darbimnta; Dwbtuvej kuria naudojant būtų pada- 

Elektro-Aparat skirtai- . - ...V „„„ryta perversmas stiklo pra
monėj. Stiklo kartelis ta- 
čiaus, nupirko tą patentą 

Į vien tik su tuo tikslu, kad 
Įnedaleidus jį panaudoti. 
Tuo būdu mes matome, kad 

j technikinis progresas apsis
tojo kapitalistinėj sistemoj.

Gi Sovietų Sąjungoj mes 
socialist!- matome visai ką kitą. So- 

Įcializmo bud&vojimas reika- 
. 1 . . Jauja smarkaus technikos
Apart sūdaiymo U; besivys tymo. Męs siekiame

planavimo formų, darbinm- (sul.acionalizuoti galnybą> 
i darba

gos užduotys buvo apkalba
mos darbininkų susirinki
me, ir atsišaukimai į darbi
ninkus buvo prisegti prie 
a p diskusuojamų mašinų. 
Knygose yra paveikslai, ku
rie aiškiai parodo trūkumus j 

: dirbtuvėj. Pereitais imetais 
ĮLussičanko mainieriai sek- 
Įpnngai paskyrė i 
Įneš užduotis išradėjams.

>

*

tinęs eis tarp fašistų ir so- Į 
cialfašistų kandidatų, ~Ba-Į 
čiuno, Bagočiaus ir Gegu
žio. v

SLA. nariai darbininkai 
neturėtų snausti. Ypač da
bartiniu laiku jie turėtų dė
ti visas pastangas,, kad 
nors šiek tiek savo organi
zaciją apvalyti nuo fašisti- 

žė imperialistų padarytas sutartis kas liečia Chiniją. Įnio brudo. Jie privalo dar- 
Aišku, iš to plaukia išvada, kad ir Amerikos imperialis- ibuotis už SLA. Darbininkų 
tai turi nugabenti savo tvirtas militaristines spėkas Chi- Opozicijos kandidatus, 
nijon, kad apsaugoti savo interesus, kad palaikyti “at
daras duris” į Chinijos marketus. Bet šiuo tarpu karas , .
neįmatomas tarp Amerikos ir Japonijos imperialistų, j darbmmkui dabar gali but 
Imperialistai turi aiškų bendrą tikslą, tai išprovokuoti aišku, kad nei fašistams, 
kąrą prieš Sovietų Sąjungą ir sunaikinti Sovietinę Chi- nei socialfašistams nerūpi 
nįją. Gali tarp jų būt ginčų del pirmenybės, del grobio i darbininkų reikalai; tie fa- 
C|iinijoj, bet jie tuos ginčus bando kaip nors išrišti ir ei-1 šistiniai elementai . (svar- 

paskeibimo karo Sovietų Į biausia ėdasi tarp savęs del 
išnaudojimo tos organizaci
jos savo bjauriems tiks^ 
lams. Todėl nei vienas S.L^ 
A. narys darbininkas ne
privalo .balsuoti ųž. fa^isįK.

po Priedanga0visų tų imperialistų ginčų slap- n*us ^n^l^us. . » , ‘ 
ipąrialistinių šalių planavimas, Lkaip išprovo- ; : ‘4 ' * ' ‘r

Biznierių Grasinimai į 
“Vilniai”

Vienas biznierius ‘pagTąsino 
(pei* telefoną) mums '^sienai- 
kimu.’- Jisai mus “surūdy
siąs” per radio programas ir 
dar' “visus iškarsiąs.” Ąną 
sykį mus taipjau “baisiai” 
gązdino vienas lietuviškas 
bankieris.

Jie pyksta, kad mes nededa
me apgarsinimų, kaip jie norų 

“Vilnis” yra dąrbininkų 
laikraštis—pašvęstas vyriau^

nįją.
ti prie savo bendro tikslo—prie paskelbimo karo Sovietų 
Sąjungai. Japonijos imperialistai net pareiškė, jog jie 
sutinka, kad ir kitos imperialistinės šalys įsiveržtų Chi- 
nijon ;ir bendrai su japonais padarytų teų “tvarką.” Tik, 
žinoma, japonai pageidauja turėti pirmępybę, nes jie ži
ną kad turėdami pirmenybę jie galės pasigriebti didesnį 
grobį, galės įvirčiau įsigalėti Chinijoj'. •'

Tačiaus L ‘ \
tai eina impąfialistinių šalių planavimas, kaip išprovo 
kuoti karą ptieš Sovietų Sąjungą, kaip sumobilizuoti ma- 
se£ tam karųi^ *. / '• '

Taigi, imperialistinis karas artinasi. Ką darbiniu-1 
kai daro? Ąr jie rengiasi užduoti galutiną smūgį kapi
talizmui ■ sekančiam imperialistiniam kare ? Rašydamas 
apie pereitą imperialistinį karą, Leninas pasakė:

“Negalima iššokti iš imperialistinio karo, negalima pa
siekti demokratinės, negrobuoniškos, taikos be kapitalo 
valdžios nuvertimo, be valdžios perėjimo į kitos klasės, į

1 proletariato rankas.”
Bet kaip tą padaryti? To negalima, atsiekti be masi

nės bolševistinės, gerai disciplinuotos Komunistų Parti
jos.

“Jeigu jūs turėsite tvirtai organizuotą partiją, tai vie
nas išstojimas gali išaugti į politinę demonstraciją, į po
litinę pergalę ant valdžios”, sako Leninas.

Taigi, imperialistams visu smarkumu besirengiant prie 
karo ptieš Sovietų Sąjungą, klasiniai sąmoningi darbi
nei kai taipgi visu srharkumu privalo budavoti Komunis
tų ^Partiją j masinę, tvirtai orgapizuotą partiją. J

t fe

. , . 2 . ,. (galėtume apimti nauja kūmetai atgal, taip vadinamos Harhi 
j “darbininkų išradimų pas-,

surinkimą išradimų- ir pa_; kolos” labai išsigarsinoMas-

reklamuot, :jei) socialfašistų (išradėjų organizacija ener- 
! giškai ir puikiai kovojo už
‘gerinimų^ delei ^fondo'1 Pen- kvos ir Leningrado dirbtu- ti darbo produktyvįškumą1: 
kių Metų Plano trečios nu
lemiamos dalies. Leningra
do išradėjai pasibrėžė šau 
už tikslą pravesti ekonomi
ją, iš ko susidarytų 100 mi
lionų rublių delei minėto 
fondo; jie viršijo pasibrėž- 
tą tikslą, ir pagelba pageri
nimų ir išradimų pravedė

“Į)arbininkų baįsą”. j 
ja , ir. Lenkijos pasamdyti 
agentai.

Į pirmininkus, tai varžy- Atsišaukimas į Cleve- 
lando Draugijų Sąryšio 
Narius ir Delegatus

CLEVELAND, Ohio. — 27, 
28 d. vasario (subatdje ir ne
dėlioję) yra rengiama “Tag

Kiekvienam SLA. nariui

Day” Kentucky streikuojančių taupumą ant 102 milionų išegzaminuoti ir 
angliakasių naudai. Lietuvių 
Draugijų Sąryšio delegatai, tu
rime visi dalyvauti šioje rink
liavoje. Sąryšio delegatų at
sibuvusioje konferencijoje visi 
vienbalsiai nutarėme dalyvaut 
ir dalyvavome Kentucky strei- 
kierių gelbėjimo konferencijo
je, kurioje buvo nutarta su
rengti šios “Tag Days”. Da
bar, draugai delegatai, atli
kime savo pareigą, visi daly
vaudami aukų rinkliavoje. Bė 
mūsų pačių darbo, turime pa
sistengti, kad kiekvienas iš sa
vo atstovaujamos draugijos — 
kuopos gautume kuo daugiau*- 
siai i rinkikų. Juo didesnis 
skaičius Lūs darbuotojų/ itųo: 
daugiau mes galėsime .sukelti 
paramos; kovotojams —h Kėn-. 
tucky mainieviams1 ir jųjų šei
mynoms. žinome; be jokio aiš
kinimo, 'kaip tar i parama yra 
reikalinga. >i' '? • v

Mūsų draugijų rinkikams 
parankiausia rinkliavos stotis, 
tai Lietuvių Darbininkų Svet
ainėje, 920 E. 79th St. Kaip 
subatoje; tai lir nedėlioję rink
liava prasidės 10 vai. ryte. De
legatai ir nariai Clevelando L. 
P.D. Sąryšio, dalyvaukime 
skaitlingiausiai. Padėkime lai
mėti Kentucky streikieriams 
'šią taip sunkią kovą su išnau
dotojais, ąiįglies baronais — 
'kapįiališta'iš, 1 - K < '

rublių.
Bet ir kiti tos draugijos 

skyriai neatsiliko. Šiauri
nio Kaukazo organizacija 
pasibrėžė sutaupinti 50 mi
lionų‘rubliu, Stalingrado 60 
milionų rublių, Centralinis 
Juodžemio Distriktas 25 mi- 
lionus rublių, Vakarinis dis
triktas 25 milionus rublių. 
Visur išradėjai išpildė savo 
pasižadėjimą, sutaupė kraš
tui milionus rublių ir pake
lės- gamybos^ techniką.

įPer pirmuosius šešis mė- Į 
nėšius 1931" metų' darbiniu-' 
kai .išradėjai Pu tilo vo iš
dirby štoje padarė: 8,000 nau
jų, sumanymų ir sutaupė vi
so 6,200,OO0 rublių. Šumany-

Mes pasibrėžėme' padidin-

tuvėse. Darbininkai susira-..' šiais metais ant 22 nuošim- 
Išo i paskolą, sakysime nuo ėių, tuo pačiu sykiu page- 
1,000 iki 5000 rublių, užsi- Įtinant gamybos kokybę, 
brėždami iki tam tikro lai- Į Mes užsibrėžėme įsteigti 
ko padaryti sumanymus, i nauju išdirbysčių ir fabrikų 
kurių pagelba būtų galima Į naujų pramonės skyrių^, 
sutaupinti iki tokios sumos, lytame ta.me darbe išradč- 
kaip užsirašyta. Jai lošia didelę rolę.

Patiekti sumanymai būna Draugas Weinberg rapor-
• išbandyti tavo, kad begyj devynrų me 

kaip gąlima trumpiausiu: jes!^ • ’i •'laiku, o ' darbininkai, kurie darbininkų išradimai aplai- 
juos patiekia, gauna dova- kyta luinuose valstybines 
į 1 pramones biuruose, 96,500

gelžkelio administracijose, 
Pravedimas planingumo ir mažesnis skaičius tokio- 

išradimo darbe žymiai padi- Se įstaigose, kaip paštas, 
dins techniką. Tarp svarbiausių išradimų

• 1 A £ • • * 3 * •

mai ir inžinais varomi kom-

nėšių 1931 metų 194,709 
i darbininkų išradimai aplai-

pramonės biuruose, 96,500. 
gelžkelio administracijose,

Laike ketvirtų, Penkių buvo automatiški sujungi- 
Metų Plano užbaigos metų, tuzinais varomi kom- 
išradėjai visa energija dar- javams, ir vien tik 
buojasi, kad išpildyti savo 
užduotis. Tos užduotys iš
tiktųjų yra didelės. Išra- į 
idėjų draugija pasibrėžė sau ; 
!už tikslą išradimų ir page-; 
rinimų pagelba sutaupinti į 
kraštui: iki 1000 milionų j 
rublių. 

f- . y x ■
Tasai augimas tveriamo-1

toki išradimai pagelbėjo su~ 
itaupinti 81 milioną rublių.

Iš “International Press 
Correspondence”

, , . Vertė J. S. ■'

SO. BOSTON, MASS
Dr. J. Repšio Paskaita

Kovo 6, d., kaip 7:30 vai. 
vakare, L.D.S.A. 13-ta kuopa

i rengia Dr. J. Repšiui paskaitą 
i klausimu. Nėra 

kuris priežasties aiškint, kad svar-.
• - I • i • W W •

Ar galima del laikyt, kad būtu sveiki, taipgi 
Maskvoj fabrike '-“Serp į Išnaudojimo iššaukti tokį, R®p-

Molot” 1927 metais buvo .milžinišką tveriamąjį suma-Į §ys apakinės ir į klausimus, 
patiekta tik 17 išradimų, numą, tokią didvyrišką ko- ■ TodeI kviečiame nesivėluoti, 
1928-29 tik 24, kuomet 1929- va del technikinės pirmym tai bus daugiau laiko pačiam 
30 metais jų skaičius padi- žangos? 
.dėjo iki 1952, o per j)irmuo-j-- 
^siųs devynis mėnesius 1931!

Už tai svarbu i tu o j aus, be jokio atidėliojimo kiekvie- ™^irnų skaicius^pa-

pąrtijoB būdavojiiho, o geriausia galimą^ritidėti/tai pa- tųį išradimų . buvo pritaikin- gresas atsidarė sausio 16 d., 
tampant jos'nariu. 7 j ' ' *1 1 1' •••' ' W taČiaus 'per tuos devynis Darbo Unijų Name, Mask-

mų i vertė 4 žymiai pakilo. Į sios iniciatyvos, tos perga- 
1^29-30- metais darbininkų dės masinio išradimo yra ge-: 
sumanymų vertė sieke dau- riausias atsakymas į Kauts-Į 
giausia iki 600 rublių. 1930 i kio ir Trockio- šmeižtus kas sveikatos 
mietais jau pakilo iki 1398,liečia išnaudojimą, • * -•
rublių, o viduryj 1931 metų i esąs,* kaip jie sako, Sovietų i bu visiems žinoti, kaip užsi-. 
iki suvirs 2800 rubliu. i fabrikuose. Ar galima del laikyt kad būtų sveiki, taipgi

Mod™; ' iSnaidAnmA ■ inVi i apie ligas, nuo ko jos paeina
Dr. Rep-

iki suvirs 2800 rublių.

