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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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KRISLAI
Philadelphijoj Reikia 

Stiprinti LDS!
Chesteryj.
Ar Perdaug Rašoma!
New Jersey, Wake up!

Rašo R. Mizara

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik ' 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį mudu su d. Siurba lan
kėmės Philadelphijoj/ ir Ches- 
teryj, Pa. Philadelphijoj drau
gai turėjo surengę gerą vaka
rienę ir didelį masinį mitingą 
(prakalbas). Iš vakaro vaka
rienė buvo didelė ir gyva, bet 
prakalbos dar geresnės. Phi
ladelphijoj pirmiau būdavo dar
bininkai tarsi pusiau numirę, j 
negyvi, pesimistingi. šiuo tar-1 
pu jie entuziastiški ir pasirį-j 
žę. Pruseikinių menševikų 
provokacijos ir ardymas mūs 
judėjirąo skatina kiekvieną; 
draugą prie uolesnio darbo.

Ir tai yra panašiai visur: 
"kur tik pruseikiniai menševikai 
turi savo kelis pasekėjus—ar
dytojus revoliucinio darbininkų 
judėjimo—ten mūs veikimas 
gyvesnis, entuziastingesnis; jis,! 
beto, glaudžiau jungiasi su 
tarptautiniu judėjimu. Kitais 
žodžiais, bolševizuojasi!

Veik Visas Laivynas 
Perkeltas į Pacifiką

Hooverio valdžia įsakė 
beveik visam kariniam 
laivynui traukti į Pacifi- 
ko vandenyną. Tai pir
mas svarbus laivyno žin
gsnis prisirengimui prie 
karo. Amerikos imperia
listai mato, kad konflik
tas Chinijos veda tiesiai 
prie karo prieš Sovietų 
Sąjungą.

Iš Shanghajaus prane
šama, kad Japonija Man- 
džurijoj plečia savo kari
nį frontą per kelis šim
tus mylių, “laukdama su
sikirtimo su Rusija”.

Bet Philadelphijoj Lietuvių!
Darbininkų Susivienijimo tw- p . j. p-jpXI.aHnp 
rių labai mažai. Permažar iki VCirOIlO iTItSKdf 1116 
šiol buvo kreipta domesio į tai. f KonfereUClij 
Ypač mažai galviniai draugai: J
rūpinasi stiprinimu LDS. Ran
dasi dvi kuopos, turinčios po 
keliolika narių. 5-toji kuopa 
suruošė ir masinį mitingą, ku
lis labai gerai pavyko. ‘ Dabar 
5-tosios kuopos nariai privalo 
uoliau sukrusti j ieškojime nau
jų narių. Mūs veikėjai patys 
pirmutiniai turi įstoti į LDS. 
.Mūs obalsis turi būti: nema
žiau 100 LDS. narių Philadel
phijoj laike šito vajaus! Tai 
galima! Tik reikia noro!

DETROIT, Mich. — Vas. 
26 d. čionai įvyko sėkmin
ga prirengiamoji prieškari
nė konferencija. Dalyvavo 
239 delegatai nuo įvairių or
ganizacijų. Plati masinė 
prieškarinė konferencija nu
tarta sušaukti kovo 20 d.

ĮVAIRIOS ŽINUTES

DAR NEGIRDĖTA TERORO IR MELU 
KAMPANIJA PRIEŠ KOMUN. PIETUOSE

KNOXVILLE, Tenn. — 
Kentucky ir Tennessee vals
tijų spauda pradėjo dar ne
girdėtą kampaniją prieš ko
munistus ir visus revoliuci
nius darbininkus. Žemiau
sios rūšies chuliganai ragi
nami komunistus linčiuoti 
ir žudyti. Laikraščių špal- 
tos užpildytos melais ir pro
vokacijomis prieš Komunis-

Knoxville “Journal” lei- 
žia seriją straipsnių. Ten 
skelbiama, kad “šioj apie- 
linkej pribuvo 150 komunis
tų, kurie planuoja sunaikin
ti. nuosavybę ir sugriauti 

! namus, bažnyčias ir visokią

vyriausybę”. Straipsniai pa
remti melais iš fašisto Fi- 
šės1 komiteto raporto. Gi 
plačiausia pučiamas provo
katoriškas melas, tai kad 
būk visas komunistinis ju
dėjimas esąs finansuojamas 
“iš Maskvos”.

Tartum susitarę, kaip tik 
apie tą patį laiką provoka
torius Pruseiką savo “Nau
jojoj Gadynėje’! paskelbė ši
tą Fišės melą, būk “Laisvė” 
gavusi pinigų “iš Maskvos”. 
Taigi, Knoxville kapitalistų 
ir budelių organas “< 
nal” ~ 
atsisėdo į vieną suolą—suo
lą provokatorių, niekšų ir 
melagių.

Sovietų Priežiūra 
Moterims ir Vaikams

išbuvo 
ir stu- 
vaikų 

parašė

Ponia Alice Withrow 
Field ilgą laiką 
Sovietų Sąjungoje 
dijavo moterų ir 
padėtį. Ji dabar
knygą tuo klausimu. Field 
nurodo, kad Sovietų val
džia nepaprastai daug 
atydos kreipia į sveikatą 
motinų ir vaikų. Visoje 
šalyje motinos ir vaikai 
turi pirmas privilegijas, 
kuomet eina klausimas 
apie maistą, pastogę bei 
drapanas.

Jour- i Daug Žadėjo, bet
ir Pruseikos organas Dabar Visai Nubluko

CHINIJOS VALDŽIA NUTARUS ATNAU- 
JINT VISUS RYŠIUS SU SOV. SĄJUNGA

KENTUCKY MAIN1ERIŲ KONFEREN
CIJA ĮVYKO, NEPAISANT TERORO

Bosų mu
šeikos laikė apsupę mieste
lį, bet nedrįso pulti ant kon
ferencijos.

Drg. Tom Johnsonas iš
davė raportą iš Nacionalės 
Mainierių Unijos. Diskusi
jose streikieriai pasisakė 
už naują uniją ir nutarė

JELLICO, Ky. — Nepai-inierių sargyba, 
sant baisaus teroro, pereitą 
sekmadienį, vasario 28 d. 
čionai sėkmingai įvyko Na
cionalės Mainierių Unijos 
sušaukta streikieriu konfe- C- 
rencija. Dalyvavo 93 dele
gatai, atstovaujanti beveik 
kiekvieną Kentucky valsti
joj streikuojančią kasyklą.; streiką tęsti iki laimėjimo 
Su pašaliniais mainieriais i Kadangi penki streiko ko- 
svetainėse buvo žmonių pil- miteto nariai randasi kalė

jime, tai kdnferencija per- 
Konferenciją saugojo mai-| rinko komitetą.

na.
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Chesteriečiai gerai bolševikiš
kai nusistatę visi, išskaitant 
vieną (Janulį), kuris iki šiol 
rėmė Pruseiką, tačiaus dabar 
sakosi stovįs “nei šian nei ten, 
viduryj.” žmogus, katras turi 
pretenzijų vadintis bolševiku, 
negali sakytis “esu bepartyviš- 
ku”, nes tokio dalyko nėra. Juo 
labiau negali “neutralumo” bū- 

, ti ten, kur verda kova tarpe 
revoliucinių ir kontr-revoliuci- 
nių (menševikų) pajėgų. Pas 
mus gi šiuo tarpu kaip tik tas 
ir yra. Iš vienos pusės stovi 
Partija ir lietuvių darbininkų

New York. — Raportas 
parodo, kad 80 geležinkelių 
per vieną sausio mėnesį pa
darė i gryno pelno $9,958,- 
000.

Basle. — Amerikos, Ang
lijos ir Franci jos bankai nu
tarė. pratęsti Vokietijos pa
skolą. Tas paliečia $3.00,- 
000,000. Gi privatiniai ban-

organizacijos, iš kitos pusės— kai irgi nereikalauja sugrą
žau jalė sugedusių elementų, ku- žinimo paskolos. Ta suma 
rie puola tą judėjimą aršiau siekia $1,275,680,000. Vadi- 

naši, pasaulio, kapitalistai 
vėl ateina talkon Vokietijos 
kapitalizmui.

už “tikruosius” menševikus! 
Asmuo, vadinąs save bolševiku 
ir sakąsis stovįs “bepartyviš- 
ku”, padeda ardytojams!

Chesteriečiai daro pastabas 
del “Laisvės” turinio: “Per
daug rašoma apie pruseikinius,” 
jie aiškina. “Mes žinome, kad 
jie yra revoliucinio darbininkų 
judėjimo priešai ir prieš juos 
kovojame. Tai kam tiek daug 
rašyti. Visi darbininkai tatai 
gerai žino...”

Netiesa, draugai ęhesterie- 
čiai! Ne visi darbininkai dar 
žino ir aiškiai permato tų žmo
nių veidus. Reikia vienval iš
rodinėti pruseikinių provokaci
jas ir kvailybes; reikia juos nu
nuoginti ‘pačioj pilnumoj. To
dėl reikia apie juos rašyti, pa
sakant darbininkams. Gyveni
mas parodė, kad tas vienvąlus 
rašymas labai daug darbininkų 
jau pertikrino.

New York.—Po num. 156
West 65th St 
pritroško septyni žmonės 
nuo gazų, 
skiepe nuo pečiaus, o paskui
per skyles įsiveržė į kam
barius. Visų gyvybė tapo 
išgelbėta.

vas. 29 d.

kurie * susidarė

SHANGHAI. — Nacioria-į kerštingas Chiang Kai-she- 
listinė Chiang Kai-sheko 
valdžia, kuri keli metai at
gal bjauriai nutraukė vi
sus ryšius su Sovietų Sąjun
ga, šiandien nutarus tuos 
ryšius atnaujinti. Būsią 
pasikeista diplomatiniais at
stovais tarpe abiejų šalių.

Tai ne iš gero nacionalis
tinė valdžia daro šitą žygį, 
Ji tik pasiduoda masiniam 
liaudies reikalavimui. Joks

ko kelių metų darbas prieš 
Sovietus neatšaldė Chinijos 
liaudies linkui darbininkų 
tėvynės. Juo toliau, tuo 
garsiau aidėjo reikalavimai, 
kad Chinij'a atnaujintų di
plomatinius irv komercinius 
ryšius su Sovietų Sąjunga. 
Ir štai Chiang Kai-shekas 
priverstas gerti. iš to šuli
nio, į kurį> spjaudė ištisus 
kelis metus.

DUBLIN. — De Valeros 
republikonai taip nubluko, 
jog laimėję didžiumą rinki
muose nebežada net kovoti 
prieš Anglijos uždėtą jungą 
ant Airijos. Vadinasi, Ai
rijos buržuazija pradeda su
situokti su Anglijos impe
rialistais ir iš vieno lupa 
kailį pavergtai liaudžiai.