Todėl kviečiame nesivėluoti.

It

ryšio Valdyba. ’
; J ... F7 į Pirmas Išradėjų Kong resas

Pirmas Visa-Sąjunginis 
nam klasiniai sąmoningam darbinintuįiprSidėti prie tos siekė 2892. Nors tik dalis Darbininkų Išradėjų kon-

prelegentui aiškint ir susirin- 
1 kusiems sužinot apie užlaiky
mą sveikatos.

Paskaita įvyks 
Jiečių svetainėj, 
way, So. Bostone, 
tui!

I t
.. 5

v.t .

Lietuvių Pi-
376 Broad-
Įžanga vėl-



Puslapis Trečias

WORCESTER, MASS

NEVIN BUS LINES

yzzzzzr

IS CLEVELAND!) DARB. DRAUGIJŲ VEIKIMO

WilKES-BARRE, PA

NAUJO KARO GAISRAS

46 Teh Eyck Street

Davė 
bedar- 

13 d. 
kuopa 
Taipgi 
kainos

Ruthenbcrgo Mirties Rami 
liejimas Grdinos Salėj

gyslų ir są- 
be operaci- 
kitas ligas

Aido Choro Komisija

Lietuvos Sū- 
Draugijos

Mass.
ir Dukterų

Waterburieciai Minės
i Drg. Harry Simmsą

ligoj nei
Todėl vi- 

gyvėnate už 
kaip' ga-

Vakarienės gerumas užtikrintas. Bus tokių valgių, 
kokių dar niekas nevalgė ir gėrimų, kurių dar niekas 
negėrė. O jei kas tam netiki, tai ateikite persitikrinti.

Nuoširdžiai užprašo > /
W. L. S. D. Komitetai.'

LIETUVOS SOCIALFAŠISTAI BENDRAM 
FRONTE SU FAŠISTAIS'

PARAŠĖ D. M. ŠOLOMSKAS 
KAINA 20 CENTŲ

Komfortiška, Saugi, Garan
tuojama Kelionė už žemiau

sias Kainas į Visas Dalis • 
Jungtinių Valstijų

Philadelphia......... $2.00
Baltimore ............... 4.00
Washington ........... 4.75
Boston ...................... 3.00
Pittsburgh ..................8.00
Detroit.......................13.50
Cleveland ............. 10.50
Chicago .................  17.00
St. Louis ............... 20.00
Los Angeles ............55.00

Didele Nuolaida Pasažieriams, Kurie 
Perka Round Trip Tikietus.

WORCESTER, MASS.
Suvienytos Worcesterio Lietuvių Draugijos 

Rengia*

Trys Lietuviai Darbininkai 
Įstojo į Partiją

Readingo lietuvių frakci
jos sekretorius praneša, 
kad šiuo laiku į Komunistų 
Partiją įstojo trys nauji 
lietuviai darbininkai nariai. 
Pirmiau partijoj buvo ketu
ri lietuviai, tai dabar yra 
jau septyni. Readingas pa
lyginamai maža lietuvių ko
lonija, tačiaus draugai gau
na naujų narių į savo kla
sės revoliucinę partiją. Ki
tų kolonijų mūsų draugai 
turėtų imti pavyzdį iš Rea
dingo draugų.

NEVIN BUS LINES 
111 W. 31st St., New York

Telefonas Chickering 4*1600

darbiniu-

Lee Park Hosė House,' Leje 
Park Ave.

Prie visko bus programa ir 
gera muzika šokiams. Apart 
Chop Suey, bus ir kitokių už
kandžių ir įvairių sveikų gėri
mu.

CHOP SUEY VAKARIENĖ 11929 metais 
I 

Aido Choras rengia tikrai | 
lietuviško Chop Suey vakarie- ' 
nę, o kas taj bus do daiktas, I 
tai tik atėję persitikrinsite. Į 
Vienas užnkrinimas yra, tai 
kad visi būsite patenkinti, ku
rie tik atsilankysite. Juk jau 
žinoma iš praeities, kad Aido

giškai savo svečius pavaišinti.
Visi draugai ir draugės yra 

va
karėlį. Minėkite, jog Aido 
Choras irgi niekad neatsisako 
dalyvauti mūsų organizacijų 
darbininkiškuose parengimuos. 
Todėl, draugai ir draugės, 
tuom pat atsimokėkit ir Aido 
Chorui.

Tas vakarėlis bus vasario— 
February 27 • d.,» šią subatą,

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.

Budeliai plaka chinus darbininkus po kJmanda Europos 
“civilizuotų” imperialistų.

CLEVELAND, Ohio. — Ko
vo 1 d. Komunistų Pąrtijps 
Antra Sekcija rengia penkių 
metų paminėjimą drg. E. C. 
Ruthenbergo mirties, šiemet 
sukanka lygiai penki metai, 
kaip Amerikos darbininkų kla
sė neteko vieno iš geriausių ir 
žymiausių vadų — tvėrėjo 
Amerikos revoliucinės organi
zacijos, Komunistų Partijos. 
Darbininkai, prisiminę jo var
dą, sunkiai su širdperša atsi
dūsta, kaip jis ankstyvame 
amžiuje turėjo su mumis per
siskirti. šiame paminėjime sa
vo brangaus vado E.- C. Ruth
enbergo darbininkai atžymės 
.jo nuveiktus darbus darbinin
kų klasei, jai paaukotą: vi
są gyvenimą ir jo mirtį be lai-

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

Ilstas išgydo įvairias kojų Ii- Cd 
?as, patinimus, --- “
narių įdegimus 
jos taipgi ir 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

WATERBURY, Conn. — Į 
Vasario 21 d. įvyko tarptauti- ( 
nis susirinkimas, sušauktas' 
Jaunųjų Komunistų Lygos ’ii*; 
komunistų Partijos. Buvo : 
svarstoma, apie paminėjimą į 
drg. H. Simmso, kurį nužudė j 
anglies baronų ii" valdžios; 
samdyti mušeikos- Kentucky į 
valstijoj. Tuo tikslu nutarta ' 
rengti protesto įpitingas su 1 
programa, J<ovo 6 d. Kokioj 
svetainėj j tas mitingas turės į 
įvykti, apie tai bus pranešta I 
vėliaus ; t ė m y k i te paskelbi-! 
mus. Visų lietuvių darbininku r 
privalumas būti tame masinia-' 
me mitinge, : parodyti darbi- j 
ninkišką vienybę, o teroristi-, 
nei valdančiai klasei parodyti 
galingą darbininkų kumštį.

Vasario 21 d. buvo antras 
’ . i

rinkimas aukų, vaikščiojant po | 
stribas. Tai aukos paliuosavi-1 
mui darbininkų klasės kovoto-1 
jų, kurie randasi Hartfordo ! 
kalėjime. (Kas rinko ir kiek į 
surinkta, jau pirmiau tilpo • 
“Laisvėje.”—Red.) Į 

Bedarbes Didėjimas
Bedarbė čia'vis didėja. Per- ’ 

eitą savaitę paleido daugeli ( 
darbihinkų iš Skovilės kompa-; 
nijos drataunės; American, 
Brass Co. taipgi nemažai pa-I 
leido. Tarp šių dviejų kom- { 

: panijų eina varžytinės d ei ei 
Į užsakymų( gavimo. . Vienus 
darbininkus paleidžia, o ant 
likusiųjų uždeda daugiau pa
daryt darbo. Mat, viena ir ki
ta kompanija nori pigiau par
duot, bet žiūri, kad jų pel
nai nesumažėtų ; tad reikia su 
mažesnių skaičium

Lietuvoj ir ypač Kaune: vavimą streikui, kad grei- 
1931 metais padidėjo darbi- čiau tą streiką likviduot 
ninku streikai; -'Vien Kau-’Per vieną dieną socialfašis- 
|ne per keletą menesių buvo tai legalizavo kepėjų sąjun- 
'apie 30 didesniu ir mažės- gą, nors kepėjai priklaus^ 

maisto darbininkų profsą- 
jungai,-—bet ji buvo ne so- 
cialfašistinė. 1

Beveik toj pat dienoj, ka 
da “įkūrė” sąjungą, social- i 
fašistai jau turėjo leidimą 
kepėjų, susirinkimui. Deja, 
nieks iš streikuojančių į tą 
susirįnkimą neatėjo. Daly? 
yavo jame tik 3 provokato
riai. Socialfašistams nepa
sisekė perimt vadovavimo ir 
streikas toliau tęsėsi. Ta
da fašistai išsiuntė 25 kepė-' 
jus į provinciją. Likusieji j 
kepėjai išsigandę teroro už
baigė streiką. Taip fašis
tai padėjo socialfašistams, o 
socialfašistai fašistams.

Fašistams rūpi turėt išti
kimus pagelbininkus, kurie j 
sulaikytų darbininkus nuo 
streikų ir jei streikai kiltų 
—nutraukt juos. Tik tam 
tikslui socialfašistai susita
rę su fašistais organizavo 
suvienytą darbininkų ir 
tarnautojų profsąjungą. So
cialfašistai organizuodami 
profsąjungas turi aiškų tik
slą: įvest kylantį darbinin
kų judėjimą ir streikų ban
gą Lietuvoj į socialfašisti- 
nes vėžes. Tuo jie nori pa
tarnaut Lietuvos buržuazi
jai ir fašistų valdžiai. Tie
sa, kol kas dar jiems nesi
seka. Darbininkų mases 
neina pas juos, bet social
fašistai šaukia, kad darbi
ninkų mases organizuot po 
socialfašistų sparnu.

Tai taip socialfašistai dar
buojasi fašistų naudai.

Romas.
I (“Balsas”)

Viso per 3 distr. . 1469 | 
I

Narių socialė sudėtis ne
patenkinanti, tai yra, mažai: 
tegautą iš sunkiųjų indus-1 
trijų. Pavyzdžiui, Bostono 
pirmam distr. audimo pra
monė yra svarbiausia, o į 
partiją tegauta 15 audėjų. 
Philadelphijos trečiam dis- 
trikte svarbiausia pramonė 
yra anglis, o į partiją te-' 
tegauta 49 mainieriai. New 
Yorko antram distrikte me
talo pramonė yra labai svar- į 
bi, bet tos pramonės adrbi- 
ninkų tegauta į partiją 61L

Partija yra sukoncentra
vus atydą į sufikiosios pra
monės darbininkus. Į. tas 
pramones partija stengiasi 
suleisti savo šaknis. Ypa
tingai kovoje prieš impe
rialistinį karą svarbu ryšiai 
su sunkiųjų pramonių dar-j 
bininkais. i

28-tą d. Vasario (February), 1932
NUOSAVOJE SVETAINĖJE 

29 Endicott Street, Worcester, Mass
Kaip 6-tą Valandą Vakare

KOMUNISTŲ PARTIJOS 
Naujų Narių Gavimo Vajus

Veda Lietuvių Kom. Frakcijos Centro Biuras

I. Paminėjimo vieta----Grdi-
I nos svetainė, 6021 St. Clair 
Ave. Pradžia 8 vai. vakare.

Bus geri kalbėtojai ii 
programa. Agituokime 
dalyvauti.

20 Darbininkų Įstojo į 
Komunistų Partijų

Detroit, Mich. — Vasario 
23 d. įvyko darbininkų pro
testo susirinkimas, prieš 
žudym; 
Simms

nu- 
draugo Harry 
Prisipildė pilna 

Northern High' School au
ditorium svetainė. Darbi
ninkuose matėsi didelis pa
siryžimas tęsti tą darbą, 
kurį pradėjo d. Simms.

Susirinkimą sušaukė Ko
munistų Partija ir Jaunųjų 
Komunistų Lyga. Nuo par
tijos kalbėjo d. Baker, o 
nuo Lygos draugė Nadia 
Barkin, ‘taip pat draugas 
Alston, juodveidys. Atsi
kreipus į i 
jie stotų į revoliucines eiles, 
dvidešimts įstojo į Komu
nistų Partiją.

į Lietuvių Darbininkų -Pašal- 
l'pinė Draugija paskutiniame 
savo susirinkime vienbalsiai 
priėmė . protesto .rezoliuciją 
prieš: j mužudymą Kentucky

1 streikieHų vado — organiza
toriaus drg. Harry Simms. Iš
klausius Kentucky i mainierio 
Smitho ir Tarpt. Pagelbos de
legato atsišaukimą, surinkta 
aukų $5 su centais. , Išrinko 
delegatus į Tarpt. Darbininkų 
Apsigynimo konferenciją, ku
ri atsibus 13 d. kovo, 10 vai. 
ryte, Painters Hall, 2030 Eu
clid Ave. Šioji draugija prisi
dėjo prie suorganizavimo 17 
kuopos Bedarbių Tarybos.