Nesvietiškas Kilimas
Valdžios Išlaidy

Vargas Negirdėtas, 
0 Pašalpos Nėra

Jau Išimta 27 Žuvusių
Mainierių Lavonai

WASHINGTON. — Visų 
48, valstijų valdžių užlaiky-; 
mąs 1917 metais lėšavo apie 
$517,503,000 Gi 1930 metais 
tų valdžių lėšos pasiekė net 
$2,290,270,000! V a dinasi, 
valdžių lėšos pašoko ketu
riais sykiais bėgyje pasku
tinių penkiolikos metų.

KALBA APIE TAIKĄ, BET BOMBAR
DUOJA MIESTUS IR ŽUDO GYVENT.

tatė naujos kariuomenės į 
karo frontą, išnaujo bom-

CHANGHAI. — Plačiai
*kalbama, kad net dvi kon
ferencijos bando sutaikyti barduoja miestus ir tūks 
Chiniją su Japonija. Viena itančiMz(Jhmiją su Japonija. Viena itančiais skerdžia chiniečius. 
konferencija einanti Gene-(Naujas karo frontas nusi
viję po Tautų Lygos glo-j tiesia nuo Chapei iki Kian- 
ba, o kita Shanghajuje tie-'gwan. Paskutinis punktas 
siog tarpe chinų ir japonų į jau japonų rankose. Mies- 
atstovų. Buvo paėję gan-; telis paverstas į griuvėsius, 
dai, kad paliaubos padary- ■ Derybose, sakoma, Japo- 
tos, bet paskui niekas iš tonija reikalauja, kad Chini- 
neišėjo. į ja tuojaus sunaikintų visas

Tuo tarpu Japonija pris- savo tvirtoves uostuose.

Hamilton gauna $6,000, •’.

t .• I.

NEW YORK. — Taip va
dinama Labdarybės Taryba 
savo raporte pripažįsta, kad 
New Yorko mieste yra vie
nas milionas bedarbių.. Di
džiumos padėtis pasidarė 
desperatiška. Niekados ši
tas miestas nėra matęs to
kio baisaus skurdo. O pa
šalpos kaip nėra ir nėra. 
Valdžios keli numesti dole
riai buvo tiktai lašas į vied- 
ra vandens.

POCAHONTA, Va.—Bai- Užgriuvo 10 Žmoniii 
si tragedija ir liūdnas vaiz- -- ------- -
das kasyklos, kurioj žuvo 
38 mainieriai. Moterys ir 
našlaičiai su verksmu ir valstijos besirisdamas nuo 
kliksmu pasitinka kiekvieną kalnų sniegas užgriuvo de- • V*/ j 1 TI • V* 1 • ly* A v Jišftntą lavoną. Iki šiol jau 
išimta 27 lavonai. Baisu į 
j'uos pažiūrėjus, nes taip 
sudegę, jog panašūs į ang-

SEATTLE, Wash. —Va
karinėj daly j Washington

šimts žmonių bėgyje pasta
rųjų kelių dienų.

VIENAS AMERIKONAS IR DU RUSAI ARCHITEK 
TAI LAIMĖJO PIRMA .SOVIETUI DOVANA

MASKVA. — Kelis mene- ki ir B. M. Iofan, 
sius ėjo lenktynės tarpe pa
saulio geriausių architektų'o rusai po 12,000 rublių, 
delei plano Sovietų Palociui, i Neužilgo Hamilton išva- 
kuris bus pastatytas Mask-jžiuos į Maskvą, kur jis pri- ’. 
voje. Dabar paskelbta, kad žiūrės Palociaus budavoji- 
pirmą dovaną laimėjo trys m a. 
architektai: ame rikonas j Sovietų Palocius bus dan- ■ 
Hector O. Hamilton, kuris igaraižio tipo. Bus dvi sve- 
gyvena East Orange. N. J., ;tainčs—vienoj tilps 15,000 
ir du rusai—L V. Zoltovs-'žmonių, o kitoj 6,000.
•-------- - ................... 1 ------- - --------- ' 1 1 ......... ......... . ■'»“ '
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Kaip dalykai, draugai, stovi 
, Bloomingtone, N. J.? Ten kadai

se buvo pasimota suorganizuoti 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopa. Atsiliepkit! Pra- 
dekit dirbti. Surengkite mitin
gą. LDS. Centras arba vieti
nis Apskričio komitetas pasiųs 
ten savo žmogų, kuris pada
rys pranešimą ir padės kuopą 
suorganizuoti.

O Linden, N. J., ar ne gali
ma įsteigti Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo kuopa? Gal tas 
pats būtų galimą padaryti ir 
Freehold, N. J.? Dabar LDS. 
vajus j už naujus narius. Grieb- 
kimės už darbo visur ir visi, 
draugės ir draugai!

nfww

Shanghai. —Sakoma, kad 
karo apimtoj srityje privi
so labai daug laukinių 
paukščių ir žvėrių. Karei
viai jų nešaudo, nes taupo 
amuniciją. Gi šiaip, būda
vo medžiotojai juos žudo be 
pasigailėjimo. Matote, kuo
met žmonės šaudo, tai pa
lieka ramybėje laukinius gy
vūnus.

Shanghai. — Visos ligo
ninės užpildytos sužeistais 
ir baisiose žaizdose kenčian
čiais kareiviais.

Varšava. — Pilsudskiniai 
sutvėrimai planuoja įsteigti 
Lenkijoj' monarchiją. Lenki
ja būsianti suvienyta su 
Rumunija ir dabartinis Ru
munijos kunigaikštis Mi
chael būsiąs • “suvienytos 
valstybės” karalium.

*

Komunistų Armija 
Apsupo Kwangchow

Matomai, visi mainieriai 
buvo staiga užmušti ištikus 
eksplozijai giliai žemėse. 
Paskui nuo karščio jie su- 
kepė-sudžiuvo. Vienuolika 
lavonų dar. jieškoma; Spėja
mai jog jie palaidoti- vienoj 
vietoj,, prie kurios bandoma

Milžiniški Pelnai

Apdraudos Kompanijų 
Naguose Darbininkai

Bankrūtų Padidėjimas
Jungtinėse Valstijose

' PEIPING. — Paspruk^ 
Amerikos misionieriai iš 
Kwangchow pasakoja, kad. . Dirbtuvėje Užgriuvo 
tas miestas yra apsuptas )Tris Darbininkus r7 ?’ 

I CORINGTH, N. Y. - 
ternational Paper dirbtu
vėj tapo užmušti trys dar
bininkai. Jie dirba name> 
kuriame sudėtas sulfuras. 
Bet vasario 29 d. namo lu
bos įgriuvo. Bosai žinojo, 
kad namas sugedęs, tačiaus 
netaisė, nes nendrėj o išleisti 
kelių šimtų dolerių. Bo
sams darbininkų gyvybė pi-

Chinijos komunistų ■ Raudo
nosios Armijos. Jis randa
si svarbioj vietoj pietinėj 
dalyj Honano provincijos 
Sakoma, kad visi Amerikos 
misionieriai apleido visą tą 
apielinkę, nes bijo komunis
tų laimėjimo.

Sužeidė 4 Darbininkus
NEW YORK. — Vasario 

29 d. po West 95th St. tune
lyje dinamitas sprogo ir su
žeidė keturis darbininkus; 
Manoma, kad visi išliks gy
vi, nors sužaloti.

A».-’
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Madrid. — Po visą Ispa
niją eina gandai, kad kara
liaus Alfonso pasekėjai su-i 
šilę darbuojasi atsteigimui i 
monarchijos.

. NEW YORK. —National 
Power and Light kompani
jos pelnai už 1931 metus pa
siekė $10,804,754, į arba po; 
$1.67 už Šerą. Gi tos komi-, 
panijds tūkstančiai! ’■ :dai;bi-, 
ninku išmesta iš darbo 
kenčia. alkį. , ..

‘ ■ • '• f - ,4 ■- 7 • • )

Suomijos Fašistai 
Maršuoja ant Sostinės

ALBANY. — New Yorko 
valstijoj gyvuoja taip vadi
namas apdraudos įstatymas, 
pagal kurį bosai.turi atly
ginti savo darbininkams už 
sužeidimą. Bet tie bosai sa
vo darbininkus apdraudžia

ir j kapitalistinėse ;apdraudos
(kompanijose, kurios viso- 
'kiais būdais apsuka nelai
mėn * patekusius darbinin
kus. Jau net valdžios pas
kirta komisija priversta pa
smerkti graftą ir apgavys
tes toj srityje.

WASHINGTON. — Kri- 
zis neša su savim bankrutą. 
smulkiajam bizniui. Vald- . 
žios raportas parodo, kad 
jeigu 1921 metais šalyje bu
vo 15,000 nubankrutavusių 
firmų, tai 1931 metais tu
rėjo užsidaryti net 60,000 4 
firmų! Gi nuneštas kapita-*' 
las 1921 metais siekė tik Į ‘ 
$170,000,000, tuo tarpu 1931 i 
metais suma užlipo iki $1,- 
008,000,000! “ *
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Suo-HELSINGFORS.
mijos’ fašistai, susiorganiza
vę Lapua srity, eina Italijos 
Mussolinio keliais. • Susida
rė jie į armiją iš apie ketu
rių tūkstančių vyrų ir mar
šuoja užimti šalies sostinę 
Helsingforsą. .Sakoma, kad 
už 25 mylių nuo miesto su
sitiko juos valdžios kariuo
menė ir sulaikė. Fašistai 
reikalauja, kad visas; kabi
netas rezignuotų, nes esąs 
neužtenkamai reakcioųiš- 
kas. „

Popiežius Blofina
VATIKANO MIESTAS.- 

Pereitą sekmadienį per ra
dio vėl kalbėjo Pijus XI. 
Sakė, kad kūno geiduliai 
yra šaltinis visokių nelai
mių ir karų. O specialiai 
ragino savo vienuolius mel
stis už , bažnyčią Sovietų 
Sąjungoje, Ispanijoje ir 
Meksikoje. Tenai, bedievy
be apsėdus žmones ! , •’

Kur Daugiau Prasižengėlių 
ir Plėšimu?

ALBANY, N. Y.—VisuO- 
met buvo skelbiama, kad vi
sokių ritriminalysčių dau
giau didmiesčiuose. Bet gi 
valdžios raportas už 1930 
metus parodo, kad mažuose 
miestuose ir sodžiuose, pa-? 
lyginamai, daugiau vagys
čių ir apiplėšimų, negu did
miesčiuose. !
■■■■ ......................IIWI. ........................ .. ......

(Daugiau Pasaulinių žinių
5-tam puslapy j) ‘ ’
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Kapitalisty Pelnai Laike Krizio
• ‘ *

Sumos, kurias korporaci- racijų kapitalo) išmokėjo 
jos ;išmoka pavieniams ka- nuošimčius 
pitalistams, 1931 metais

ir dividendus, 
kurie 1930 m. siekė 8.3 nūo- 

pradėjo mažėti. Bet kapita- šimčius daugiau, negu 1929 
listų rašytojai labai perdė-i metais. Nors didžiumos 
jo korporacijų pelnų ir pa- kompąnijų pelnas pradėjo 
vienių kapitalistų įplaukų mažėti 1930 metais, tačidus
sumažėjimą.