Clevelando Lietuvių Draugi- dai rengia Kentucky mainie- 
jų. Sąryšio Komitetas padarė „riams parengimą 27 d. vasario, 
gerą žingsnį, pasiųsdamas pro-1 ir čia komitetas nuolaidą pa
tęsto kablegramą Lietuvos dar-! darė. Už tai šioj apielinkėj 
bininkų budeliui Smetonai, rei- ir svetimtaučiai darbininkai ir 
kalaudamas varde 11 draugijų jų draugijos simpatizuoja Lie- 
ir 1,020 narių paliuosuot d. tuvių Darbininkų Svetainei — 
J. Kasperait’į. Pirmiaus C.L. Centruk
D. Sąryšio Konferencija nuta- —o—
rė ir pasiuntė protesto rezoliu- i A.L.D.L.D. 22 kp. paprastai 
ei ją Lietuvos atstovybei Wash- šiais metais savo susirinkimus 
ingtone ir Smetonai, su reika- laikys antrą utarninką kiek- 
lavimu tuojaus paliuosuot Lie- vieno mėnesio. Bet kovo mė- 
tuvos darbininkų veikėją — nesinis susirinkimas įvyks 15 
vadą d. Kasperaitį. Taipgi d. kovo. Reguliavę dieną, 8 
Sąryšio konferencijos delega-'d. kovo A.L.D.L.D. 22 kuopos 
tai vienbalsiai pasisakė už komitetas perleido Komunistų 
dalyvavimą Kentucky streikie- Partijai, kur yra rengiama pa- 
rių gelbėjimo konferencijoje, ’ minėjimas Tarptautinės Dar- 
kuri įvyko 1 d. vasario, kur; bininkiu Moterų Dienos.
ir dalyvavo. ' ' A.L.D.L.D. 22 kp. su Lietu-

■ ių Komfrakcija nusitarė kiek
viename susirinkime turėti dis
kusijas svąrbiais dienos klausi-, 
nais..- ...... •

kų tą patį darbą atlikti.
Kai kurie vis dar laukia pa

gerėjimo sau būklės, bet stam- 
gera ! biai apsirinka. Darbininkai 
visus 1 turi organizuotis į revoliucines 

; unijas ir į Bedarbių Tarybas. 
Š. Nes tik per organizuotą kovą 

vadovybėj Komunistų Partijos 
tebus galima atsispirt prieš 
vis didinamą išnaudojimą ir 
pagerint būklę kaip dirban
tiems, taip ir bedarbiams.

Bolševike.
Daugiau Dirbkime Delei 
Agitacijos Fondo

Drg. J. Z. iš Hartford ra
šo Centro Biuruk 
“Draugai:

“Prisiųskite kokią porą 
Agitacijos Fondo blankų, 
kada progai pasitaikius gal 
bus. galima parinkti aukų. 
Rodos šiuo kart visai pa
miršta Agitacijos Fondas.

“O tarp lietuvių darbinin
kų judėjimas privaloma pa- 
smarkint, tada ir oportunis
tams nebus progos veikti. 
Renkant aukas,, draugai tu
ri progos susitikti su įvai
riais įsitikinimąis darbiniu- 

darbininkus, kad ■ kų ir diskusuoti.
“Retkarčiais biskį para

ginki! per abu dienraščius 
del Agitacijos Fondu parin
kti aukų.

“Pasiuskit visom mūsų 
organizacijų kuopoms po 

'blanką, o matysite, keli de- 
įsėtkai dolerių įplauks!” 
; Tikra tiesa, Agitacijos 
j Fondas tapo pusėtinai už- 
' mirštąs. O darbų turime 
i galybę, kuriuos Centro Biu- 
|ras turėtų atlikti, jeigu bū- 
|tų finansinio ištekliaus. Vi- 
įsur reikia varyti agitacija 
:ir propaganda tarpe lietu- 
Iviu darbininku už Komunis- i . # *-
;tų Partiją ir jos kovas, bet 
i delei finansinio nedatek- 
. liaus viskas trukdosi. Todėl 
[visų kolonijų draugai ir 
■draugės turėtų prie kiek
vienos progos pasidarbuoti 
delei Agitacijos Fondo.

Kurie draugai dar neturi 
Agitacijos Fondo aukų rin- 

įkimo blankų, tuojaus kreip-' metus 
. kite 
i Ten Eyck St., Brooklyn, N

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ RADIO VALANDA ,
Rengiama Dubrow-Philco

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931
KIEKVIENĄ SEPTINTADIENĮ 

nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų
Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocyčles

Duoda L. DUBR0W & SONS, Ine. •
420-422 South Street Philadelphia, Pa.

.Telefonuokit, Lombard 1146 į
Norėdami 'išmėginti PHILCO RADIO namuose

Kaina 20 centų. A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po 
10 centų. Parsitraukite ir platinkite kuo plačiausiai. Bro
šiūra turi 64 puslapius, 13 paveikslų ir Mandžūrijos žem- 
lapį. Padalinta j 6 skyrius ir 21 straipsnelį. Apima: per
eita karą, kas prie jo privedė, dabartinį prisirengimą impe
rialistų karah prifeš Sovietų Sąjungą ir jų pačių tarpe už 
rinkas. Ką reiškia bedarbė ir ar bus jai galas. Prie ko 
veda Mandžūrijos įvykiai.- Ką reiškia oportunistai ir jų 
judėjimas su Prūseika priešakyje, žodžiu, brošiūraitė da
bartiniais bėgamais klausimais. Siųskite užsakymus A.L.D. 
L.D. Centro Komitetui. ’

i D. M. ŠOLOMSKAS
Brooklyn, N. Y.

278 Harvard St., 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 37R1

OFISO VALANDOS: S
Nuo 7-9 vai. vakare
*Juo 2-4 no pietų ir 
Nedaliomis: 10-12 vai ryte

Tel. Porter 3789

Liet. Darbininkiškų Draugi 
jų svetainės tvarkymo komite 
tas darbuojasi gerai, 
svetainę už pusę, kainos 
bių kuopai, parengimui 
vasario, kur bedarbių 
pelnė $7' su f centais. , 
davė svetainę už pusę 
Tom Mooney , h? .Sčotįbęro 
Kentucky parengimui, k 
dirbta

? mažes
nių streikų. Jei' dar pridur
sime apie tokius streikus, 
kaip Telšių-Kretingos gelž- 

; kelio darbininkų streikas, I 
kuriame dalyvavo daugiau 

Į1000 darbininkų, Mariam- 
Ipolės cukraus fabriko staty
bos darbininkų streikas iš 
500 darbininkų^ kuris buvp: 
jau ne pąprkstū streiku, bėt, 
augštesnid daipfenio; i taii igst-J 
lėsįm tyirtai pasakyt, kadi 

i Lietuvoj 1931 m. praėjo I 
I streikų banga.

Vieniems streikams nieks 
ne vadovavo, jie praėjo sti
chiniai; kiti nors prasidėjo 
ir be komunistų partijos var 
idovavimo, bet streiko eigoj 
jiems pradėjo vadovaut mū
sų partija, ir buvo visa eilė 
streikų, kuriuos paruošė Į 
'mūsų partija. Socialfašistai 
I streiku kovai nevadovavo. 1 c 
j Bet užtai jie kartu su sam
dytojais ne vieną konfliktą 
rūpinosi likviduot su dides- 

Ine nauda samdytojams.
Pakilusi 1931 m. • darbi- 

! ninku- kova sudarė daug rū
pesčių fašistų valdžiai bei 
socialfašistams. Vieni ir ki
ti padarė sutartį: Fašistų 
valdžia sutiko padėt social- 

i fašistams perimt darbinin
kų judėjimą į savo rankas, 
tuo padaryt tą judėjimą far. 
šistams nepavojingu. Kad. 

■taip yra, prįvesim vięną f ak-1 
tą, kuris daug kalba. • Ka
da prasidėjo kepėjų strei
kas Kaune, jaų^ .yadovavo 

I kairioji profsąjunga. Kad 
'nutraukt streiką, fašistai 
! ėmėsi padėt socialfašistams 
paimt į savo rankas vado-

ur uz
$20 su virš. Dabar šve

Svarbūs Tarimai 
nų ir Dukterų 
WORCESTER, 

Lietuvos Sūnų 
Broliškos Draugijos mėnesinia
me susirinkime vasario 2 d., 
tarp kitų gerų tarimų, vienbal
siai nutarta apmokėt antro, 
morgičio $2,000. Aš manau, 
kad sis tarimas bus labai 
sveikas Draugijai. Viena,'kad 
nereikės mokėti 7%, o antra, 
tai pinigai bus daug šaūgiaus 
negu banke.

Nutarta Onai Vitkienei, naš
lei su 8 vaikais atmokėti $100 
paskolą.

Buvo atėję delegatai nuo 
Komunistų Partijos; prašė au
kų Daily Workeriui. Nutarta 
iš socialio fondo paaukot $10.

Paskui sekė direktorių tari
mai bei raportai. Pasirodė, 
kad vakarienė bei “skating 
party” nuosavame parke davė 
$42 pelno, o metinis parengi
mas 6 dieną vasario ( ?-Red.) 
atnešė $99.93 pelno; bet dar 
daug narių nedalyvavo, kurie 
vis tiek turės pasimokėti po 
50 centų, sulig konstitucijos 
bei Draugijos nutarimo.

Pagal konstitucijos patvar
kymą, padaryta tarimas, kad 
visi nariai .gyvenanti už Wor
cesterio ribų turi gauti pasus 
iš Draugijos, kaipo paliuosavi- 
mą nuo visų tiesioginių Drau
gijai pareigų, užsimokėdami 
už pasą po vieną dolerį me
tams. Kitaip, laike ligos bei 
nelaimės tokie nariai skaitysis 
blogame stovyje ir nebus jiems 
išmokama; pašalpa 
pomirtinė už juos, 
si. nariai, kurie 
Worcesterip linijos 
lint greičiaus, prisiųskite po 
88—tai yra $6 narinių ’duok
lių, $1 pomirtinės ir $1 už pa
są ; tat bus mokestys už visus 

Siųskite šiuo adresu:
i Centro Biurą, 46 J- J- Bakšys. 38 Seymour St., 

■Worcester, Mass..
( Mūsų vienas narys, Stasys 
I šluras, 51 metų amžiaus, mirė 
i vasario 13 d. (?—Red.) gyve- 
i no po numeriu 31 Seigel St. 
Apie tą draugą mes turėsime 
pakalbėti. Jis yra prisirašęs 

tada pasidavęs 
37 metų amžiaus, o dabar, ka
da mirė, tai paduota 51 mėtau 
iš ko matyti, kad prisirašyda
mas neteisingai padavė savo 
amžių.

Sekr. J. J. Bakšys.

Komunistinė Kompeticija 1 
Tarpe New Yorko, Philadel- i 
phijos ir Bostono i

t

New Yorko Antrasai Dis-I 
triktas Komunistų Partijos 
jau suorganizavo 13 naujų 
dirbtuvių kuopelių bei bran-; 
duolių ląike šio narių gavi
mo vajaus. Gi kvota buvo 
paskirta 15 naujų branduo
lių. Vadinasi, tik du lieka 
suorganizuoti, o dar apie 
keturios savaitės vajaus 
yra.

Bostonas nesuorganizavo 
nė vieno naujo branduolio. I 
Philadelphia suorganizavo J Choras visuomet moka drau 
du nauju branduoliu.

Nuo pradžios vajaus ši 
tie trys distriktai yra gavę;,i<vie_čįam\^tsjjankyti į tą 
sekamai niauju narių 

BosfonaX...........
Philadelphia .........
New YorWS*........

*********
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are going (to do. We will 
print all the true, good stories 
in the next Pioneer Corner. 
Don’t forget to write I

you form a club, like the Boys prieš kuriuos dabar jūs eina- 
and the Pioneers in the story te, ardydami darbo klasės vie-

Puslapis Ketvirtas

PIONEER CORNER
Harry Simms, Pioneer

if®

at

Children Who Work
of the Pio-

By HARRY TRAUBER

Write To Us

■

If you are 
children who

"bosses to j 
from win-

of ‘ these 
to work— 
tell us all 
How many 
you—how

a 
ther,

one 
sell

work, we 
money

ers and the bosses, and fight 
together with them for the 
things they need. I’m going to

thin, nimble ■ fingers 
driven by the boss, 
work in canneries and

can be obtained

Troop or from the National 
Office of the New Pioneer at 
5 c. a copy, or by subscribing 
to it and get it every month at 
50 cents a year, or 30 cents a

one 
have 

. and 
until children in the schools to fight about your work.

Whaddya read? ‘Meric

streets, farms, mills, and fac- 
the air tories.

of the

take this up at our next troop 
meeting!” '

I sat there a while longer, 
thinking about what we Pion
eers could do. Suddenly, the 
door to the -car opened, and the 
same newsboy came in, and 
dropped into the seat next to 
me.

“You’ve got a hard time sel- 
| ling those papers, haven’t you, 
buddy?”

“You bet! 
very tired.

“Wouldn’t you rather be out 
__  , 'having a good time, instead 

parents because of the hunger į fighter for the freedom of the of working?” 1 asked.

and Tennessee, to lead them 
and their children on. the pick- 

; et line, his spirit will always 
I inspire them to fight harder to 

Comrade Hany Simms 'va\avenge this fiendish murder, 
murdered by the bosses thugs!
in Kentucky because he was! Harry was one of the Pion
helping to lead the strike am-. eers not only in the struggle 
ong the young miners there. Jfor freedOm of the Kentu- 
He also organized the children; an(Į Tennessee mi d 
of the miners in Kentucky to' . , 1 1
fight side by side with their,thelr children, but was a brave

slowly, he was

and starvation that exists in i whole working class from the “But if I didn’t 
the Kentucky mining fields. rule of the bosses. i wouldn’t have any

You’d better not miss the, 
March issue of the “New Pio- ; 
nėer!” Otherwise, you’ll be 
sorry all the rest of your life, į 
even to the day when your i 
hair turns gray and your face i 
wrinkled.