Nuostoliai , didės krizįųi 
didėjant! Bet ir ant toliaus 
kapitalistai vers ant darbi- 
nitiky. pečių didžiausią nuo- 
sfolių dalį. 1930 metais, 
pavyzdžiui, korporacijų iš- 
njokėjimai visai kapitalistų 
klasei ddf ėjo 1929 metų 
sdiku, gi darbininkų klasės 
jįjlaukos sumažėjo ant ma
žiausia $8,000/100,000. Dar 
nėra skaitlinm padarymui 
tdkio plataus palvginimo už 
1931 metus.

•Negalima padaryti tikro 
.analizo dabartinės padėties 
kas liečia pelnus be tinkamo 
supratimo apie biznio ir pel- 
nli prasipjėtimo pirmakri- 

’i zjo.
Z Nuo 1922 iki 1928 metu\ V

Amerikos korporacijos ' iš- 
ntoMjo'ant bonų nuošim
čius viso $26,353,000,000 ir 
grynais pinigais viso divi
dendų $36,500,000,000. Me
tiniai išmokėjimai veik dvi-
gubai padidėjo:

1922 m. ;

Iki šiol Lietuvos fašisti- 
'niai valdonai vis pasakoda
vo, jog ekonominis krizis, 
kuris siaučia visam kapita
listiniam pasaulyj, Lietuvos 
nepaliečia; Lietuva, esą, ne
kenčia del ekonominio' kri
zio. 1' : J

Bet su tokiu blofu smeto
niniai fašistai toli negalėjo 
važiuoti. Ir dabar jau t pa
tys atvirai pasako, kad! Lie-; 
tuvoj yra didelis' križis. '' ■

Ęaip žinomą, 'Lietuvos 
fašistinė valdžia buvo, pasi
žadėjus dalyvauti i, pasauli- 

dividendų stirnos ir balan- nė j parodoj Chicagoj, 1932 
sas tapo sudarytas iš neiš- m. Dabar fašistas bankie- 
dalinto pelno, atlikusio is Irius J. Elias, pasaulinės pa-' 
pirmesnių metų.

Pelnas 1931 Metais

Jau ir LietUVOS Fašistai nai greitai jį paliuosavo iš jos Cėrttraliniof Koitiiteto 
Pripažista Krizi kalėjimo ir dabar jis jau į Tareiškiihas) ,

* vėl eina šventas pareigas ‘

mažesnis, pelnas 1930 me
tais dar buvo užtektinai di
delis padengimui pirmesnės

Kodėl Dvasia Šventa 
Nepataiso Pilsudskio?

Kunigų organas, “Drau
gas” (No. 48) labai apgai
lestauja, kad Lenkijos fa
šistinis diktatorius panieki
nęs savo tautybę, ir nuėjęs 
“svetimiems” tarnauti.

! “Draugas” rašo:1
i ■ ■ - i i

i. j Pilsudskis yra Jietuvis. Vil- 
! niaus, Rrą§te jis. turi dvarus.

Taigi jo i tautybė ir nuosavy
bė 'traukia' jį į savo kraštą.. 
Tai gera ir gražu. Deja, {Pil
sudskis skaudžiąi pąniękmo 
savo tautybę. . Jis savo tautą 
išdavė ir ne tik nuėjo sveti
miems tarnauti, bet, būdamas

(AJ.V. Komunistų Parti
______ 7__  _____  

Pareiškimas)
i Ž m o g žudiškas, plėšikiš-
kas Japonijos imperializmo yaisujų imperializmas 
karas prieš chiniečius Man- ___
džurijoj ir Shanghajuj ple- Vokacijas ir karinius žings- 
čiamas neyidąnišku intensy- nius pyieš Sov ietų Sąjungą 
viškumu. Jąpomjos impe-!ir Sovietinę teritoriją Chi- 
rializmas veda karą palei nijoj. Kapitalistinė spauda 
Yangtze Slėnį, sutraukda- šioje šalyj kasdien drąsina 
mas mases kareivių, apgin- japOnjos militaristus pulti 
k luotų modęrniškiausiais Sovietų ' Sąjungą, drąsina _ 

, įrankiais naikinimui, sker- Japonijos imperialistus! imperialistinę propagandą 
dimui tūkstančių beginklių grobti Vladivostoką, Scha-! api

- Ja- į liną įr kitas Sovietu terito-1 ’ ‘
imperializmas,ves-1 rįjas ^ibire. 

Amerikos impe'rializmas,

karas prieš chiniečius Man-

vyrų, meterų. ir vaikų, 
ponijos f 
damasViuožmų karą už plė
šimą .Cnįinijos, bombarduoja

to padidėjo pavojus išžudy
mo milionų darbininkų ma- Amerikos Darbo Federaci- 
sių. Nepaisant to fakto, jos vadai, savo veikimu, sa- 
kad imperialistų priešin-1 “ ’ A ' *
gumai aštrėja, Jungtinių

1 RŽ- 
giria ir remia Tokyo pro-

Socialistų Partija, kaip ir

vo rėmimu Antrojo Inter- 
n a c io n a lo imperialistinės 
programos, remia Hooverio 
karo programą. Jie bando 
apmaskuoti savo karo poli
tiką, savo neapykantą prieš 
Sovietų Sąjungą neva sim- 
Partija, s lė p d a m a Wall 
pati ja Chinijai. Socialistų 
Streeto imperialistinius sie
kius >Chinijoj, skleisdama

i apie “Japonijos - Sovietų , 
I paktą”, remia Amerikos im- , 
i perializmo politiką. < Norman1 
Thomas net, iki Jo daėjo,,

! rodos lietuvių skyriaus pir- 
i mininkas, 
'“Naujienose

(P° apmokėjimo cjau savo pareiškimą, ku- 
nuošimčio, taksų ir tt., bet rįame nurodoma priežastys, 
pirma išmokėjimo,, dividen- kodėl Lietuva nedalyvaus 
dų) 923 korporacijų bėgy įoj parodoj. Į jo užklausimą 
pirmųjų 1931 m. šešių me- ar Lietuva oficialiai daly- 
nesių nupuolė tik iki $1,030,- Vaus parodoj, Lietuvos at- 
000,000 prieš $1,626,000,000 stovybę Washingtone davė 
1930 metų pelną. Labiau- atsakymą, kuriame ji sako: 
šia paliesta gelžkeliai. 126 * « • •
1930 metų pelną.

industrinės korporacijos to
je grupėj abelnai veik netu
rėjo skirtumo; nekurios pa
darė didesnius pelnus, kitos 
biskį mažesnius. Elektros 
kompanijos arba padarė 
biskį daugiau, pelno, arba 
tiek pat. Abelnai tekstilės 
kompanijos biskį daugiau 

i padarė.
New Yorko “Times” pra

nešė (rugsėjo 20 d., 1931 
I m.,), kad iš 5,000 LomPani-

Nuošimtis — $3,069,000,000 jų 50 nuošimčių mokėjo ne- 
pividendai — 3,437,000,000 ^sumažintus dividendus; '20

" Viso $č,506,000,000 
-•'1928 m.

Nuošimtis — $4,581,000,000
• Įjividendai---- 7,074,000,000L z

-

sočia Ifašistu
” paskelbė ofi-

uomuai ouoja veidmainvstgs priedanga kad ragina Hooverio bado 
'triioifl' žmotmidiškas'l gynimP Čhinijos. “ciely-iv a 1 d z i ą d a ryti gueztą

uoja sa o og ud _ . . Janoniia mobili-! žingsnį” Chinijoj. Tuo pa-
atakas darbininku klases . P Japoniją, niooiii ,

„neįlįs uuiiauu, uei, uuųainas ąr‘fvąp nnlikdmnnq Qfivn ZU0J^ saVO Spėkas kai’Ul, IC1U SyKlU Jie; tęsia 11 OlUind 
lietuviu, vtej. Vilniaus kraštą pč Jak’wsį bad;k siulaiki.įkad<gauti_kodidžiausią dajavo judėjimą rinkimui au-
užgrobė ir Lenkijai pavedė.
Nors__ gimęs Lietuvos 

krašte, bet Pilsudskis yra 
sulenkėjęs dvarponis.

nimą ir mirtį.
Pakurstyti ir

S lį tame plėšime. Amerikos: kpntr - revoliucinie-

Ir ti viso pasaulio imperialis- čielybę.

' imperializmas nuolatos ar- 
padrąsi- ijė įr dabar ardo Čhinijos

jis, būdamas fašistiniu dik- tmių valstybių, ypatingai 
tatorium Lenkijoj, tarnau- Jungtinių Valstijų ir Fran- 
ja ne svetimiems, bet savo cijos, arogantiški Japoni-
tatorium Lenkijoj, tarnau-

klasės žmonėms, dvarinin
kams ir kapitalistams, ne-

Jungtinių Valstijų ir Fran-

jos imperialistiniai ' mėsi
ninkai vis daugiau ir dau-

riu menševiku, kurie vei- 
kia su imperialistais ir ca- 
ristiniais baltagvardiečiais 
del intervencijos ir karo 
prieš Sovietų Sąjungą. An
trojo . Internacionalo ame
rikinė klika remia impe
rializmo programą per Tau
tų Lygą, kuri, pirmininkau
jant Arthur Henderson, 
Antro Internacionalo vadui, 
Genevos Konferencijoj, at
metė vienatinį nusiginkla
vimo pasiūlymą, kurį patie
kė Maksimas Litvinovas, 
Sovietų Sąjungos atstovas.

Nepaisant Chiang Kai- 
sheko ir Kuomintango iš
davystes, kuris palengvino 
dabartinei Japonijoos impe- 
rials'tų 'vedamai skerdynei 
Chinijoj, Čhinijos masės,' 
darbinihkai ir valstiėčiai, 
griežtai ‘kovoja prieš Japo- 
mą,"b'‘ypatingai ta dalis 
Čhinijos armijos eilinių ka
reivių, kurie* turi artimiau
sią ryšių su revoliuciniais

Jos karo laivai 
bombardavo Čhinijos mies
tus. Jos marinai dabar 
randasi Chinijoj. Ji palai
ko savo imperialistines pri
vilegijas, kaipo pavergėjas 
Čhinijos. Jos ištisas laivy
nas .dabar pasirengęs gin
ti Wall Streeto “interesus” 
Chinijoj. Hooverio, Stimson 
ir Borah pareiškimas pa
naikinti laivyno “sutartį” 
neva del geresnio vykimo 
Devynių Valstybių Sutar
ties reiškia ne ką kitą, kaip 
tik drutinimą tų karo pri
sirengimų, kuriuos Ameri
kos imperializmas veda pa- 
cifike. I

Kad pagelbėti tai Ameri
kos imperializmo karo poli
tikai, prasidėjo boikoto ju
dėjimas, kuriam vadovau
ja buvęs karo sekretorius 
Newton D. Baker kuris 
kaipo “pacifistas”, lošė va
dovaujamą L___ =_______

paisant jų tautybės. Pilsud- giąu naudoja Mąndžuriją, 
skis gina visų parazitų (len- kaipo bazę karui prieš So-į 
ku, žydų, lietūvių ir'tt.) in- vietų Sąjungą. Japonijos 

imperializmas, kaipo vieną 
iš savo žingsnių karui prieš

Iš priežasties apsireiškimo 
ekonominio krizio Lietuvoje, 
kuris yra sloginęs ne tik Ame
riką, bet . ir visus Europos 
kraštus per paskutinius dvejus 
metus, Lietuva ir .Lietuvos 
valdžia atsisako dalyvauti ofi
cialiai ir padengti lėšas. Kiek 
laiko atgal Lietuva buvo ma
niusi susidėt su Amerikos lie
tuviais padengime kaštų pupė 
ant pusės, bet dabar atsisako 
pareikšdama, kad iškaščiąi bus 
nemaži, q pelno iš to nieko ne
turės, dejto kad neapykanta 
ir, kerštai tarpe. Europos gy
ventojų ne mažėja, bet vis dį- 
dėja, ir tokiuo būdu pataria. 