“Why?”
What a: question! . 

the March issue has a new 
serial—a swell Indian story

Svarbios Prakalbos ■
Pbila. ir Chester, Pa

šeštadienis, Vasar. 27, 1932
-■■■■■ • • --------------- --------------------- t

ži kepure ir tos kepurės tiks kaip vaulAte
vyrams, taip moterims.- Visi daly- , LD.S. 79 Kp. Kprespond

JyyA ' Į *

Comrade Harry Simms was ; There will be more stories about 
one of the first leaders to come! Harry Simms, as well as a bal
down to Kentucky to organize lad by Alan Potamkin, in the 
the miners in the struggle when March issue of the New Pion- 
they appealed to the National eer, which
Miners Union to help them either at your nearest Pioneer 
fight against their rotten con
ditions. He was one of the 
Pioneers of the working class 
to break thru that part of the 
United States which is ruled i
by guns, clubs and machine! half year. Write to: Box 28, 
guns, by thugs hired by the: Station D, New York City, 
rich coal company 
prevent the miners 
ning their strike.

Altho he was one
neers to come to Kentucky he i 
did a lot of fighting for the* 
workers, especially for the i 
young workers and children in ; 
other parts of the country. He; News, Mirror! Whaddya read?” 
was a leader of young Com-, į was, returning home on the 
munist League in Connecticut, ■ subway after my Pioneer troop 
where he was sent to jail be-, meeting. A boy of about 12, 
cause he helped the workers HU carrying a big bundle of papers 
the Textile strike m Ludlow, ; under his arm, opened the door 
Mass. On March 6th, he led the, between the cars. As the blast 
great unemployment demon- 1 
stration; he was one of the! 
leaders in Waterbury, 
For this he was also sen 
jail in New Haven.

When the Young Communist down the car. 
League called upon brave young 
vorkers to break

Kalbės Draugai R. Mizara 
ir J. Siurba

Sekantį sekmadienį, va
kario 28 d., bus svarbios 
prakalbos Philądelphijoj ir 

B^ctU.te Chester, Pa. Philądelphijoj
• ”", prakalbos prasidės 2 vai. po

about real Americans and howzT5ietų,
they Jive on a? Reservation. It Ave., o Chester—7 val. va
starts in the next issue. Be- kare, Lietuvių Kliu bo sve

tainėj, 4th ir Upland Sts.
R. Mizara, nesenai sugrį

žęs iš Sovietų Sąjungos, kai-

^Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy 
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. !; 
Mūsų miltai geri, ^uona visuomet šviežia ve

li žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly-
! no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 

! miestus.

928 Moyamensing

cause there’s a wow of a sto-1 
ry about the Paris Commune, i 
and another about » a Child 
Laborer.

A ballad to Harry Simms by beę apie darbininkų ir vals- 
whįch we tiesių gyvenimą Sovietų Są- 

are going to set to music, so jungoj, apie socializmo bu-
Allan Potamkin,

that you can sing it at all 
workers’ demonstrations, will 
also be in this issue. You can ! 
even recite this as a mass re
citation at your 
meetings. There 
word puzzles, stories, poems,' 
and swell pictures.

You just can’t afford to miss 
the next issue of the “New 

.” Buy a copy at your 
! nearest Pioneer Troop, or wri-, 

in to the “New Pioneer,” ’ 
And do 1 B°x 28, ;Station D, New York

davojimą ir tt.
J, Siurba kalbės apie be 

darbę ir gręsiantį imperia 
affairs and listinį karą.

are cross-• ________________

all in the family. My dad’s 
been out of work for months, 
and I’m the only one who! Pioneer, 
makes any money.”

“I suppose that’s why lot’s! 
of kids go to work. ___ .
you know whose fault it is?'City, and get a copy for 5c 
It’s the fault of the rich bos- j or better still, get t^ae ma 

year 
f at 50c.

sės, who pay our parents low i zine every month for 
wages, and throw , them out by subscribing for 
of work.”

He thought/for a minute,
then said, “Yqi 
their fault, but 
do about it?”

“There’s a lot of things we ■ 
can do. Right now, for ins
tance, the workers1^ are fight- 

; ing against wage cuts, and 
: for shorter hours. And they 
I are also fighting against the ■ 

bu, i whole bosses’ system, and. to

i a subscription.
and' --------

Peršalimas Krutinėjo
Dažnai veda į pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį urnai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

ARAMAMS KITUR
HARTFORD, CONN.

Pareinkim Komunistinį Judėjimą
Kovo 5 d., Lyric svetainėje, 593v wrj f ii O* i nuvo ° u*> •L,yric svetainėje, duo

U are right. It’s [p Meoiorv OI Harry OlBMUS Park St., Darbininkiškų Organizaci- 
tVhat can you i J J z 'Jų Bendras Parengimų Komitetas

,. . . / rengia Draugišką Vakarėli. Puse
j Shura tamenis —- 11 yeais old pelno iiuo to vakarėlio ski narna Ko- 

„4- I Now York CltV ‘....... .4. T>.._ ......i.: ......

of-cold air struck him, I could ! ditions, and help to kick the' 
- .see him shiver. His torn jacket; bosses out. Say, you’ve heard 

and trousers provided no pro-j of*the Young Pioneers, haven’t 
v 10 Section against the cold. Quickly i you?” The newsboy looked 

closing the door, he walked j up and nodded, and I .could 
!see he was interested.. 

My thoughts followed him. j “Well, if you will

New York City
Harry Simms was a comrade 
Born in Massachusetts town. 
He was a comrade true and tried, 
A comrade of renown!
And as he was organizing- miners 

, Away in Kentucky, down there,
A damn, “sworn in sheriff,” a gang 

ster! ' ■
kick the rich people, out just To shoot him took great care! ( ( 
like they did in Russia.” i Comi;ades> Hari’.v was a com-;

“Well, what’s that g<jt to do And revenge, we:must, his death 
with me?” į ‘

“A lot. If we got together and 
organized like the adult work
ers, we could win better con-

come 
workers children selling around to our Pioneer troop, 

bunch 
I had done , of newsboys together, and 

ling myself. As 11 form- a club, and we could 
. , , . . thought of what1 fight for higher rates from the

uniting v ith the white had discussed at the troop ; company.
meeting. We talked about the Į about that?” 
misery of the workers children, į “i’m willing to try it 
how we suffer when dad’s out ( [ hope it works out. 
of work, and we have no .food, do you meet?
and go to school with torn the information he needed, 
clothing. And then I realized and then he sjaid: 
that there was another way i “] 
that we workers’ children suf-jin’ the papers, 
fer from on account of the bos- the meeting, 
ses who run this country.

This newsboy was only 
of millions of children who 
papers and shine shoes in 
big cities 
a Pio 
hac

United! papers and shining shoeš was | we’ll help you g/t 
States, into the part of the U. nothing'bęw to me.
S. where lychings are used to the same 
terrorize the Negro workers 1 sat there, 
from 
workers and fight for better 
conditions—he was one of the 
first Pioneer volunteers. He 
was sent to Alabama/and Ten
nessee where he also worked to 
organize the workers there. 
When the strike began in Ken
tucky, he was sent in to help 
lead the workers, especially the 
young workers and the child
ren, in fighting the gunmen of 
Kentucky. The miners there, 
and their children, learned to 
love him and thought of him as 
one of their own, cause of his 
untiring, brave effoY s during 
the strike. Because th bosses 
saw that he was organizer,'sH 
that he was organizing, saw 
that the workers were fighting 
harder and were winning their 
battles against the thugs, I 
against the gunmen, they plan-I 
ned to murder this brave figh-, who work on the farms 
ter of the working class.

When Hany and his pal were tobacco and’ cutting beets, 
going honjv frbm a conference Hundreds of thousands of Ne- 
of young miners where they gro and white workers’ child-1 lcJefaLU.lg 1 
took up the question of jncrea-'ren slaving under the blazing1 magazlne’ 
sing the strike, of increasing southern sun for a few pennies 
the struggles, the gunmen were 
sent out after him on a hand 
car along the R.R. tracks. As 
boon as they passed him, they 
wheeled the edr back, and with
out saying another word, one 
of them shot Harry right thru 
thfe stomach. They let Harry!

munistų Partijai. Bus puiki pro- . 
grama: prakalbos, dainos, keliolika

I jaunuolių išpildys muzikalę progra-
j mą. Įžanga 50c. Bus ir vakarienė. .

Koresp.
(49-50)

Till out of this capitalistic reign 
There is not left onę, single, breath. 
We must smash the present system 
And so we’ve got to unite!
Victory does not come so easy... 
To obtain it, we must Fight!!!

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras renia puikią lietuviš

ką “Chop Suęy” vakarienę su pro
grama ir šokiais, kuri bus vasario 

: 27 d., Lee Park Hose House. Kvie
čiami yra visi apielinkės draugai ir 

i draugės kuo. skaitlingiausiai atsilan<- 
■ kyti i Šį parengimą.* Įžanga motė-' 
j rims

Montellos Fašistai Garsina 
Pruseikos Prakalbas

35c., vyrams 50c.
Komisija.

1 HARTEORI)? CONN.
i Lietuvių Darbininkų Susivieniji- 
] mas rengįa didelį kepurių balių ir 
I šokius. Jis įvyks šeštadienį, 27 va- 
I sario, Vokiečių salėje, 29 Lawrence 
| St. Pradžia lygiai 8 vai. vakare. 
' Tai dar pirmu kartu Hartforde bus 
I tokis žingeidus parengimas. Malo- 
nkite visi ir visos dalyvauti.

L.D.S.. 79 Kp.—B. Muleranka.
MONTELLO, Mass. — Ma-! 

tau garsinimą, kad Pruseikai j 
rengia prakalbas “Naujosios i 
Gadynės draugų grupė.” Pa-1 

tai “Naujosios I 
j Klampynės” fašistų grupė; tik; 

, and šitokis vardas jiems tiktų iš: 
When visų atžvilgių.

1 gave him

What do you thing įmaniau sau,

ELIZABETH, N. J.
A.L.D.L.D. 54 kuopos specialis su

sirinkimas bus kovo 2 d., L.D.P. 
Kliube, 69 So. Park St. Pradžia 7:30 
vai. vakarė. Bus atstovas iš A.L.D. 
L.D. Centro.

Pažvelgus į praeitį, matai, į 
kad Pruseika per porą desėt-! 
kų metų buvo Montelloj paša- . 
kęs daug prakalbų ir turėjęs 
visokių pasikalbėjimų, pirmiau 
apie socializmą, o paskui apie 
komunizmą. To pasekmėje 
daugelis buvo įsirašę ir į A. 
L.D.L.D. kuopą; bet tie ele
mentai, kurie šiandie garsina 

I remembered what j against the bosses, we’d not j jo visai kitokios rūšies prakal- 
troop in the South | only bet things a little better' bas, ilgai organizacijoj nepa-

I got to be going now, sell- 
1’11 see you 
So long.” 

'“So long.” As he walked 
away, I thought that when 
we could only get all the 

the child workers together to fight K J- ! • Ill 1 ♦ 1 1 '

written to our troop. They i now, but we’d hasten the day 
d us how thousands of child-; when the workers’ children 

ren, some of them hardly 10 ■will go to school and play, 
years old, worked 10 and 12 Į instead of working in the 
hours at the bobbins of a spin
ning mill, breathing
thick with cotton lint.

And how about the children i
and I 

i plantations, picking cotton and !

siliko; kiti visai nebuvo prie j 
jos prisidėję, o^dabaT jo pra-' 
kalbas garsina. Tai žmonės, j

V. K. Sheralis.
(49-50)

DETROIT, MICH.
L.D.S.A. 17 kuopos susirinkimas 

įvyks seredoje, 2 d. kovo, 7:30 vai. , 
vakare, Draugijų svetainėje, 3302 

! Junction Ave. Draugės visos daly- 
i vaukite šiame susirinkime, nes yra 
labai daug svarbių reikalų aptarti; 
turime gerai išdiskusuoti patiektus 
planus “Darbininkių Balse”, kas link ! 
šaukiamo suvažiavimo ir narinių ■ 
duoklių. Visos draugės atsilankykite 
ant šio susirinkimo ir naujų narių 
atsiveskite, nes vajus jau prasidėjo. 
Turime gauti kuo daugiausiai naujų 
narių ir “Darb. Balso” skaitytojų.

Sekr. N. Astraskienė.
(49-50)

SHENANDOAH, PA.
Pranešimas Vietos ir Apielinkės 

Draugijoms
Balandžio 9, Lytfos Choras, rengia I

kurie virto fašistais ir kenkia Į draugišką vakarienę su gražia pro- 
„ionrv, judėjimui- bp-amą,. Todėl vietos ir apielinkės, , • juuvjnnui. draugijos yra prašomos

pavyzdžiui, dabar garsi- rengti virš minėtoj dienoj’,
’ —o—

Additional storieš on child 
labor will also be in The March 
issue of the New Pioneer. 
There will be many other in
teresting features, too, in that 

How to get it?
5 cents a copy at your nearest 
Pioneer troop, or write to the 
New Pioneer, Box 28, Sta. D., 
New York City.

a day.
Their 

flying, 
children 
factories, and make profits for
the bosses’ kids to go on swell 
vacations.

I thought to myself: “We 
bleed slowly to death and let Pioneers organize the workers’ i write to us, 
him lie on the ground i 
they made sure that he would į for free food and clothing. We 
npt hinder them any longer in ; have got tp organize these 
tąeir terror rule over the min-1 children who are working, tell 
eirs. But they forgot one thing! them the truth about the work- 
and that is that even if Harry 
died, even if he will no longer be 
.With the miners of Kentucky

boys work 
long do you 
pay do you 
do not have
your
would 
him.

with
work—how much 
get? Or, if yoji 
to work, perhaps 
does, /and you 

s about

visam darbininkų. judėjimui; 
Kas, j
na tas renegatiškas Pruseikos 
prakalbas? Nagi, tokie, kaip 
K.- Venslauskutis ir visi Stasio 
mokiniai, kurie stojo prieš 
darbininkišką politiką šv. Ro
ko Draugijoj ir atvirai fašistiš
kai išstojo prieš Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą.