>, jeigu 
nomihboti 

x__ _ r tinkamą
vietą ir parinkus įvah’įų dir
binių bei senovės liekanų juos 
išstatyti parodoje, prie ko Lie
tuvos valdžia prisidės, pasiųs
dama iš Lietuvos tinkamų rin
kinių vartoti parodoje.
Taigi, Lietuvos fašistiniai 

valdonai susiduria su finan
siniu trūkumu iš priežas
ties ekonominio krizio, ir 

TqS jau dabar nebemano pasi- 
parodo garsinti pasaulinėj parodoj.

• Tin oqIza Im A noonirlf anfa ' n’

f Japonijos
imperializmas, kaipo vienąteresus.

O jeigu “Draugas” skaito 
Pilsudskį sąvuoju, tai ko
dėl neišprašo “pono dievo”, 
kad jis pasiųstų t “dvasią 
šventa7 atvedimui Pilsuds- 
kio ant lietuviško klerika- 
liško kelio? Juk dievas tL 
sągali^,. ir aki^s mirksniu 
gąlėtų L}ilsųd$kį, padaryti 
lietuvišku klerikališku fa
šistu. “Draugas” turėtų 
užkomanddoti visas šavo; da
vatkas kalbėti-poterius' prie 
“švento” Kažilniero khra- 
laicio id prie “panelės1 šven
čiausios”, kad tps, “šventos” 
asabos išprašytų “pono die
vo” sugrąžinti Pilsudskį fa
šistinei Lietuvai. 1

Sovietų Sąjungą, mobili
zuoja bjauriausias anti-So- 
vietines spėkas, caristines 
liekanas Mandžurijoj, išsis
kaidžiusias baltagvardiečių 
armijas, Semionavo ir Kol- 
čako' gaujas. Japonijos im
perializmas, tūkstančių Chi- 
nijos vyrų, moterų ir vaikų 
kųaųju sukruvintais dur- 
tųvais> veržiasi, yįs arčiau 
ir arčiau Įinkųii Sovietų Są
jungos? j .

Tasai platėjimasį/ karo 
fronto prieš Chiniją, ir 
tuojautinis pavojus* gihkuo- 
tos atakos Japonijos impe- Amerikos darbininkų į per-

Amerikos lietuyiams 
galima, susitarus 
(nurendavoti) tam

nuošimčių mokėjo. mažes
nius dividendus; 30 nuošim
čių visai nemokėjo.

Kitas paskelbimas, api- 
! mantis 8,086 kompanijas 

: “Times,”w Viso $11,(>55,000,000 j (tilpęs New York
Dar didesni buvo išmokė- ^eP0S 1 1931 m.) parodė,

kad 375 kompanijos paskel-/ 
tuos metus dar nėra suves-' b? ekstra dividendus per 
tos visos skaitlinės. Apie i ph’muosius šešis menesius 

• trys .ketvirtadaliai dividen- 1931 metų, 78 padidino re- 
41 ir žymiai daugiau kaip, guliarius dividendus. 
t|ys ketvirtadaliai nuošim- . skaitlinės ; 
čjo nuėjo į kišenes pavie- 1 1. .

r

jįmai 1929 metais, bet už

3 skaitlinės
kad 610 kompanijų neišmo

nįų kapitalistų, gi likusi da- 'kčj° dividendų, o 521 suma- 
Ife buvo išmokėta vienos 
korporacijos kitai. (Kapita
listai tmn dar kitus įplaukų 
š&Hniuš, kurie neįeina į tą] 
sąskaitą, kaip tai randa nj 
nuošimtis ant žemes ir na- Į

L. nių nuosavybes, morgičiai,
MS^8a>liaviinas Šerais ir tt.) mų jr uždarinėja namus. T". 

b/Corporacijos pasilaikė sa- dar nesenai uždarė vieną namą

žino.

Jie sako, kad neapykanta ir 
kerštai tarpe Europos gy
ventojų didėja. O aiškiau 
pasakius, jie mato, kad ar
tinasi imperialistinis karas

KAPUSKASING KANADA prieš SovietM Sąjungą. Prie AATUdlMUlIW, IMUUVA ,to karQ yisu įsiutimu ren.

vo ižduose 1928 metais per-

Newarko ir Apielinkės 
Lietuvių Darb. Domei

rolė įstumime 1 darbininkais ir valstiečiais.
Čhinijos žmonės veda 

didvyrišką apsigynimo karą 
prieš Japonijos imperialis
tų įsiveržimą. Paakstinti 
Čhinijos Raudonosios Ar
mijos didvyriškų darbų ir 
pasišventimo, Čhinijos ma
sės jungia savo spėkaš tę
simui toliaus tos anti - im
perialistinės kovos prieš vi-

rializmo, kaipo visų impe
rialistinių plėšikų jėties, 
prieš S. Socialistinih Sovie
tinių Respublikų, reikalau
ja, kad masinio judėjimo 
protestas, kuris jau pasi
reiškė daugely masinių mi
tingų, ir rezoliucijos, de
monstracijos ir prieškari
nėse konferencijose, turi 
būt praplėstas, idant, 
įtraukti milionus darbinin
kų į masinį veikimą. Suda
rymas plačiausio kovingo: 
bendro fronto J 
masinio veikimo prieš be-inių Valstijų imperializmo;

eitą pasaulinį karą; jo da
bar tikslas yra paskleisti 
pacifistines iliuzijas tarpe 
masių akyvaizdoj Tautų Ly
gos ir Kelloggo Pakto ban- 
kruto. “Boikoto” judėji
mas, kurį sumanė ir remia 
tūli pirmaeiliai Wall Stfee- 
to agentai, kaip Kemmerer,

, . . ----- - . -f , f ,

Proletarų Meno Trečio Aps
kričio koncertas jau čia pat, 
o tūli dalykai apie tai dar ne
paaiškinti. Daugybė newark- 
iečių interesuojasi vaizdais iš 
darbininkų kovų senojoj Rusi
joj prieš išnaudojimo ir tam
sumo šmėklą, šiam vaizdui 
dainos yra imtos iš operečių 
“Alkis” ir “Kova už Idėjas,” 
kurį Sjetyno Choras,, vadovau
jant B. šAlihaitei/ > vaidino 
“Laisvės” .koiicęrte. .

. ■'< ’ < :• i . ■ r v

Norintieji antru kartu tatai 
.pamatyti įr tie,, k.% .esate <Įar 
vi^ąį Jo Jųeiįiaįė,: įdalyyąųkite 
ViHihlnžtąįįė įkOndėrU Jtovo ’5 
d.; i Liėttiyių ; i Ne

Lowell ir Baker, yra niekas ;sus jmperiaiistinius plėši- 
daugiau, kaip imperialistų kus h. UŽDUolikus.
zJ M 4- z-* ZM z-x r* vdedamos pastangos sudary
ti lengvesnes .sąlygas sumo- 
bilizavimui Amerikos masių i ds 

pravedimui ikarui del naudos Jungti-

J a ponijos imperializmas 
dabartiniu laiku lošia Chi- 
nijos masių revoliucijos žu
dytojo - budelio rolę, kaipo 

siplečiantį imperialistinį ka-įka‘d padaryti spaudimą imperialistinių spėkų, 
atkreipta prieš Čhinijos So
vietus.

giasi ir Lietuvos' fašistinė 
valdžia. Tam reikalinga, pi
nigų. Tokiu būdu fašistai! 
dabar mano, kad geriau1 
tuos pinigus išleisti karo 
tikslams, negu pasaulinėj 
.pandoj,:kųrioj tik jieJgaA 

tam narnai del “burdingauzės”* j Siek tiek pasigaršjnti, 
Bot vyriausia; priežastis,; tai o • htetdžiaginię? pejno įą ' ........... - - -> ... ...........

i | f ? ?
.1H n

Čia senasis režimas pasiekė 
negirdėto laipsnio savo žiauru-' 
me. Meta darbininkus iš na- 

. Tik

Uždarė tik todėl, kad laikė be
lų kapitalo (atmokėjus darbius. Mat, randa priekabę; 

dividendus, tak- kad neturėjo leidimo (laisnių);Dešimtį
sas) iki apie $1,929,000,000. 
ift^kdienais metais korpa- 
rįęįjos bando.padidinti per- 
viešių kapttatlp, ir viso to-

kapHąįį | sukaupimas 
, 1®8 htetąiin feiekė suVir#

įKapįUaias.

kad tame rtamejaikydavo darbijn 
ninkai savp.''' Vakarėlius. Tai | 
jiems parūpų įiŽd^ytį, nįmąj 
koipb “bolševikų” įstaiiįg^.'

Išmetė, iŠ ndmų? ir lietuvių 
Šeimyną, šeirhinihką areštavo 
Ir nuteisė kalėjimąn 17 dienų.

irėtyj; i. > • J
tp 
i ‘ 
•v. X #

rijas labai pa- Taip pat dar pas tą darbininką 
(921’ metu kri- i«'d? V doL,po‘ifdidėjo

zio .. ........._
Stemukimb. Naujų bonų ir!n;aį nubausti, tai reikalavo, kad

ka ir tuos atėmė. Mat, polici
ja norėjo darbininką ir pinigi-

j^ąirrų serų nuo 1922 iki 
1829 metų viso tapo išleista 

su virš $32,249,000,000.
($8 skaitlines neapima bo- f 
nW parduotus atmokėjimui. 
sęsftęsniu bonų.) Nuo 1922 
iŪ; 1928 metų taip vadina-i 

“serų dividendais” pa-
dįa» A a f - ~ x ~ ~ - ~ 
tale iš korporacijų pelno.

fl

darbininkas dat 6 dol. pasie
to rotų ir atneštų į nuovadą. 
B3t darbininkas pareiškė, kad 
jisai neduos paskutinius savo 
centus policijai.

‘ Na, o dar yra tokių darbi
ninkų, kurie dar vis nesupran
ta, kaip su jais elgiasi tie iš
naudotojai ir parazitai. Rodos, 

$7,300,000,000 kapi- ^nu laika,s būtl! susiprasti kiek- 
vienam darbininkui. O vis dar 
randi tokių, kurie skaito fašis-

> mąt y&tė jų įOj ko ■? pagėįdaii ją 
: juąų:nuvargusišfelą! P”*t"'

£ *' i. -Q- / V | < 'į 5 ' . ■
I į Ki^ą ’aąlį įpta^rajhos suteikls 

i Kielė* Čho^aš^nėt trtftiįš'šavb 
į ębajįiąifij Į W S.ekątd-

1 įąi {patieks,' Įnuzikaliai-Į-
flamišką ■ vaizbą;;; dainuos Aidė 
Vyrų? ChoiM^Jfr ilidfėlį įspūdį 
padarys, Ą4$ė DraMos 
suvąidipdąnįa'iš dirbtuvės nuot 
tikiti veikaliuką “Skubink.”

; Eli^dbetįio Bangos • Choras 
merginų Ųfa .(susidedanti iš

,^rr.pė dienesniųjų korpo- įr soeialfašistų laikraščius.
aplamai api- Tie darbininkai dar vis laukia 

rtfer dti trečdaliu viso korpo- “goru”' laikų beg}:įžtant. ; .

va, Kl|nigjUljĮ;;
Vįieiūvbs Žinias”*pįrarię- 

ša:1 ' ? : jJ ; J •
Ėkspralotas Olšauskas da-.

bar gyvena Laukžemy j, neto
li Palangos, prie pat Latvijos 
sienos. . -. ; :

žmonės pasakoja, • kad ėkš-
pralotas turjs koplyčią ir hu- ( gCril dainininkių) labai rūpes- 
kąs. nuĮias. : ? | tingai^ rėnįiaši išpildyt savo

Olšauskas užsmaugė savo ; dalį programos.
meilužę Ustijanįauskiehę, ir Į; Kadangi šUme koncerte pro 
užtai buvo nutyląs kaleji- šusįidė| išf Tręčio Ąps- 
man. Bet fašistiniai valdo- i-kričio chofų,jpa^alintų į įvąi- 

rias grupęs, tąi tųus nepapras-
- , . t Jai įdomus koncertas. Visi; ir

Nė, darbinihkai, stokime visifyigoš eikime Išgirsti ir pai^a- 
į darbininkų eiles . ir kovokime: tytį šį koncertą, o pąskuį prie 
visi bendrai už ’mūšų pačių kla- geros brkeštrgs linksmai pasį- 
sinius reikalus.’ ' i šokti. ' ' T \ į . .i ’

. 1L. Karbsati. ;

Kadangi šiame koncerte pro

A—.......

Viadr’ balyVkująs

rą, numaskavimas kruvino- j 
jo Japonijos imperializmo 
puolimo Chinijoj, prieš ka
rines provakacijas ant So
vietų Sąjungos, tai yra di
džiausius svarbos užduotis, 
idant būtų galima sumobi- 
1 i z u o t ų ' naujūs milionus 
da'rbihihkųK kovoti po obal- 
<
kiški Iprą Chinijoj”, “Ran- rializmo rengiamo 
kąs, nuo .Čhinijos!” 1 .Ginki-; ‘ “
me Sbvifetųi Sąjungą!” (grobio Chinijoj'. _

prieš Japoniją nukreipimui 
jos dabartinio kruvino kon
flikto Chinijoj, su jos pa-j Japonijos imperializmas 
tyrimu skerdime Čhinijos iiieja kraują mūsų brolių 
ųiasių, linkui Sovietų Są-1 Chinijoj. Japonijos impe- 
jungos. _ Irialistų darbai, jų masinis

Tuo p’ačiu sykiu “boiko- į žudymas beginklių žmonių
to” kompanija,. su jos nau- ,parodO, jog pasaulinis kapi- 

z t-l ■< pacifištine Jliūzija, yra.Jalizmas nieko nepaiso, jo-/
' p.‘ie.aąnga Ame.ri^os impe‘ kis žingsnis jam nėra per- 

karo t biaurus vedimui karo . del
- prieš Japoniją del didesnio tolimesnio pavergimo ir- 

; . ; - . įgrobiu Chinijoj'. “Boikoto <plėšimo kolonijų žmonių.
‘AVaritiŪrištifiiš, imperia-! propaganda vedama del la-•

listiriis ( , Japonijos imperia- bo Amerikos imperializmo | Rašau ho imperializmas
■ ir nėra a t k r e ipti prieš»deda pastangas, Japonijos

žmogžudišką Japonijos ka- imperializmui dabar esant 
rą, kuriame dabar išsker- priešaky, sutremti po^ savu 
džiama tūkstančiai Čhinijos geležine letena žemę žydin- 
žmonių. “Boikoto” rėmėjai:^0 s°eializrno, viso pasaulio 
yra vieni iš Wall Streeto į darbo žmonių tėvynę;
vadų, kurie* patys pagelbė-| (Tąsa 3-čiam pusi.) 
jo Amerikos • imperializmui:____________
plėšime Čhinijos masių,’
šaudyme Čhinijos darbihin- i Shanghai.^ — Nabašninkp 
kų ir valstiečių. ^Newton D. 'Sun Yat Sen našlė smarkiai 
Baker dabar bando atkair- susirgo. Daktarai sako, 
toti savo pacifistinę rolę, kad ji persidirbo ligoninėj 
kaipo kurstytojas naujo'prie sužeistų kareivių, eida- 
impehianstiriio kard. ' ima slaugės pareigas.

lizmo karas, vedamas pas
kandinus Čhinijos masės 
kraujuose, kurio vedimui 
J a p d n i j a j a u sutraukė 
100,000 hrniiją Chinijoj, dar 
labiau paaštrino varžytines 
tarpe imperialistinių šalių. 
Padidėjo antagonizmas ypa- 
tingai tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Japonijos, nes 
abi tos imperialistinės ša
lys jįęškp grobio ir boloni
nio piešimo Chinijoj; tas 
padidino pasaulinio impe- 
mlištinib1 karo pavojų; del

rą, kuriame dabar
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Sustabdykime Plėšikišką
Karą Prieš Chiniją!

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
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pasilikęs būrelis dar , pavesta išpildymas testamen-

K. M.

susipratę darbininkai, i ^aį v§] įur]- juos pasirašyti.
S.

BALTIMORE, MD.
su-

Į ropoję gavo tik $475.4$ fų pir i Perstato kalbėti Rastenį, tą'fa- 
į nigų. | . ■ . . i šistų lyderi, kuris nieko' dau

giau negali pasakyti, kaip tik

Va-

Mat, kapitalizmo klap-

šas Lietuvos neprigulmybei. O
Jei

irgi turi pasira-
1 Antrašai

minga. Juk visi gerai žino,

tautos” vy- 
BuvO dar keli kalbėtojai

mą. Jei būtų pasilikęs cariz
mas, tai negalima rnei kalbėti

PHILADELPHIA, PA.

mas, ant kurių galima parašy
čiu nesąmonė butų, kas ! ti paskutinius testamentus, bet 

_ _. Kun. Garmus, nėr tam paskirtos formos, ku-

'Į ja trijų, kurie' irgi turi pasira- 
žodžiarps, kad ■ čia esą £yti p0 testamentu? Antrašai 

komunistų ir liudininkų turi būti pažymėti.
Nekurios rašomųjų daiktų

UUiUiMiififlMV£
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Y AID IflTN C ARMIN '^u kurų.Gąrmu prieš kdmuni^- Į Reikia turėti <du . liudininkus apie' mažųjų tautų laisvę.
HUll. UrillHlUkJ .tus^ ( (kai kurios valstijos reikalau- Bet tie ponai nieko nei

NEPRIKLAUSOMYBĘ ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TORONTO, ONT. Canada. 

—čia parapijos skiepe 21 d. 
vas. buvo šaukiamas susirinki
mas Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimui, žmonių pri
sirinko pilnas skiepas,nes dau
guma atsilankė pažangiųjų 

kad 
diskusijos.

' Kuomet Japonijos dar
bininkų ir valstiečių masės 
susiduria su badu ir prade
da reyoliucinę kovą prieš 
savo kapitalistus prispau
dėjus, tai Japonijos impe-; darbininkų, tikėdamiesi, 
rializmas didina Chinijoj i p°, Prakalbų bus 
savo naikinimo ir karo spė
kas, rengiasi dar labiau • 
padidinti skerdynę, kuri da
bar tęsiasi akyvaizdoj vi- Į cija su keliais 
SO pasaulio. I škaplierninkais,

. . j parapijonų matėsi, kad ko tai
Darbininkai ir farmeriai! Į jįe nepaprasto laukia. 

Mobilizuokite savo spėkas 
atmušimui imperialistinio 
karo rengėjų! Remkite 
Chinijos žmones jų didvyriš
koje kovoje prieš Japoni
jos imperializmą ir prieš 
kitas imperialistines vals
tybes, kurios su savo armi- 
jomis jau pasirengusios kun. Garmus vėl prabilo į pa
pulti Chinijos teritorijas 
dar didesniam kolonijos 

’ėšimui.
Kiekvienos šalies darbi

ninkai turi remti Chinijos 
masių kovą išvijimui Japo- 
jos imperialistų iš 
jos. Ta užduotis, 
Chinijos masių revoliuciniu i vęs didvyris; girdi, sumušęs ir 
pasiryžimu, visur 
k u remema būtu 
mas imperialistų vcw iC4
naikinti . Chinijos Sovietus, j daugėtą patį norėjo i 
butų galingas pasipriešini- ir prisiminė, ka.d jam, 
mas imperialistų planui del niekaip neišeina iš minčių tie į 
karo prieš Sovietų Sąjunga, baisūs reginiai, kur Lietuvos į 
Butu neraalė nrolptarinto savanoriai> kariaudami uz tė-P . . 0 i vynę, šimtais tapo invalidais, . v
JO kovoje pries imperialis- taipgi nemažai galvas pagul- palikdamas paskutinio užrašo, d

didelę sumą pinigų. Todėl vi
sokie darbininkų išnaudotojai 
šaukia, kiek galėdami, būk tai 
“Maskva atsiunčia čia pini
gus,” nors ir pats kapitalistų 
teismas neįrodė, kad Maskva 
būtų siuntus Kanados darbi- 

Bet kun. Garmus tapo perspė- ninkams kokius tai kada piiii- 
tas, kad skiepą užpildė komu- gus. 
nistai ir jiems panašūs. Greit tė Kanados darbininkai 
pasirodė skiepo duryse poli- meriai.