Mūsų draugai pardavinėjo 
T.D.A. kuponus delei sušelpi- 
mo tų šeimynų, kurių tėvai 
yra kalėjimuose už streikus 

Į bei kokias demonstracijas, rei- 
I kalaujant apdraudos bedar
biams, arba kurie yra skiriami 
deportavimui.' Taip besidar
buojant mūsų draugus maty
dami, tokie Stasio ir Tonio mo
kiniai tuojaus pradėjo šaukti: 
“žiūrėk, bolševikai, bimbiniai 
renka aukas sau.”

O, jūs visi fašistų pakalikai! 
Ateis laikas, kada darbinin- 

ai pririš jus prie gėdos stul
po, ir tuomet sarmatysitės žiū
rėti tiems darbininkams j akis,

friend
like to -tell
Perhaps we 'ėan help

i

draugijos yra prašomos nieko ne-

i Choro Valdyba. .

.. -" -■
CHESTER, PA.

A.L.D.L.D. 30 Kp. rengia svarbias 
prakalbas, 28 vasario,Lietuvių Kliubo 
svetainėje, 4th ir Upland Sts., Ches
ter, Pa. Prasidės 7 vai. vakare. 
Įžanga visiems veltui. ’ Gerbiami 
draugai ir draugės darbininkai! Jau 
gal daugeliui teko girdėti visokių 
pasakų apie tą šalį, kurią darbininkai 
valdo—tai Sovietų Sąjungą. Mes 
šiandien labai daug girdime, kaip 
ten viskas sugabiai atliekama, bet 
yra labai dąug darbininkų, kurie 
tuos visus dalykus negali suprast, už 
tai visi pasirengę ateikit išgirst d. 
R. Mizaros prakalbų. Drg. Mizara 
ką tik sugrįžo iš Sovietų Sąjungos, 
patyręs daugelį dalykų, plačiai iš
aiškins, kaip ten yra. i Visi būkite 
laiku, nes paskirtu laiku prasidės. 
Visus užprašo

Literatūros Draugijoj Komisija.
(48-49)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

79 kuopa rengia “Su Kepurėmis Ba
lių,” arba “Kepurių Balių. Įvyks 
subatos vakare, 27 vasario, 29 Law- 
Yence St., Vokiečių sevtainėje. Įžan
ga bus labai pigi, o prie Įžangos 
bus duodama kiekvienam labai gra-

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

DAR TURIME 750 EGZEMPLIORIŲ

Kalendorių.

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

Scholes Baking, Inc. i
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES .

‘ f 10 SCHOLES • STREET > .
Brooklyn, n. Y. Phone STAGG 9645

DARBININKU>
Jei jis liktų neišplatintas, t;ii 750 darbi

ninkų būtų nuskriausti apšvietus atžvilgiu 
ir “Laisvė” turėtų didelį materialį nuostolį.

Prašome visus darbininkiško judėjimo rė
mėjus pasispausti, kad išleidus visą Darbi
ninkų Kalendorių į svietą, kad jis tiektų 
naudą darbininkams.

Kurie dar neturite Darbininku Kalendų- t 
riaus greit užsisakykite, prisiųsdami 25 cen- , 
tų vertės pašto ženklelių (stamps), o mes 
tuojaus pasiųsmie jums Darb.

Visi litera- 
kurie pir-

: Puiki nuolaida platintojams.
' tųros agentai, visi platintojai, 

muosius užsakymus išbaigėte, prašome greit 
užsisakyti daugiau.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

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

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



šeštadienis, Vasar. 27, 1932 Puslapis Penktas

Elizabeth© Lietuvių Demokratų Kliukas 
Naujas Darbininkų Neprietelių lizdas

ELIZABETH, N. J. — Turi- dauja. Vidutiniai kasdien rei- 
me savo tarpe liūdnos reputa- kalaujančių drabužių randasi 
cijos “Liberty Boys”, tai da-1 275 ypatos. žinoma, tos skait- 
bar ant darbininkų sprando I lines neatitinka pilnai tikreny- 
auga nauja votis pavidale De
mokritų Kliubo. Savo lizdą 
turės jis tenai, kur visi judto
šiai šildosi, būtent po num. 
269 Second St.

Komiteto . sąstatan įeina šie 
asmenys: Maikis Saliklis, John 
Butkus, August Drescher, Mai
kis Lazickas, William Balin^- 
ky, Steponas Bukauskas ir An
tanas Praskietis.

Maikis Saliklis pasidarė sau i gauna, tai tik per didelį vargą, 
kapitalo iš juodukų darbiniu- • Dabar paimkime kitą fak- 
kų savo saliūne ir yra didėlis, tą. Palyginkim Elizabethport 
darbininkų priešas, 
duoda, kad kovojąs 
ninku reikalus.
—tasai nusikamavęs ricierius,: cija, kur miesto 
kuris 
streiką prieš romišką kunigą I gatvės 
keletas i . < ',
čiuodamas ir laižydamas kuni- ■ 
gui rankas, pardavė juos, kaip į. 

tas Judas Iskarijotas. rr,_: ;
džiausiąs veidmainys visame 1 prieš , čionaitinius sąmoningus 

darbininkus. Ar senai polici- i
Kitas, tai August Drescher, ja, pasisamdžius visokių “bo- 

kuris girtas būdamas kadaise mų,” sumušė daugelį darbinin- 
dainuo davo Internacionalą, !kų vasarą demonstracijoj prie 
bet darbininkams, kaipo 'bosų 
pastumdėlis, yra pridaręs la
bai daug žalos, ypač Diehl 
kompanijoj. Tokių tipų lietu
viai darbininkai turėtų saugo
tis. .

Dabar paanalizuokime vieti
nę demokratų administraciją, 
ką ji darbininkams gero pa
darė. Nežiūrint, kad iš vals
tijos gavo nemažai kapitalo 
šelpti miesto bedarbius, bet ari 
ji juos šelpia? žinoma, kad 
ne. Kaip ir vietinis miesto ka-

nię raporto iš visų metų dar
buotės arba pilnos atskaitos.

| Ypač sekretorė Ažukienė ne
atliko darbo, kaip turi būt;

[todėl nežipom ir šiandien, kas
i link apskričio valdybos rinki-
1 mų pasekmių ; nežinom, kas i dabartiniu

Ant vietos d. J. Leonaitis 
j tuos $4.00, tai yra visą bilą, 
paaukavo T.D.A. fondan.1 Da- 

! dėjus iš apskričio iždo auką 
$15, viso $19 perduota T.D.A. 

i organizatoriui 8-to 
..... ----- ,(1 ---------- , ------------ laiku ....
bus arba kas liko išrinkta re-1 apielinkėj, draugui B. 
ferendumu į apskr. valdybą ’ Balsuota vieta 
šiems metams. (konferencijai; nubalsuota 13

Nurodymai organizatoriaus i balsų už Royalton, Ill. Tokiu 
i būdu sekanti konferencija bus 
i Royaltone, Ill.

Suvažiavimą uždarė 5:30 
vakare.

Pirm. J. Leonaitis. 
Rašt. P. A. Deveikis.

Dist., kuris 
darbuojasi

sekančiai

Moterų 
Pašelpine Draugystė Birute

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

Pirm, E, Beniulienė. 16 Bunker Ave. 
Vice-pirm. O. Turskienč, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Cereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M; Klimavičienė, 31 Clarence St.

Baronienė, 
Duobienė, 
Bartkiene, 

Ligoniu Rašt. 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St. 

Visos' gyvena Monteilo, Mass.

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ PITTSBURGHO IR 
DRAnevsrfis NAUJOS VALDY

BOS, 1531 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

v.
M.
V.

.Kasos Globėjos: 
9 Broad St.
221 Antes St.
29 Intervale St.
M. Potsus, 184 Ames St.

bei, nes bedarbių yra kur kasi .. 
daugiau. i Priirn^L

Pačioj šelpimo administraci- | Vėliau sekretorė M. Ažukie- • 
joj viešpatauja graftas, ir jie Į ne praneša, kad ji turint nuo-į 

patys tą iškelia augštyn vie-1 rašą pasekmių balsavimų į i 
šumon. Pavyzdžiui, atsirado į apks. valdybą. Reikalauta I 
tokių, kur bankuose, dėžutėse !skaityt: perskaitė; iš perskai-: 

i turi po $5,000 arba $10,000, irįtyto nuorašo pasirodė išrinkti į 
. . apSkr valdybą: pirm. And. I 
Bukauskas, vice-pirm. J. Ki- 
montas, rašt. G. Kunskis, ižd. 
N. Aliukas, org. D. Miškinis.

Apskričio valdyba šiems 
1932 metams užtvirtinta vien
balsiai.

Kuopų delegatų raportai

tokie gauna pašalpą, o tikri 
proletarai bedarbiai arba visai 

i nieko negauna arba jei kiek

nors nu-'sekciją, kur visokių tautų dar- 
už darbi-' bininkai gyvena, tame skaičiu- 

Jonas Butkus je ir lietuviai ,su Elmora sek- 
buržuazija 

išvedė parapijomis į! gyvena. Buržuazijos sekcijoj 
" > ištaisytos, švarios, o 

metų atgal; bet bu-; mūsų darbininkų apgyventose 
' vietose tai kaip dumblynas.

Kitas faktas — darbininkai 
Tai di- : neužmiršta policijos teroro

*' Elizabethe.

vai.

“Dabai' turiu daug 
stiprumo ir gyvumo”

i “Aš noriu,, kad kiekvienas žinotų, 
i ką Nug-a-Tone man padarė,” rašo p. 
i T? Galgauskas, Chicago, Ill. “Aš esu 
' 60 metų amžiauš’. Aš buvau silpnas. 
[ Aš pradėjau imti Nuga-Tone ir da
bar turiu daug stiprumo ir gyvumo. 

38 kp/w. Frankfort, Ill., de- i Aš jaučiuos stiprus ir tvirtas ir galiu 1 ' 7 . nf-hlrti enra Hirxnna rinrhn lvl€inn ciroi-
legatai raportavo, kad perei
tais metai 
silpna, nes skolos turėjo apie 
$50; bet j pabaigą praeitų ; 
metų, pasidarbavus nariams, 
turėjo kelias pramogas, iš ku
rių gauta neprastai pelno; 
tad išmokėjus skolas, apsimo
kėjo renda už svetainę laiky-J 
mui susirinkimų išanksto už I 
1932 metus ir iždo stovis da
bar yra $38.40; vajaus laike 
gauta naujų narių 3.

ilkUopa narių turi 48.
30 kp. Benton, 111.—kad 

narių negalima gaut,

j atlikti gerą dienos darbą. Mano svei
kata yra gera ir aš gerai miegu 

kuopa turtu buvb J naktimis.” I •• i
Nuga-Tone yra pastebėtinas vais

tas del senesnių vyrų ir moterų. Jis 
suteikia naują sveikatą, stiprumą ir 
tvirtumą. Jeigu jūs esate senas ir 
silpnas, būtinai imkite Nųga-Tone ir 
tiktai į kelias dienas pastebėsite di
delį pagerėjimą. Jeigu aptiekinin- 
kas neturi,jo, paprašykite jį užsakyti

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 .METAM: 
V. Geluseviėius, 51 Glendale 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.

st.Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt. J. .Stonkus. 20 Faxon St.
Finansų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Ave.
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Morton St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alųsevičia, 18 Intervale 

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

nesio pirmų seredų, 7-tą vai. vakaro,- Lietuvių 
Tautiškam Name. ■ . ; , ■ •

Pirm. A. FaTuDlnskas
Belle Grove, V,ox J 08, Dracut, Mass, j 

Vice-pirmininkas M. Dulkienė
180 Concord St., Lowell, Mass. į 

! Prot. rašt. v. Mikalopas,
I 973 Central St. Į 

Fin. rašt. A. Rutkauskas
1 Vine Street I 

Iždininkas, S. Pauleuka
12 Chase St. I 

(Kasos globėjai: J. Kąrsonas , 42' 
i Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha- 
I pel St.
i Savo susirinkimus draugyste laiko 
kiekvieno menesio antrą nedėldienj, 
2-rą vai. po pietų. Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mass.

LIETUVIS
Norintieji 
riausio 
na vinto

patar- 
ir už 
kainą,

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931: 
354 Marguerite 
Pa.

414

PRIEŠFAŠISTINIS
Pirm. S. Ivanauskas,

Ave., Wilmerding,
Pirm, pagelb. W. A. Kairys,

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

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

Carnegie, Pa. -t
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

El-
St.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker

Išbalsumuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mana 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
gerinusiose vietose ir už žemą kainą.

AUŠROS DRAUGIJOS 
Elizabeth, n. jk
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
Pirm. pag.

Clark įr i
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr.

Pine St.

•z e m ą 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas;

S.

B.

Pinkevičius,

Paulauskas,

Barkauskas,

121

228 Į

255

iš savo urmininko. Nepriimkite sub- .. Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls ■ 
situto. Jokie vaistai negal užimti fu. J* „ „ . n. iNu p* u-Tone vietos. ' Duoklių Rinkcjcis D. Gii^utiSj 30 į

j Dayton St.

“swimming pool ?”
Vietinė buržuazija visose! 

dirbtuvėse nuo darbininkų po į 
prievarta atskaito dalį pinigų ' 
ir nuo taip mizernų algų, o i naujų 
viešai skelbia, kad tai buržu- . nes bedarbė daug pakenkia; 
jai šelpia bedarbius. Neat-l kad ■ kurio ir priklauso, dau- 
silieka ir demokratų bosai nuo , gelis neįstengia apsimokėt 
tokių “triksų.” .žinoma, kaip > duokles; 
demokratai, taip ir republiko- i $25; bankai užsidarydami nū
nai tokie patys darbininkų ne- ! nešė $136.68; narių 
prieteliai. | turi 36.