1 ištikimesniais j —
iš I

i Argi gali kas tikėt kun. Gar 
j maus r * ‘---- 1 v '
įtik' dvidešimt

4# A A d V.K JLAAJLAAJIK. L.K V/ VA A V4 VI jJ CzV \ J 1 X Vz L/X «

darbininkai^ galės sukelti ir; tiek daug sylojas:or,gamzuoda- Nekurtos rašomųjų 
užstatyti uz savo vadus tokiai mas socialistų su skapliernin- krautuvės turi tam tikras for-

Minimus $160,000 užsta- 
ir far-

Puslapis Trečias

Neužilgo kun. Garmus pasi
rodė publikai ir džiaugdama
sis prakalbėjo, kad jis dar tik 
antrą syk sulaukė perpildytą 
šią svetainėlę žmonėmis,, kaip 
jis Toronte gyvena.

Pasigirsta balsas “visįems 
stot.” Nekurie ir “pažangių
jų” atsitojo. Pabaigus, maldą,

bliką, girdi, šitiek programos 
tai ir užtenka už surinktus 
įžangos pinigus. Matyt, ne- 
kiek pasipinigavo.

Pirmiausia perstatoma kal
bėti Lietuvos “du didvyriai 

p. . . savanoriai,” k>aip kad kun. 
Druni- j Qarmus pareiškė. Pirmas ban- 
atlikta: dė papasakoti, kad ištikro bu-

darbinin- i išvijęs iš Lietuvos bolševikus, 
atmūši- ^en^us bermontininkus ir 
, “ ( dar daug gero padaręs Lietu-

piano SU- vaį tėvynei. .Antrasis maž

vo 6 d., 3 vai. po pietų ang
Bet tie ponai nieko nesą- i j

ko apie jų fašistinės Lietuvos diskam “Open Forum įzan- 
valdžia, kuri neleidžia darbi-; . prakalba duos drg. A. 
lunkams organizuotis, kuri Y 1 v °
šaudo ir kalina darbininkus už : Bimba, iš Brooklyno. Pas- 
mažiausį pasijudinimą del sa-‘
vo klasės reikalų. Mes gerai kui eis plačios diskusijos.; 
žinome, kad Smetonos valdžia ■ Tema via “Can We Build.d 
neleidžia laisvai darbininkams I 
kalbėti, nei susirinkimus lai
kyti, mes gerai žinome ir tai. i

kais divizijas, kad atsilaikyti? 
Ne! r ‘ •
taip manytų. Kun. < 
numato sau pavojų daug di
desnį; tą kiekvienas sąmonin
gas .darbininkas gali suprasti 
iš jo kalbos.

Prieš pasibučiavimą su mi
nėtais socialistais buvo labai 
mažas : j 
apžėlusių protiškai avelių Gar
maus globoje, ir štai pirmas 
pavojus jam. gręsė, kad neiš
laikys dviejų gaspadinių, ta
da jis buvo “ramus” ir-, silp
nutis; jis nei nepajėgė 18 d. 
šausio drg. Mizaros prakalbas 
sustabdyt, nors ir bandė. Mat, 
tada dar Afrėnzėlis krikšto 

i projektą “Jaunųjų Jaunuolių 
ruošė. Bet dabar

Garmus

rią žmogus turi sekti, tašant 
paskutinį testamentą. Galima 
tik keliais žodžiais pažymėti, 
kam norima pinigus arba tu r-į darbininkus, 
tą palikti. Svarbu pažymėti,

• kas bus išpildytojum, kuriam

and Maintain Revolutionary ... 
Trade Unions During the 

kad fašistinė valdžia šaudo ’ Period of Economic Crisis • 
Jinai tik dar ne-Į Matote, tema labai svarbi, 

senai jau buvo nuteisusi sušau- Į visi lietuviai darbininkai, 
dymui mūsų draugą Kasperai- |<urįe supranta an-
S; ™ =: I IWyv.ua.
ninkai, turime kovoti prieš tą1 Svetaine landasi po num. 
budelišką Lietuvos fašistų vai- 911 W. Gerard Ave., Pbila- '

-delphia, Pa.

to. Kuomet paskutinis testa
mentai to nepažymi, tai Pro
bate arba Surrogate Teismas 
paskirs išpildytojus.

Patartina parašyti paskutinį’ 
testamentą anglų kalboje, bet j 
vis tiek' legališka, kuomet pa
rašyta ir svetimose kalbose. 
Užregistruoti testamentą' nėra 
reikalinga, ir prisieka pas no
tarą nėra reikalinga, tik pa
rašai liudininkų padaro doku-

• «
i Vienok skiepo oželis 

kuždėjimo j čiojas, šokinėja ir bliauja ne
sąmones, manydamas tuom pa
kenkti darbininkų judėjimui. 
Arba kas gali patikėti, kad 
“Rusijos kviečiai padarę čia 
bedarbę?’; Tai nonseiisas! 

Baigdamas kun. Garmus s.a-. 
vo pamokslą raminosi pats sa
ve, sakydamas: “Rusijos ko- Jaunimui 
munistams reikia stoti į karą jau kas kita; kun. 
Azijoj, bet jie bijos! Nes kaip daug labiau išrėkia ant komu- mentą legališku. 

Įtik jie ištrauks raudonąją ar- nistų, bet nei murmur ant so- 
• miją iš vidaus, tai, sako, liau- cialistų.
dis Rusijos tuoj sukils, ir jau į Matote, draugai darbinin- 
tada galas komunistams!” kai, kaip visi darbininkų prie- ba ]<ą nors "dar-1 pridėti. 
Vėl meluoja. Bet čia ~ 
esą 
nistų) tik dvidešimt.
jais apsidirbsiu!”

Dabar kun. Garmus jau
čiasi daug stipresnis, nes To
ronto buvusieji “garsūs” “so
cialistai” J. Jonas ir Afrenzė- 
lis priėmė naują krikštą ir su
važiavo su savo visomis jėgo
mis į skiepą bendram veikimui

skere-

įtik jie ištrauks raudonąją ar-

komunistams!” 
Toronte 

Mizaros vabalų (komu- 
Aš su

šai pajutę pavojų vienijas; 
kad tik atsilaikyti.

Tat, i
į kovą smarkiau prieš darbi-; 
ninku skriaudėjus ir apgavi-1 
kus! šalin provokatoriai su j 
savo liežuviais nuo darbininkų j 
tėvynės, Sovietų Sąjungos!! 
Lai užplevėsuoja raudona vė
liava ir Kanadoje!

L. Savanoris.

žmogus gali vieną testamen
tą sudraskyti ir tuoj kitą pada
ryti, taipgi gali permainyti ar-

- Pri
dėjimai yra žinomi kaipo “co- 
dicilis” ir palikėjas ir liūdinin-

pasakyti Kuomet Ateivis Miršta Be Testamento
girdi,

savanoriai, kariaudami už tė- 
i vynę, šimtais tapo invalidais,

Kur dingsta ateivio sutau
pyti pinigai arba nejudinamas 
turtas, kuomet jis miršta ne-

į arba testamento (will) ir kuo
1 Ką gero minimi savanoriai J me| 1° šeimyna gyvena užsie 

i nepasakė, į ny •
i nes ir sakyti neturi ko, ba sa-
I vanorių tėvynėje šiandien ba-
‘ liavoja ir džiaugiasi tik kuni-

tų bandymus jieškoti išėjimo : dė. 
iš krizio per karą ir suver- 
čiant didesnę naštą ant dar-Įsau iškovojo, tai 
bo masių pečių.

Lai Japonijos imperialis 
tai, kurie vadovauja • 
i m p e r i alistinių valstybių Į šūs, i 
plėšimą, skerdynę. pajaučia 1 nebuvo savanoris stoti į fron * 1 v • . • • E o i U o v»i o y i 4-y x t o v» rvei <■> y n ntlnpilną jėgą galingo .Apieri-i 
kos darbininkų protesto!'

Lai Jungtinių Valstijų I 
imperializmas žino, kad šios \ 
šalies darbininkai kovos su ■ 
visa spėka prieš pavergimą, j 
naikinimą ir draskymą Chi- Į 
nilOS. ga]į jr aprašyti! JL

Kovokime prieš Amerikos šia šaukė, rankas iškėtęs, kad 
imperializmą ir jo planus i tik meilės, girdi, mums reikia, 
pavertimui dabartinės kru- * Nekurie klausytojai pamanė: 
vinos Japonijos imperialis-,nejau?? Jis PaveHna visiems 

, i - •• • • i parapijonams po dvi gaspa-tų skerdynes Chmijoj į ka-1 ^ineg” mylėti. Taipgi ragino 
ra taipgi ir prieš Sovietų klausytojus nelinkėti močiutei 
Sąjungą.

įBudavokimę galingą pro- ar militarinės jėgos. Anot jo, 
letarinio solidarumo šieną .^ vaikas geras, tai-savo mo- 
gynimui Sovietų Sąjungos! | t

Sustabdykime plėšikišką; vynėj Lietuvoj irgi ne viskas 
karą! I gerai, ten reikia daugiau

Sustabdykime gabenimą; drausmes! Drausmės!” Tur 
ginklų ir amunicijos, kuria I bQt» kllb- Garmus trokšta, kad 
Amerikos i m p erializmas L.ietu^oj .bat« !ve?ta dar dau‘ 
siunčia prieš Chinijos žmo- , - ■
nes ir prieš Sovietų Sąjun- dar" neužtenka,” kad 
gą! • darbininkus grūda į kalėjimus

R e i k a laukime ištraukti Į ir šaudo fašistinė budelių val- 
Japonijos karuomenę iš ., x. , , .
olA u ,» • a,t j* • 1 Toliaus angailestingu balsuShanghajaus ir Mandzuri-! Dratar€.
jPs* valdo Rusiją!.

Reikalaukime, kad Ameri- i nai komunistų

Drg. A. Bimba Kalbės Ang
liškam “Open Forum”

Ateinantį sekmadienį, ko-;

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamas su linimentu

PAIN-EXPELLER

čia lietuviški barškalai 
ruošė taip vadinamas 15 metų, 
Lietuvos neprigulmybės sukak
tuves. Kad sužinojus, kaip 

| jie ten “barškys,” tai nuėjau 
ir aš pasiklausyti tų “tautos” 
vyrų. Bet reikalinga pasaky
ti, kad nelabai jiems sekasi,

kime palaidojimų'išlaidos bu- į Pradėjo vienas kalbėti, bet' 
vo $239.10. Bet administra- .-jam nesiseka. Pasirodė, kad 
toriaus išlaidos buvo $225, ir | labai prastas kalbėtojas. Tuo- 
dar pridėta visokį mokesčiai meį pasitraukia nuo pagrindų 
ir oficiališki patvirtinimai 'ir Į įr vieta paveda pirmininkui.

; patarnavimai,i n-šeimyna Eu-! Laukiame kito “spykerio.”