Well, tokiems Salikliams 44 kp. Zeigler, 111., rapor-1 j 
įsisteigus demokratų

1 Iždo Globėjas P. Kalnietiene, [ 
laiKe a •• M i • 1/ • j 144 So. Park St., II Iždo Glcbėjas-
viso Draugijų Adresai, Kurios : T I

Turi Laisvę uz Organ?p-Kičcina, 269 Broadw i 
■---------- n 1 Aušros Draugijos susirinkimai [

APLA CENTRO KOMITETO i įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie- 
---------------- - . t , ... 269-73

Pra-ANTRAŠAI
ANTRAŠAI 

Rodgers, 
Pittsbugh, 
Stašinskas, 

Pa.

pitalistų dienraštis “Elizabeth bus gerai; jie tikisi gerai pasį- vra apie $160; n
Journal” didelėmis raidėmiė 
sekančiai pripažįsta tą faktą, 

-r. j protekciją, bet darbininkams, 
tai laike streiko, bado bus pa
kišta gera lazda po nosia arba 
šutins jiems per kuprą, kaip 
jau ne sykį atsitiko.

r .• „t.....: „i■ ,;„-

pinigauti, na, ir savo varomam 
bizniui gauti nuo demokratų

| A.' P. L. A.
■ Pirmininkas F. 

Corliss Siu.
kuopa turi skolos vįecn8®-n>K

Sekretorius J. Gasiunas, 626 i McKees Rocks. Pa 
kUOpa | Iždininkas J. Vesndavičius. 

New Kensington. Pr. 
| Iždo Globėjai > -

Salikliams 44 kp. Zeigler, 111., rapor- Į ?; Y&š. 4lUib&ms 

kliubą, i toja, ' kad kuopos iždo stovis ■ 
------  c-.™'. narjy ------  

! turėję parengimą, 
[ pelno padaryta neprastai.

34 kp. Royalton, Ill., dele- [ sū.
i gatžii raportavo, kad,r palygi-j
I nusĮ kuopą su kitų kolonijų 
j tai gerai laikosi; narių turi 17; •
■ veikia sulig išgalės ir visada j

1932 M.
212 Florien

Pa.
Box 655,

Woodwarad

538 3rd Ave

i no meti., L. L. svetainėj, 
; Second St., Elizabeth, N. J.
i džlą 8-1 a vai. vakare.

St., i U-dO ’ Globėjai:

New

Ave.

Braddock, 
Way, S.

Avė.,

j A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave.
Grušiūtė. 1307 Davit Ave. 

j Ligonių Lankytojai:
Ig. Ružinakas. 1414 Turner Ave.
Vilkuvienė, 718 Richmond St.

Žegunis,

ir

T.

O.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W
1023 Mt. Vernon Street 

PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 1 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

— “Many Persons Refused
Help,” reiškia, daugeliui be
darbių atsisako duot pašalpos.

Tai tau demokratų malonė,
.patys matote, kaip jie šelpia
bedarbius. j Lietuviai darbininkai, vieton į remia darbininkų reikalus; vi-

Tai dar ne viskas. Pagal to j rašytis į ta Demokratų Kliubą, | Sa bėda, kad yra parių, kurie 
dienraščio padavimą, Eliza-[ stokite į Komunistų Partiją ir , susirinkimų nelanko; Taipgi 
bethe randasi užsiregistravu- i kitas darbininkiškas organiza- į skundėsi ir kartu davė vėjo 
šių bedarbių 8,248. / ‘ ' *’ - - -- -...................
to reikalaujančių listo randasi, kite špygą po nosia.
2,400 ypatų, kurie tiesiog ba-1 • Jonas Blinda.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc 
M. TEITELBAUM, Manadžeris 
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
gitos vakare 75 centai * 

iis išsimaudymas ir miegojimas per 
rečių lubų, oringam kambary—35c_

lįusiškai-Turkiška Piltis dabai- ati- /į 
išles) maudynes su moderniškais pa- 

gerinimais. ‘ " 1 *’ ' .
šviežiu vandeniu. Ašapuoto.s vantos išsipčriinui ve 
MOTERIMS PANEDilLIAIS IR UTAR&INKAIS, 
kambariai delei i“ . “ 
ro vanojimosi kambarys, 
kambarys; taip pat RE1 
rantuotu patfyrnavimu.

. Trustisai:
T. Rasikas, A. Lujus. F. 
Jasaitis, A. B. Shatkus.I Rcvizijo“ komisija:

S-. į A. Senkus, V. Valentą, M. ______
i Salės valytojas—F. Žegunis, 515 Eleventh 

Salės pa randavote jas — A. Garbanauskas, ;
I 1108 Elizabeth Ave.
I Draugijos susirinkimai Įvyksta kiekvieno ' 
i mėnesio antrą utarninką savam nnine, i 

1057-63 Hamilton Ave.

Pa.
Žiuri..

St.
, .k, j Minausaas, ozu

li y m 46 ■ ' McKees Rocks, Pa
per kurį j A- p- A- FĮNĄNSŲ_ SEKRETORIŲ 

i Kp. ----------------I P. Franckevich. 3409 W. Carson St. Corliss 
Pa.

, 108 Ctess St., Carnegie,

197 Ohio Ave. Shenan-i

123 E. Monroe St.,

7709 Aberden Ave.

D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., 

8—w7 'štačinskas, 2310 Sarah St., S,

ANTRASAI |
Sekretorius ir antrašas.

trečių lubų, oringam kambary—35c_
Rusiškai-TurkiŠka Piftis dabar ati-

Čia įtaikyta didelis plaukimui prūdas su 
*<apiiotos vantos išsipčriinui veltui! 

_ _, nuo
10 valandos dreną'iki 12 vai. vakare, t Trys gariniai 
------- ----- „—.u išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- 

Didelis, ėringas miegojimui

Pitsburgh, 
Sadulienė, 

Pa.I 4—St. Kuzmickas, 
’ i doah. Pa.

5— M. Paulavičienė, 
McAdoo, Pa.

6— -S. Telksnis.
Cleveland, Ohio.

7— J. E. J"-.,-.. 1 
wood. Pa.

t ‘L
Pittsburgh, Pa.

9—J. Yas.idaviče, 538—-3rd Ave.,
Kensington. Pa.

L . '___ " . ‘
Heights, 1,1).

11— Anna Adomaitis, 
gahela, Pa.

12— John Kinderls, 
Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. F.
Pa. ,

14— Geo. Urbonas, i 
dock, Pa,

15— P. Kavaliauskas, 300

142 Pine
242 Penn Ave.

3—P

Brent.

IKTEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
. j Valdyba 1931 Metam:

Pirm, K. Yušks, 325—4th Avė., Mo- ,j 
line.’ III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičiau 1003— ;
25th St., M6iine, III.

Fin. sekr.' B. Daucensltas, 1552—10th
Avė., E. Moline, I1U

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

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th
i ■ Avė., E. Moline, 111.
j Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
i & 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St.. 

Moline, III

su geriausiu ga

ill St., tarpe Cook ir Deveboiss Streets
k’AY IR FLUSHING. AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

M. T. rievei Ceriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
ubway—išlipt ant Montro.se Avė. stoties; visais

. ’ ' >—išRpt ant Flushing Ave.

TIES BROAD
KELRODIS: B 
; 13. M. T. >

J^roadway karais
New 

10—J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

10d9—4th St., Monon- 

439 

D.

Ant mais-įcijas, o tokiam Salikliui pakiš- ( apskr. sekr. M. Ažukienei už 
Į apsileidimą, nes per metus lai- 
, ko jokių neturėjo susirašinėji
mų reikale organizacijos.

Raportai kuopų delegatų 
priimti atskirai kiekvienos 
kuopos.

Rezoliucijų komisijos ra
portas: 1-ma rezoliucija, kad 

ir L.D.S. vienybės 
abiejų organizacijų 

vienybės komisija 
trumpoj ateityj tin- 

be

4PLA. II APS. KONFERENCIJOS PROTOKOLAS
Raportai apskričio valdy

boj: J. Leonaitis išdavė platų 
raportą, pažymėdamas, kad 
buvo trūkumų kokių tai veiki
me apskr. ribose; būta iš ne
kuriu valdybos narių apsileidi
mo, kas trukdė darbą; ypač 
sekretorė nedalyvaudavo po
sėdžiuose, bet visgi atliko ir 

, ... a i i ’ i naudinga darbą, prisidedanti
k°™ls,Ja: AnAd• ®uka.“kas- D'I bendrai su A.L.D.L.D. apskr. 
Miskims, P. A. Deveiki. , prįe maršrut0 J. P.

Pertikrinus mandatus, komi- J Mileriui, kuris net ir areštuo
si j a raportuoja, kad į 7-tą tas buvęs Johnston City.
konferenciją yra prisiuntę sa
vo delegatus 4 kuopos; rinktų 
delegatų yra 14; nuo 38 kp. 
W. Frankfort, Ill., 2 delegatai, 
P. Yurkonis ir F. Zalagėnas, 
nepribūva, pastarasis serga.

Konferencijoj delegatai da- dalyvavęs.
lyvavo nuo 38 kp. W. Frank-1 Raštininkė M. Ažukienė aiš- 

^nįr.?.u.k^us^s’ J/ i kinosi,' kad posėdžiuose neda-

(PIETINIO ILLINOIS 
APIELINKĖS)

Konferencija įyko sausio 31 
d., 1932 m., Lietuvių Svetainė
je, 105 E. 4th St,, West Frank
fort, Ill. Konferenciją atida
rė Apskričio pirm. drg. J. Leo
naitis, 3 :30 vai. po pietų. Per- 
tikrinimui mandatų išrinkta

16— J.
17— K.r~
19— J.”

W.
20— L. 
22—P.

N. 
24—P.

Pirm, pagelbininkas A. Jo- 
i nalaitis aiškinasi, kadangi ant 
I farmos gyvenąs, tai sunkoka 
buvę bendrai dirbt su kitais 
valdybos nariais; tuo būdu 
praleisdavęs ir posėdžius, ne-

Raštininkė M. Ažukienė aiš-
Bataitis, D. Miškinis, P. • A. j 
Deveikis; nuo 34 kp. Royal
ton, Ill., Wm. Trainis; A. Men- 
kelis, pavėlavo vieną valandą;
30 kp. Benton, Ill., U. Gvergž- ’ 
dienė, N. Aliukas, V. Kunskis,’ 
A. Jonalaitis; 44 kp. Zeigler, Į 
I1L, M. činskienė, E.' Tilindie- 
llė.
12, atstovaudami 147 narius 
nuo 4 kuopų.

Maplewood Ave.,

42. Rices Landing, j 

Library St., Brad- 

Todd St., Aliquippa, 
Pa. '

Šileika. 142 Pine St., Nanticoe, Pa. 
Levine, 242 Penn Ave. Extension, 

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

i
Mansis, P. O. Box 65,_ Slovan Pa. j L Į£ yyTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J„ VALDYBA
Ave., į pirm< a. Bočis, 68 W. 10th 

*m. pagelb. M. Panelis, 
24th St.

Rast. P. Janiūnas, 
narutis, nox c<it vy iiwhivjiic, m. ---— .
Kubilskis, Box 236, Coal Con- Fill. Rast. A. LukaitlS, 591

1 Kasierius F. Lukaitis, 352 Ave. C 
Ben' ; Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348

A”", M. Višniauskiene, 9 W. 15th 
Ave- St. Iždo glob.: F. Milvidas, 944 

Rnvai 'Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21st 
’ | St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 

Shamo- | Šį.

Harris-

Castle 

, West

Col-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Va.
BAYONNE, N. J.. VALDYB/k 

*1931 METAMS:

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

Link Ct.,

Powersdale

Eckert St., Buffa- i Ph" 
. I 2,

Cibulakis, 
Y.

Sodeikis, 
Youngstown,

25—J. Diolininkaitis, 41

224 E. Mahanoy Ave., Girard- ' p^of;.

Balutis, Box 24, Wilsonville, III. 1 -----

70-42

1324 
Ohio.

st.
175

lo, N. Y.
26— J. Ceris, 

ville, l’a.
27— Motiejus
29— Antanas 

ter, l’a.
30— J. Leonaitis, 10Y N. Duquoin St.,

ton, III. i .
32—L. Tilvik. 38 N. 7th St4 Easton, Pa. Ave., 
83—A. B. Shatkus. 1256 Scribner 
i Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, P. O. Box 113 

ton. III.
35— K. Bagdonas, 114 N. Vino St., 

kin, Pa.
36— Alex Keršis, 711 W.. Poplar St.

burg, Ill.
37— L. Aimanas, 

Shannon, Pa.
38— M. Tamulienė,

Frankfort. Ill.
39— Tony Zedolek, 

linsville, III.
40— Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. Guziavičienė, P. O. Box 

III.
42— Frank Miller, B. O. Box 264, Buckner, 

Ill.
__ .... Lingevičienė, 424 Fordney Ave., 

Saginaw, Mich.
44—M. Ažukienė, P. O. Box 426, Zeigler, Ill.

reikale
veikianti 
stengtųsi 
karnai . klausimą išspręsti 
skriaudos abiejų organizacijų
nariams ir kad jos būtų su
jungtos į daiktą.

2- ra rezoliucija, kad A.P. 
I L. A. Centralinis Komitetas, 
’ išbuvęs vieną terminą savo
tarnybos daugiau negalėtų 
kandidatuot ir tik praleidus 
nuošaliai vieną terminą, vėl 
galima būtų kandidatuot į bile 
urėdą.

3- čia rezoliucija, kad šis su-fkt
važiavimas ragintų visas kuo
pas A.P.L.A. apskričio ribose 
šaukt specialius susirinkimus į 4»—m.’ 

delei užprotestavimo Illinois ] ^ZUKieilV( r. . ...........
valstijoj prieš bandymą įvest 145~^ Savuknitien6, p- °- Box 2621 Cu',dyi

P. O. Box '568,

102 E. 4th

514 Autumn

1388 Andrtm

St.,

Avė.,

St., Akron,

400, Benld,

49th St.
128 W

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

1439 South 2nd Street

lyvavimui buvo priežastis ne
pastoviose aplinkybėse, del 
kurių negalėdavus dalyvaut, o. 
antra, tai ir nenorėjus.

Delegatė U. Gvergždienė 
i daro pastabą: tai yra nesma
gu, ir tokis rast. M. Ažukie-

sindikalizmo įstatymą, kuris 
būtų didžiausis smūgis darbi
ninkų klasei.

Rezoliucijų komisija:
Wm. Trainis, 
A. Jonelaitis, 
D. Miškinis.

i. viiioKieiie, f-j* iiiiuuie- _ .vi . • • . i • • į

Viso delegatų dalyvavo nes avimasis ją nepaleisi-1 Rezoliucijos priimtos Vien
na; labai prastai skamba; sa- ' balsiai. ,
ko nenorėjo. • Nutarta, kad apskričio vai-

T A NT A Hm va/Wil-11 -i n ' JI 1_ Ji   J S■•**5*» v*, vn vj v*, | MCI V4C41 kJ UVUU01 AX UVVKjJ V 4Q4.VU į
Apskričio valdybos pateik-^ kad dirbęs sulig išgalės; ir' pastangas sutvirtint visas kuo- į

46— J. Petrauskas, P. O; Box 118, B.lanford, 
Tnd.

47— J. K. Alvinas, 2322,
• troit, Mich.

48— Ant. Malinauskas, P.
crsville, Pa.

4(1—A. Matulevičius, 279 
Brooklyn, N. Y.

50— Ch, Adomaitis, 420. Pressly St., N. S. 
Pittsburgh, Pa.

51— P. Maslnveckas, 60 S. Empire St.. 
Wilkes-Barre. Pa.

52— Antanina Mikužicnė, 2540 W. 43rd St.
Chicago. »n.

53— J. Gudišauskas, 437
Pa.

54— Geo. Braknia, 
Pontiac, Mich.

i 55—V. Blonskis,

Scoltcn Avė.. De-

O. Box 246, Mm-

So< 5th Street

222 jCrystal Lako

970 Alson Ave.,

Ižd. N. Aliukas raportuoja, dyba darbuotųsi ir dėtų visas 56—V. Glaubičius. 316/George Avė., N. End, 
rl rlirhpe anliir išeminei* ir nn.itonn-no onhrivHnl- ^riaaa Iriin. ' Wilkes-Barre. Pa./ _ _ _

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valdyba 1931 metam: 
W. Gelusevičia. 
paeglb. A.

256 Ames St.
Nutarimu rašt.

49 Snwtelle 
Turto rašt. K.

12 Andover 
Ligonių rašt. M.

153 Ames St.
1 Iždininkas M. Miškini*, 

9 Burton St. i 1
i Iždo globėjai: P. Krušas. 14) Sawtelle Ave., 

B. Zdanav.iėia,. 11 Glendale St,, J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St. 
Visi Montell. Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Pirm.
Pirm.

51 Glendale 
Sauka,

J. Stripinis.
Avė.

Venslauskis, 
St.

Jazukevičla.

st.

tas suvažiavimui dienotvarkis 
buvo perskaitytas ir priimtas 
vienbalsiai.
. Apskričio valdybai duotas 
sprendžiamas balsas, svečiams 
patariamas.

Prezidiumo rinkimas: Kon
ferencijos pirm, išrinktas J. 
Leonaitis, pagelbininku And. 
Bukauskas, rast. P. A. Devei
kis; į rezoliucijų komisijų iš
rinkti A. Jonalaitis, D. Miški
nis, Wm. Trainis.

Protokolas skaitytas iš 6-tos 
konferencijos ir priimtas vien
balsiai.

apskričio iždo stovis dabar. pas apskričio ribose, ir jeigu 
yra $68.31. • [įvyktų specialia

Raportai priimti visų ntski-hės nbi.ej 
rai, vienbalsiai. . i L.A.

Skaityta 3 protokolai posė- [ past—,—, ___
džių, apskričio valdybos lai- ‘ pasiųst delegatai į 
kytų. Priimta vienbalsiai 
kaip parašyta.

Pašauktas apsk. organizato-Į iždo paauko.t “Vilnies 
rius B. Yuškauskas, kad iš- ros fondan $5.

Bilų išmokėjimas: Bilą pri-

seimas vieny- į 

organizacijų, A.P.
| L.lXS^tad dėt visas 
!gas, kad xmtųįgalima 

j toiiĮseimą.
Nutarta paaukoti į T.D.A. 

.'fondą $15; nutarta taipgi iš 
-------------------------popio-

57— John Norkus, 8J 
totu Pa.

58— J. K. Valant.
Brighton. Masu- 

• n I

Ferdinand St., Scran-

■hauaky, 11 Bigelow St.,

D.L.K.K.VDRAUGLFA

rius B. Yuškauskas
duotų raportą. Jis sąvp rapor- 7 .
te pažymi, kad, girdi, iš apsk-; davė J. Leonaitis už 7 pada
rinio valdybos niokos daugiau, rytus “tripus” į Zeigler, Ill., 
kaip tik gyva raidė. Buvę po 50c tripas arba $3.50 išvi- 
daug trūkumų padaryta, taip- so ir 50c štampų išlaidos; sy- 
gi del to Jr nėra pilno meti- kiu $4.00. Nutaria išmokėt.Nutarta išmokėt.

- ■ • . U* •

DETROIT. MICH.
VALDYBA 1931 m.:

J. Liubartas, 
<1177 Ashland 

pagelbininkas, M. Blršenas.
' _ _ 6388 Spartu

7l48 Mae Kenzle

4689

7715

Film.

Pi rm.

Nutarimų . rnžt. P. Gyvis,
»■*

Turto rašt. J. Overaitis,

IždinlnkaH A. Vogčia,

KASOS GLOB6JAI:
O. GĄnta.rięnė,

Q. Zigmuntionė,
9534 Rusėsi i St.

SuaiUnkimąL ąV»ibu» k«s ketvirtą n odei- 
dlenf kiekvieno mėnesio, 2 vąl. pd pietų. 
Lietuvių

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK. 
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.
1 ' VALDYBA ’1931 METAM:

CXTamaqun, • Pirmininkas—K. Margib,
1323 Muskegon

> Dr., j Vice-Pirmininkas—A.' Kareckax.
780 Nason 

Wash- Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas, 
R. R. 9. Box 

Turto Raštininkas—A. Garbanauskas.
110« Elizabeth 

Iždininkas—A. Daukšas, 
1131 Walker Ave.

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN. į

Valdyba 1832 Metams
i Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St. j 
i Pirm, pagelb. P. -Krikščius, 33 Ha- 
I milton St. ą

Ave. I Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- 
! pob St.

Ave- j Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour ; 
Ave. I Ave., West Hartford, Conrt.

I Ižd. A. Klimas, 36 Rušsėll St. *.
Av<J* [Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley. St. I 
Ave. i Oi’gąiio prižiūrėtojas M. p”'4

Ave., West Hartford, Conn.

Avė

St.

Avė

Brantlon

Dayton 
i

1242 Sdlvjiy Avė.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. 14 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį 
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garądžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
liniame generahai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia važinėjimo kursas-$10.00. I.aisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 
niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTOMOBILE
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street

Ekspevtai instruktoriai.

vai. vakare. Sekmadie*

SCHOOL
NEW YORK, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Orgąno prižiūrėtojas M. Šeliėkas, f 
288 Maple Ave. "■ j' i 
Draugystės susirinkimai atsroūnąį 
ir antra ketvertą kiekvieno rhėne-

Bvctnlnčjc, 25 įr Vernor itlghwny. • vai. vnkajfC.

, kąs antrą ketvergą kiekvieno riiėne-1 
• šio, Labor Lyceum svetainėje, 29 
‘ Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30

«m4?:sj;.A-K

įvairių karštų gėri
mą, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkama ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabethe, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir Žemių, 
taipgi {vairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 3-8729

Montro.se
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SMULKMENOS

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ

ruošia
prūdo

Near 1st

1"
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(UNDERTAKER)
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jo direk-
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JONO ARBA 
aPETRO

• Kainos po
10c ir 15c

■ i 
—*

“BALSO”
Metams 
šešiems 
Pavienio num.

Flushinge, įlūžus ant 
ledui, prigėrė 5 metų kūdikis 
Harry Yarczower.

2
I
I

»įx

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

“BALSAS

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK ♦.

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

MEDICIN. DAKTAkAS

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

Room į 5, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

TeI.s, Tompkins Square 6-7697

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat realia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 

, kovai prieš fašistų valdžią.
menės gyvenimo ir fašistų

1 I darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškai. vyrą ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimą Itraujo ir šlapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo;

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180 Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

į, Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

Reikalingas Džianitorius
Reikalingas džianitoriaus pagalbi

ninkas. Privalo mokėti kūrenti pe-
Krepkitės:

237 Sullivan Place
5-A, Brooklyn, N. Y.

(49-51)

V • 
C1U.

Apt.

1 VĮENINTeLe AMERIKOJE LIETUVIŲ

'■ AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
325 E. 14th STREET,

JONAS STOKES 
Fotografas

Šiuoini pranešu savo kostume- 
riams, kad nerkėliau savo studiją 

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

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

užsisakyt “Balsą.” :

KAINA AMERIKOJE:
. . : . . $i,5o 

mėnesiams' . . .80
kaina ■ . .05

ATHEW P. BALLAS (NC 
(BIELAUSKAS) 

RA B O R I U S
UND AKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir. iš čia 
PAS1UNČ1AM l. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS 1, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

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

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

, Puslapis šeštas . šeštadienis, Vasar. 27, 1932

VIETINĖS ŽINIOS
Tai Jau Rytoj Tas 
Smagus Koncertinis 
Balius - Vakarėlis

Kaip Reikia Visiem
Sukniasiuviam Išeiti

Į Bazarą Tarpt. Dar
bininkų Apsigynimo!

Darbininkai Tegauna
Tik 45 nuoš. Uždarbio

Šį nedėldienį, rytoj Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos pirma kuo
pa turi margą balių su koncer- 
tuku “Laisvės” svetainėj, kam
pas Lorimer ir Ten Eyck St. 
Šokiai prasidės 6 vai. vakare. 
Pasišokus ir pasišnekučiavus, 
paskui bus muzikos ir dainų 
programa. Smuiku grieš so
lo i Antanas Balčiūnas, pianu 
skambins Milda Balčiūnaite. 
Dainuos Aido Choro Merginų 
Sekstetas ir patsai Choras, tai- 
po pat J. L. Kavaliauskaitė 
jr F. Pakalniškis. Deklamuos 
Aleknavičiūtė iš New Yorko. 
Šokiams grieš smarki orkestrą. 
Drg. Mizara abejoja, ar jinai 
iš Klaipėdos. Bet kitaip tikrai Į 
nesužinosite, kaip tik ateida- ’ 
mi į šį vakarėlį ir patys išgir- į 
sdami. *

Bus namie gamintų užkand
žių ir sveikų gėrimų, o saldai
nių net iš Sovietų šalies. Lai- ■ 
mėjimui gi yra leidžiamas1 
sportiškas laikrodėlis. Įžanga 
tik 35 centai iš viso.

Komisija ir kiti draugai se
nai mobilizuoja jaunimą ir ti-Į 
kimasi, kad šiame pasilinks
minime daugiau jaunuo
lių, negu kitados. Patys ruoš
kitės dalyvauti ir visus kitus 
paraginkite.

NEW YORK. — Sukniasiu
vių Streiko Suvienyto Fronto 
Komitetas išleido nurodymus, 
kaip turėtų pradėt streiką 
sukniasiuvės ir sukniasiuviai, 
kurie dar iki šiol dirbo, bū
tent :

Sueit su kitais savo šapos 
darbininkais ir darbininkėmis; 

Į išrinkt šapos streiko komitetą, 
išdirbt reikalavimus. Pama
tas gi reikalavimas yra toks: 
pridėt 25 nuošimčius algos, su- 

[trumpint darbo laiką iki 40 
j valandų Į savaitę; bosai netu
ri paleidinėt darbininkų; vi
siems darbininkams, kaip su
augusiems. taip jaunuoliams, 

! kaip, baltiesiems, tąip negram j 
j turi būti mokama lygus už-

šiandie vakare beveik kiek
vienas darbininkas ir darbinin
kė galėtų ir turėtų būt meti
niame ^bazare Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo, New 
Star Casino svetainėje, Park 
Ave. ir East 107th St., New 
Yorke. Čia galima matyt ge
riausius darbininkiško meno 
bei dailės pavyzdžius—dailiš- 
kas, atletiškas gimnast. Dar
bininkų Sporto Sąjungos, Kul
tūrines Darbininkų Federaci
jos perstatymus, girdėt did
žiuosius proletarinius chorus, 
gabiausius revoliucinius muzi
kantus, regėt masinius revoliu
cinius vaizdus.

Bazare. ir sava valgykla, 
kur galima sveikai ir draugiš
kai pavakarieniauti, ragau
jant įvairių tautų darbininkių 
gaspadinių pagamintus val
gius, pagert kavos bei arba
tos.