Tokiuose atsitikimuose Vie-1 
šas Administratorius paima 

i------.. ------------o---- .... ----- mirusio ateivio turtą. Visu
visų • g_ai, dvarininkai ir jiems pana- pirmiausia jis parduoda visą' 

nors pasįarųjų^ nei vienas ; asmenišką ir kitą turtą' tokio
i ateivio ir išima jo'sutaupytus 

O vargšai saVa- pinigus iš bankos. ’ Po tam jis 
„ » sau užmoka visas skolas, užmoka 

z ‘ už palaidojimą ir tik tada, jis

'tą ir kariauti. '
' rioriai būk tai iškovojo “— 
I laisvą” tėvynę ir patys buvo 
I priversti išbėgioti Į užsienius, bando surasti,‘kam tie pinigai 
, Kodėl taip? . Apie tai turėtų priguli ir pilnai jiems išmoka, 

kiek lieka.
Paprastai ta procedūra yra 

labai brangi, ypatingai kuo
met tik mažai turto palikta, ir 
mažai telieka tų pinigų pa
siųsti šeimynai. Kuomet at
eivis miršta ir palieka bankoje 
pinigų, o arčiausios giminės 
nėr žinomos,tai paprastai neiš
pasakytai daug bylų prikrauta 
prieš 
šam 
pirm 
sulas 
myną Europoje.

Kas met šimtai ateivių mirš
ta nepalikdami jokių raštų. 
Daug ateivių mano, kad žmo
gus tik su dideliu turtu išpil
do paskutinį užrašą. Papras
tas ateivis, kuris^ turi kelis 
šimtus dolerių,' tiki, kad jeigu 
kas su juom atsitiktų, tai jo 
gerieji draugai prižiūrės, kad 
jo turtas bus pavestas jo arti
moms giminėms (daugumoj) 
atsitikimų tos giminės vis gy
vena Europoje).

Čionais paduosim'e vieną at-!

Kodėl taip? . 
' pagalvoti visi darbininkai sa- 
■ vanoriai.

Toliau sekė kun. Garmaus 
| prakalba. Ką tu čia žmogus 

! Jis pirmiau-

Lietuvai turtų, aukštų mūrų

giau kartuvių ir kunigam pa
vesta globoti, nes matosi jam 

1 Lietuvos

pavedimą to turto Vie-
Administratoriui arba 

negu ateivio šalies kon- 
pradeda apsaugoti šei-

/ i i ■ • • ę v
.Tuose ,(abiejuose atsitiki- giau negali pasakyti, kaip tik 

muose, jeigu tik tie ateiviai pakartoja tą patį, ką jie kal- 
būtū išpildę paskutinį testa- bėjo,jau 15 metų atgal. Va- 
meritą, tai šeimynos būtų gavę' dinasi, nieko neišmoko ir nie- 
beveik vistis įpinigus. ' i . ■ ko 'neužmiršo tie

. Kuomet ?ątėivi$)( Jcurįs įnirš- ,rai 
ta, nėra; najturaljzuotas pilie- • ir patriotiškos dainos, 
tis,. jo šalies ^konsulas papras-i Kalbėjo ir anglų kalba adv. 
tai; yra testamento išpildyto-j, Laukaitis. Pasirodo, kad ši- 
jūfn' ir, kuomet į laiką gali tas kalbėtojas yra didelis fa- 
veikti, tai jis gali sulaikyt ne- 'šistas ir darbininkų krašto nie- 
reikalingas išlaidas, ypatingai kintojas. Sovietų Sąjunga, tai 
del, visokių brangių šerrnenų, jam didžiausias priešas Lietu- 
kad pinigus gautų šeimyną, jo | vos.
šalyje. Į čiukai gerai žino, kad Sovietų

šioje šalyje paprastai žmo-: Sąjunga budavoja socializmą, 
nes palieka kokią banką, kaipo tai reiškia kapitalizmui galą, 
testamento išpildytąją, bet tas Tas asmuo taip pat pasirodė 
faktas turi irgi būti pa^ymė- dideliu ignorantu politikoj., Ji- 
tas paskutiniame testamente. I sai pasakojo, kad Sovietų Są- 
Kaip Išpildyti Paskutinį Testa- junga, tai yra didžiausias prie- 

mentą arba Užrašą
Daugumoj valstijų paskuti- dalykai kaip tik atbulai, 

nis testamentas, kad būti le-' ne Sovietų Sąjunga, tai var- 
gališku, turi būti rankos raštu giai ir Lietuva būtų neprigul- 
atliktas (kelios valstijos pave- minga. Juk visi gerai žino, 
liną atspausdintą testamentą), kad tik proletarinė revoliucija 
bet palikėjas turi pasirašyti paskelbė mažumų goliuosavi- 
arba kitas gali pasirašyti, bet 
tik su jo prašymu ir prie jo.

VARPAS BAKERIES, Ine.
S i /

NAUJO KARO GAISRAS

Tik pamanykit, kas i
Tik du milio- sitikimą slovako, kuris nesenai 

šimtą mirė vakarinėje valstijoje nuo 
žmo- influences, ir paliko ;$800; ban- 

Ir jis pasakojo, sužiniai koje. Sužinodamas kad tas 
, būk Sovietuose i ateivis paliko kiek nors pini- 

, badas, o ir užsieniuose, anot jo gų, vietinis graborius ant sa- 
>s pasakos, komunistai! vęs pasiėmė pilną atsa'komybę 

Paskui iis! palaidoti tą ateivį. Jis berei-

Keikalaukime, kad Amen-! nai komunistų valdo 
kos kariuomene ir karo lai-' penkiasdešimt milionų 
.vai butu ištraukti iš Chini-' nn\!” , - 
jogĮ ’ A ! meluodamas,

Išvykime iš Jungtinių ;_____ , _________
Valstijų žmogžudiško japo- “bedarbę padarė.” Paskui jis! palaidoti tą ateivį.
nijos imperializmo atstovus, pliovoja apie Maskvos pinigus kalingai puikiai palaidojo tą 
Eį g jyj o n S t r U okime prieš i užsieniuose. Tai, girdi, tais biedną žmogelį, byloje pazy- 

rnvnlin i pinigais ir Toronte komunistai mėjo įvairiausias išlaidas del juos bveiKinKime> revouu-. per vjeną naktj užstata > vfeokjų negirdėtų daiktu ir 
Cinę, .Japonijos darbo masių (kauciją) $10,000... I net už paskolinimą kokių te-

' Tai jau ištikro Garmus gė~' nais sidabrinių daiktų, ir t. t. 
ini- dos neturi. Kanados komunis- Į Pilna byla viršijo $450, ir dar. 

tu Partija labai trumpu laiku prie to pridėta dar advokato 
i už 8 areštuotus savo vadus išlaidos.
užstatė ne $10,000, bet $160,-1 
000/ (Pasiskaityk “Toronto 
Daily Star,” February 19 d., 
1932 m.), bet tai per savo pa
siaukojimą ir pasidarbavimą.

Matosi, jau ištikro visi dar
bininkų energijos siurbėlės su
sirūpinę nemažai tokiu darbi
ninkų kylančiu susipratimu 
nusikratyt visokius parazitus. 
Jie nesitikėjo, kad Kanados

kovą prieš karą!
Šalin rankas nuo Ch 

jos!
Ginkime Sovietų • Sąjtm-,

Washingtoiu — Hooverio 
valdžia nutarė paskolinti 
geležinkeliams $51,545,000. 
Tuo tarpu milionams bedar
bių ta pati valdžia neduoda 
nė cento.

Vėliaus buvo oficiališko pa
tvirtinimo testamento mokes
čiai, ir administratoriaus algą 
ir išlaidos pridėta. Galų gale 
to ateivio našlė Europoje ga
vo tik $11.

Nesenai laikraščiai minėjo 
sekantį atsitikimą. Tūlas at
eivis mirė, nepalikdamas pas
kutinio užrašo, pinigų paliko 
net $1,100. Bet šitame atsiti-

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

A.: M. Balčiūnas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

PARAŠĖ D. M. ŠOLOMSKAS 
kXiNA 20 CENTŲ

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

Kaina 20 centų. A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po 
10 centu. Parsitraukite ir platinkite kuo plačiausiai. Bro
šiūra turi 64 puslapius, 13 paveikslų ir Mandžūrijos žem- 
lapi. Padalinta j 6 skyrius ir 21 straipsnelį. Apima: per
eita kara, kas prie jo privedė, dabartinį prisirengimą impe
rialistų karan prieš 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 j 
judėjimas su Prūscika priešakyje, žodžiu, brošiūraitė 
kartiniais bėgamais klausimais. Siųskite užsakymus A.L.D. 
L.D. Centro Komitetui.

D. M. ŠOLOMSKAS 
4G Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

ir
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KOVA UŽ MILIŪNĄ
Keturių Veiksmų Vaizdelis iš S.L.A. Nominacijų 
1931 Metais. Vaizdelis Nušviečia, Kaip Lietuviš
ki Fašistai Vaidijasi ir Mušasi už Kandidatūras 

Prie Miliono, Kurį S.L.A. Nariai Sukrovė

SUTAISĖ PROLETKULTAS
. Medžiaga imta iš -fašistinės laikraštijos agitaci

nių raštų už savuosius kandidatus

LAISVE
f v >' r a.n v .„.y u. . * ą

Nidialjšldcįiisias Bosij Pardąvinėjimas Darbu 
Kirkland Lake Kasykloje, Kanadoj

Tai begėdiškiausias riesusi

Trečiadienis, Kovo 2, 1932

k

VAIDYLOS
RYGAITIS, socialfašistas, mažo ūgio 

žmogus, žila barzda ir ūsai, redaktorius.
KUGELIS, socialfašistas, trumpas, sto

ras, riebus advokatas, kandidatas į iždinin
kus. 1 •

•.GALVOČIUS, socialfašistas, suktas, iš
kalbus advokatas, kandidatas į preziden
tus.
Į AKANAS, socialfašistas, Rygaičio pase
kėjas, liesas vyrukas.

PROTAUSKAS, sandarietis, žurnalistas, 
nuduodąs mokytu.

JIEGŪŽIS, sandarietis, fašistas, storas, 
trumpas, plikas, Lewiso bernas, S.L.A. 
prezidentas.

KLIUKSAS, plikas štorninkas, nučiupęs 
LDLD iždą.

TRIMITAITIS, visokio plauko fašistas, 
dėvi baltomis kelinėmis, su pirštinaitėmis, 
turi lazdelę, save stato kvalifikuotu į SLA 
prezidentus.

VIETAITIS, sandaretis fašistas, organo 
redaktorius, didokas vyras, specialistas 
skaldyme SLA kuopų, “kytrai” kalba.
. GIRGILIUTĖ, visokio plauko fašiste, di
delio ūgio moteriškė, pasenus besekreto- 
riaudama.

GIRNIUS, pataikūnas fašistas, mūkelių 
kupčius, plakasi prie visų.

PAPLAUSKAS, sandarietis fašistas.
AREILA, smetoninis fašistas, veteranas 

smuklininkas, trumpas, storas, kandidatas 
į ižd.