Laimėjimui bei nusipirkimui' 
(labai nupigintomis' kainomis) j 
yra daug gražių ir naudingų i

Į daiktų. Lietuvių darbininkų 
organizacijos turi ir savo “au
tonomišką” būdelę su draugų 
ir draugių aukotais bei supirk
tais daiktais. Ypatingai gera 
programa bus sekmadienį po. 
pietų ir vakare ir tai bus jau 
paskutinė bazaro dieną: Nei 
vienas nepraleiskite, bet atsi
lankykite bent porą vakarų į 
bazarą. Privažiavimas—Lex
ington Ave. požeminiu gelžke- 

| liu arba 3-čios Avė. eleveite- 
Į riu. Bazaro* pelnas yra ski
riamas Huosavimui politinių j 
kalinių. i

NEW YORK. — Sulig vals
tijos darbo departmento pra
nešimo, vasario 25 d., dabar
tiniu laiku darbininkai abel
nai uždirba 55 procentais ma
žiau, negu 1931 metais. Kur 
pirma vidutiniai gaudavo do
lerį algos, dabar tegauna 45 
centus. Šiokius tokius darbus 
turi tiktai 65 nuošimčiai darbi
ninkų, taigi 35 iš kiekvieno 
šimto yra visiški bedarbiai, šie 
met vasario mėnesį yra 14 
procentų daugiau bedarbių, 
negu tą patį mėnesį buvo 1931 
metais. Dabar per mėnesi dar
bai sumažėja 3 iki 4 procentų.

Tai. vis sulig valdiškų ap- 
skaitliavimų. Bet tikrumoje 
bedarbė yra daug blogesnė, 
negu pripažįsta buržujiniai 
valdininkai, daranti ir skel
bianti tus apskaitliavimus.

Žmogaus Atitaisymo
Biuras New Yorke

BROOKLYN.— Ketvirtadie
nio pavakarį tūlas Thom. Cas
sidy užsnūdo Van Sicklen Av. 
stotyje ant suolo. Atėjus trau
kiniui, atbudo ir metėsi į trau
kinį. Bet, matyt, dar nebuvo 
visai išsiblaivęs, sukniubo ir 
nugriuvo ant relių, pęrsiskel- 
damas galvą ir nusilaųždamas 
koją. Nuvežtas į > ligoninę, 
paskui mirė.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKįAl
417 Lorimer Street, “

BROOKLYN, N. Y.

išveš” Name

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

Suorganižuot pikieto liniją 
ii- pikietuot šapą, kol bosas 
bus priverstas išpildyt streikie 

Į rių reikalavimus.
Sueit kitų šapų darbininkus 

ir padėt jiems susiorganizuoti 
į streiką.

Tokiomis sąlygoms tur strei- 
ki’ot darb. ir senosios kompa- 
ničnos unijos, Intern. Ladies 

į Garment Workers. Jie pri-i 
valo dėtis prie kovingo Suvie- [ 
nyto Fronto Streiko Komite
to, vadovaujamo kairiosios 
Adatos Darbininkų Industri
nės Unijos.

Senosios unijos < 
turi suprasti, kad jų geltonie
ji vadai Schlesingeriai, Dubin- 
skiai ir Zimmermanai apšau
kė ne tikrą, bet prigavikišką 

! streiką. Tą “triksą” jie pada- 
i rė išvien su bosais. Bosai pa- 
; tys varo savo darbininkus į 
; senosios unijos streiką: jie j 
nori pasitarnauti išdavikams 
vadams, kad tie vadai galėtų 
uždėt nariams tam tyčia mo
kesčius ant intencijos streiko.

Tos kompanienos unijos 
pravadyriai yra jau nutarę su
laikyt savo humbugišką strei- 

, ' ką nėr komisiją, sudaryta iš 
Jos galės būt labai valdininku, fabrikantu ir iš tu 

• pačių vadu. Tai yra nardavi- 
i mo kom. Visuomet tokios bur- 
i žujinių tarpininku komisiios 
pablogina darbininkams sąly
gas po streiko. Taip bus ir 
dabar, jeigu nariai Internatio
nal Ladies Garment Workers 

1 Unijos neateis į bendra fron
tą su karingąja Adatos Darbi
ninkų Industrine Unija, ku- ; 
rios priekyje stovi komunistai.

K. Siūlinis.

Gerai Padiskusuokim 
Pirmadienį, Vas. 29

Pirmadienio vakare vasario 
29 d. diskusuosime “Laisvės” 
svetainėj apie Kentucky mai- 
pierių karžygišką streiką ir 
sukniasiuvių streiką. Pirm 
diskusijų bus pasakyta prakal- 
bėlė, kuri abelnai supažindins
su tais streikais ir jų taktika. 
Po to seks visiems laisvos dis
kusijos, 
įdomios, bet tai priklausys nuo! 
pačių darbininkų. Jeigu jie iš 
anksto pamąstys ir patys pasi
statys klausimus, tuomet mo
kės juos tinkamiau iškelti ir 
svarstyti pačiame mitinge.

Visi rengkitės į diskusijas.
Liet. Kom. Frakcija.

Darbštus A.L.D.LD. 1-mos 
Kuopos Susirinkimas

darbininkai šimtai PoIicmaiiŲ Spe
iii im H a

cialiai Streiklaužiai
World — Telegram paduo

da, kad miesto valdyba pasta
tė specialią! du širhtu polic-' 
manų, kurių pareiga “f 
ti” streikuojančius : 
vius, tai yra užpuldinėti jų pi- 
kietų linijas/blaškyti, areštuo
ti, žodžiu sakant, laužyti strei- j J* 
ką. Reikia, tačiaus, suprast, 
kad tam darbui yra pastatyta 
daugiau mėlynsiūlių, o ne du 
šimtai. Juk kiekvienas polic
manas, sulig savo pareigos ka
pitalistams, yra streikų 
žytojas. > i •

New Yorke yra 
“atsteigimo” biuras, 
habilitation Bureau, 
torius Frederick G. Elton pra
neša, kaip tūli žmones buvo 
per operacijas atitaisyti tame 
biure. Sakysim, per kokią 
nelaimę lieka sužeista ranka 
taip, kad vieno ar dviejų pirš
tų visiškai nebegalima paju
dinti : tapo sugadinta musku
lai, kurie pirmiaus teikė tiem 
pirštam judėjimą. Na, tai dar 
judančio piršto muskulą per-, 

j skelia pusiau, ir vieną pusę 
i prigydo bespėkiui pirštui. Po 
kiek laiko, jau abudu pirštai 
gana gerai dirba. Vienai mer-

I ginai reikėjo padaryt sistema- 
tiškai vieną po kitos'tris ope
racijas, kol ji atgriebė supa
ralyžiuotos rankos judėjimą, 

j Kada “atsteigtas” žmogus 
“tvarkv-! 8’auna užsiėmimą, tai padaro 

sukniasiu- ne^logą rekordą, sako biuro

X
X
X

X 
X X

TEL. STAGG 
2-5043

kuopos Didelė Vakarienė ir 
susirinkimas pereitą trečiadie- jokiai KOVO 13 Dieną 
nį, Laisves svetainėje buvo 
nariais neskaitlingas, bet atli-1 
ko kelis gerus darbus. O ne- L.D.S. III Apskritys
skaitlingas jis buvo daugiau- i gana didelę šeimynišką vaka- 
siai todėl, kad tą patį vakarą ' rienę, “Laisvės” svetainėje, 46 j 
kai kurie nariai išvažiavo į j Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y., į 
Mooney masinį mitingą, Coli-; 13 dieną kovo. Todėl laikoj 
seum svetainėje;' Amalgamei-1 nėra daug, tat, draugai, pasi-1 
tų kriaučių 54-to lokalo nariai I stengkite įsigyti šiai vakarie- 
turėjo savo susirinkimą, ir dar i nei tikietus. Tikietai yra tik 
bųya “laisvės” direktorių po- j po dolerį, ir tuom pačiu sykiu 
gėdis. [jūs ne tik kad gausite sveiką,

Kuopos susirinkimas išrinko Į švarų maistą, bet taipgi ir pro-
*d e legatą į sukniasiuvių strei-, gramą turėsime sykiu, ir dar, 
ko bendro fronto konferenci- i pavalgius, pasiklausius daini- 

rytojaus I ninku,—galima bus prie geros 
muzikos pasišokti; muzikantai 
pasižadėjo griežti naujausius 
angliškus šokius, taipgi ir lie
tuviškas smarkias polkas. 
Ypatingai jaunuoliai nepra
leiskite progos, atsilankykite 
skaitlingai. Įsigykite tikietus 
iš anksto. Tikietus galite gau
ti “Laisvės” ofise pas d. Kai
rį ar Baranauską. (Jie ‘'Lais
vėj” būna kiekvieną vakarą) ; 
įžanga vien šokiams, be va
karienės, yra 50, centų.

Nepraleiskite tą vakarą kur 
nors užkampėse, bet atsilanky
kite į šį didelį pokilį. šį po- 
kilį ir vakarienę rengia jau
na organizacija^ t. y. L.D.S. 
III Apskritys. Atsilankydami 
į šią vakarienę, tuom pačiu 
sykiu paremsite šią naują or
ganizaciją ir padidinsite publi
ką. •

Kviečia Komisija.

kuri įvyko ant 
Brooklyne. Sukniasiuvių pa
raikai čia pat draugai sume
tė $2.75. Bedarbių parašų 
parinkti ant Hooper St. apsiė
mė drg. Viltrakis, P. Fultoh ir 
Bensonas. Drg. Peleckas ir 
Kancevičius išdavė raportus iš 
svarbių politinių — industri
nių koferencijų. Padirbėt T. 
D. Apsigynimo bazare darink- 
ta trys draugai: šolomskienė, 
Paltanavičius ir S. Balčiūnas.

Buvo išduota raportai iš 
Brooklyno Bedarbių Tarybos 
veikimo, iš Draugijų Sąryšio 
konferencijos ir kt.

Šiame kuopos susirinkime 
taip pat liko galutinai iš orga
nizacijos išmesti sklokos da- 
valkinai: Garbačauskas ir Ka
zakevičius, kaipo kontr-revo- 
liutcionieriai ir darbinjnkiškų 
organizacijų iždų naudotojai.

- Rabkoras.

BROOKLYN. — Policma- 
nas pašovė tūlą Kane’ą, kuo
met jam smarkiai važiuojant 
automobiliu, policmanas liepė 
sustot, o jis nepaklausė.

—o—
NEW YORK. — Policma

nas J. Lovett nušovė Ph. Kor- 
movičių, 60 metų amžiaus, ku- 
ris" norėjęs įsiveržti į krautuvę 
ant Bowery. Pamatęs 
maną, leidosi bėgti, o 
manas šaudyt.

i biuro 
direktorius. Taip antai, Wes
tern Elektros Kompanijoj va
dinami visai sveiki darbininkai 
bei tarnautojai kiekvienas vi
dutiniai tini kokią nelaimę per 
405 dienas, o' atsteigtieji bei 
“sutaisytieji” turi po vieną pa
našią nelaimę per 507 dienas; 
tai bus apie 20 procentų ma
žiau, negu «pas anuos skaito
mus visiškai sveikais.

Bet reikia suprast, kad “at- 
■ įtaisytas” labiau bijo darbą 
; prarast, nes kitą būt sunkiau 
gaut; antra, tai jau sykį per
gyventa nelaimė yra skaudžiai 
pamokinus atsargumo.

Į Laikrodžiai, Deimantai ir j 
į Auksiniai Dalykai
I Dovanom ar patys sau norėda
mi mi pirkti laikrodžius, daimantus 
lai' bi ką iš auksinių daiktų ži- 
I nokite, kad 
j sipirksite.

Į ĮVAIRŪS 
| RODŽIAI 
į JAUSTOS MADOS 
!UŽ PRIEINAMA 
1 KAINĄ
B
I Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
Ižius ir kitus papuošalų daiktus. J 
į Taigi kreipkitės pas mane, o ašį 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
i Williamsburgieciams, kuriems į 
a pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ■ 
a Iš ten. aš pasiimsiu ir pataisęs! 
į atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- ‘ 
į kėsito “Laisvėje.” 
į VIKTORAS JANUŠKA 

127-17 Liberty Ąve .
Tarpe 127 ir 128 gatvių 

Richmond Hill, N. Y.

daiktų ži- 
pigiau nu-

X 
X 
X

X

X 
X

X

5-ta Užpildyta Savaitė
PIRMAS SOVIETŲ RUSŲ KALBOJ 

, PAVEIKSLAS

KELIAS I GYVENIMĄ
Viliojantis ir užžavėjantis vaizdas, . Ne

turėsite sunkumo sekdami veikirtią Nu
prasti dialogą, nes yra išdirbta sistema 
išvertimui kalbos ir išaiškinimui vei
kimo. , Jūs negalėsite dasileisti prasi
lenkti nepamatę to paveikslo.

CAMEO THEATRE, 42nd St.
East of Broadway

Rodo be perstojimo.
Įžanga 25c. iki 1 vai. po pietų, 35c. 

nuo 1 iki 5 vai. vakare.

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinarha dienomis

Avenue NEW YORK CITY 
Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

elektriką ir maRnetiznią, ir važiavimą 
------ . -------------  -----—ir vakarais lietuviu ir anglu kalbose. 

Mokytojais yra žymūs ekspertai—Ų. TlCHNIAVIČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomą gvąrantnojame už mažą užmokesti... Mes padedamo 
kiekvienam pr|e pirkimo karo. UŽsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
iki 9-tal valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14th STREET < Nearest Avenue ’ NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049

6

JONAS STOKES

F

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

O

o

Petras Naujokas 
Savininkas

O

~O

O

J.
o

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBVSTfiS
CIGARAI

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

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
jnedegos yra užlaikomos^ vi
sur ,reikalaukite

Naiijoky Cigary

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu .įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik | artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 j Broadway, 

Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261

i