ARPAVIČIUS, smetoninis fašistas, ne- 
gramotnas redaktorius.

nijimą nuo komunistų. Na, o ką mesda
vome? Jie mums davė tik vieną iždfriihko 
vietą. Dabar jau ir tą nori atimti. Tad, 
moksliniai, aš padarau išvadą, kad mes tu
rime statyti “bepartyvį” sąrašą su Galvo
čium į prezidetus.

KUGELIS: Bet iš ko mes jį sudarysi
me? Juk savo tarpe jau neturime tinka
mų žmonių. Mūs visų yra sųpeckįota pra
eitis.

RYGAITIS: Mes turime kreiptis į kitas 
srioves, kaip tai į sandariečius, pasiskelbti 
nepartyviais, reikia sakyti, kad mes esame 
tikri organizacijos principų gynėjai ir rpi- 
liono saugotojai. ‘Be to, reikalingi’Vesti 
plati agitacija ...’Bet kur -tie i mūsų sve
čiai?

SCENA II 1 ’ - • • ’ 1
(Įeina Galvočius, Kliuksas, Akanas, La- 

veckas. Visi sveikinasi, kalbasi linksmai).
GALVOČIUS (linksmai): Cha-cha-cha... 

Sveiki, draugai, na, tai jūs jau prie sugaiš
ties.

RYGAITIS (sveikina): Sveikučiai, mes 
jau senai laukiame (visi sveikinasi).

KLIUKSAS: Na, tai jau turės būt ir 
magaryčių.

KUGELIS: Sėskitės, draugai (ima bon
ką ir pilsto). Na, tai paimsime po vieną 
dar likusių nuo pereito suvažiavimo. Bet 
atminkite, kad turėsite gerai pasidarbuoti 
už mano kandidatūrą į mijionierius. Tuo
met galėsime ir geresnes magaryčias gerti. 
(Visi ima stiklelius).

GALVOČIUS (paėmęs stiklelį): Lai gy
vuoja mūsų iždininkas Kugelis ir milionas 
(geria)... A, tuoj smagiau.

AKANAS: Na, vyrai, bet eikime prie 
dalyko.

LAVECKAS: Aš paremiu. Kalbėkime, 
kaip pasigauti milioną į mūsų rankas.

GALVOČIUS :< Pradėti, tai reikalinga, 
bet kur jūsų publika? Kas balsuos už 
mus? Ve (rodo į kėdės) tuščios kėdės;

! Kas ves agitaciją?

šis miestukas, keletas me
tų atgal, susidėjo tik iš kele- pratusių darbininkų išnaudoji- 
to gyventbjų “lumber-džekių, 
bet 'kadangi’ gamtos apdova- imdinėja dešimtimis 
notas j auksu, tai auga labai 
greitai ne' tik gyventojų skai
čium, bet ir mamomis. Da
bartiniu laiku gyventojų turi 
netoli 10,000 ir daug mainų J kių išnaudojimų; kiek yra dė- 
llauguma mainų stovi; vienos ta pastangų suorganizuoti, ne- 
subankrūtiję, kitos del kitokių teko patirti, 
priežasčių, nedirba; dirba tik 
keturios didžiausios.

PasekiAėj to, bedarbių yra| 
gana daug, ne tik iš sustojusių ( 
mainų, bet daug atvažiuoja iš 
kitų Canados kraštų, tikėda
miesi gauti jčįa dąr-bą. Bosai, 
matydami tai, naudojasi visais 
garais ; negana, kad; prie dar
bo išnaudoja, versdami sun
kiai, dirbti už mažą “atlygini
mų,” bet darfgązdina šu ^tlei- i - . i A_ ■ i . 'i- _ ? _ i .. J__; 7 'iii-
biskį bosui nepatinka, tuoj aus 
paliuosuoja, o į jo vietą ima 
kitą, kuris nusipirko, jau senai 
per boso spekuliantus, tą dar
bą, tik laukė eilės. Tokiuo 
chuliganiškumu labiau atsižy
mi “Lake Shore Mine.” Ji turi 
tam tikrus agentus, kurie su'jau išrinkta 
žinia administarcijos landžioja 
po darbininkų stubas ir par
davinėja darbus.

Už darbą, jei nori gauti, 
ri sumokėti $150 grynais 
nigais iš anksto ir, laukti, 
išmes kokį jiems nepatinkamą 
darbininką. Reikia pasakyti, 
kad kostumierių randasi daug, 
o kiek gauna agentai kostu
mierių, žinoma, tiek pat turi,cijas. 
kiti nustoti darbo. '

mas; bosai 'atleidinėja ir pri- 
ir dau

giau kas savaitę, dalydami 
sau didžiausius pelnus. . .

Unijos nėra nei jokios, kas 
apsaugotų darbininką nuo to-

gerus debatorius. Darbininkai, kurie! 
supranta anglų kalbą, privalo daly
vauti ir išgirsti ar socialistų perša
mas “unemployment insurance” nau
dingas darbininkų klasei, *ar komu
nistų reikalavimai daugiau pritai
kyti delei darbininkų gerovės. Visi 
būkite!

B. E. S.

MONTELLO, MASS.
L.D.S. mėnesinis susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 3 d. kovo 
(March). Visi nariai dalyvaukite su
sirinkime ir atsiveskite naujų kan
didatų į šią draugiją.

ĮNAGAITIS, smetoninis fašistas, vaidy-1 KLIUKSAS: Aš perstatau draugą; Ry 
la, muzikas, eina ten, kur p/nigai. gaitį paaiškinti;šios dieųbs šusfejimo tiks

M PUKŠNAITIS, muzikas, Visokio plauko lą. ’ ' /
fašistas, jieškantis šiltos vietos.
i MAKALAUSKAS, ! 
kromininkas, “Durnybės” direktorius, kan
didatas į vice-prezidentus.

ALAITIS, smetoninis fašistas, “Durny- 
bes” redaktorius.
’ AČIUNAS, smetonlaižis fašistas, golfo 
savininkas, turtingas, kandidatas į SLA 
prez.

. LINGA, smetoninis fašistaš, jieškantis 
šiltos vietos į redaktorius.
' : ‘ VEIKSMAS I

' ./SCENA: Maža svetainė kur nors prie 
kąrčiamos. Kelios kėdės ir stalelis, kad 
tiktų laikyti, susirinkimus. Laikas—rugsė
jo, mėnesis, 1931 metais, kuomet prasideda 
varžytinės už vietas į S.L.A. tarybą. Visi 
veiksmai gali būt toj pačioj svetainėj ir 
tuo pačiu laiku. Tik paskutinis veiksmas 
įvyksta lapkričio mėnesį, laike SLA. nomi
nacijų.

smetoninis ' fašistas RYGAITIS (paglosto WaUdu j i Sočias-
- „ r 1 ! k ’ i tinių miniu mes neturimą, bet tai • nerenki adirektorius, kan- 7 . . > , . .

SCENA I
(Rygaitis ir Kugelis sėdi prie stalelio, 

pasidėję bonką “kelionės sugaiščių”, kal
basi apie SLA nominacijas ir laukia dau
giau savo pasekėjų).
#. KUGELIS: Dabar yra labai svarbus mo-1 
mentas. Kalbant tik tarpe jnūs, taip mes 
dar galime pakilti į milionierius. Tik rei
kia galvoti, kaip prieiti prie SLA narių.

> RYGAITIS (pagalvoja, pabraukia per1 
barzdelę): Suprantama, milionas, tai yra 
svarbiausią. Sandariečiai > ir fašistai iš 
“Durnybės” jau senai naudojasi šiltomis 

^vietomis, kelionėmis, sugaištimis ir pasko
lomis. (Galvoja) Bet mes negalime viešai

» šakyti, kad siekiame prie miliono... Tai;
Ubai svarbu, be to, r
mes nuo laikų, kuomet mūsų draugas Kliu- 
ksas pagavo LDLD iždą į savo rankas, nie
ko daugiau negavome. Ir jei negausime 
gerų magaryčių, tai bus blogai... Ilgai-

nusiminti." Mes turime eiti! ten/' kun eina* 
minios. Mes ešame mokinti ir galime mi
nias šviesti visur, kad jos balsuotą už so
cializmą. Mes einame su Kautskio moks- i 
lu, kovojame prieš komunizmą. į f ' 

GALVOČIUS (suduoda Rygaiciūi per 
petį): Ką tu čia, drauge, kalbi apie moks
lą ir principus. Geriau kalbėk apie biznį. 
Susivienijimo milionas pavojuj, ot, kame 
dalykas. 1

RYGAITIS: Labai gerai. Tiesą pasa
kius, tai svarbiausias mūsų klausimas. 
Juk šie rinkimai reiškia laimėjimą arba 
galutiną pralaimėjimą ir netekimą tų vie
tų, kurias jau turime. Tad mano .sumany
mas, kad mes turime statyti savo kandida
tus į SLA, nes jau sandariečiai tik patys 
sau viską pasiima. Bet mes turėsime ves
ti agitaciją, kad ši valdyba netikusi, jinai 
dalina keliones ir sugaištis, eikvoja pini
gus. O m,ps, sakysime, kad apsaugoti nii- 
liojaą, tikriau kalbant, kad prie jo prieiti, 
'Matome mūsų gerbiamą Galvočių į prezi
dentus, o draugą xKngelį į iždininkus/ (Vį| 
si ploja). , •; : Lvidl

GALVOČIUS (pakylą linksmas,i ^vęjkfeą 
kitus): Bravo/ drauge! Jdįwgaiį
tą garbingą vietą. ponas Gal|
vočius (rodo į save) kąnMUi^s į milionie- 
riuš. . '* u (U j.lį : s H 
' KUGELIS (pila tai<dąr
po vieną. Lai gyvuoja ftiūį|į j ’miliobasį 
(Visi geria).; : ! ’ J.J Oi 0

VISI: Lai gyvuoja mū$ų/Kife^įs.i^Kbiior- 
nes ir sugaištys jau teks mums.* 1 / > ’?' / 

’riktepZta kadLJLIUKSAS: Bet kas ta skUtafe 
mr,91, dmncrL Kliu, didatais. Gal ir ąs kur tmtt?; < ? 1

t <
? t ’

nes ir sugaištys jau teks mums J >•

gerų magaryčių, tai bus blogai...
niui bus trumpa ir su “Jienomis.”

KUGELIS: Na, bet dar išgerkim po vie
ną, tai bus drąsiau kovoti (ima stiklelius). 
Sveikas, drauge, pradėkime. (Abudu išgelia)- '

RYGAITIS (padeda stikleli): Tikrai rei
kia pasakyti, kad mes išgelbėjome susivie-

. Kriziui didėjant sparčiai 
įkairėja ir darbininkai. Per
eitais metais buvo ■ surengta 
bent trys demonstracijos, rei
kalaujant darbo ar duonos; 
demonstracijos buvo karingo 
pobūdžio; Iponai; turėjo daug 
bairhės, o policija ir ugnia-: 
gesiai daug darbo.

Čia apsigyvena daugiausia 
ateiviai, iš jų daugiaus organi- 

diųių nuo darbo, ir kuris tik zuoti finai ir Ukrainai, kurie 
turi,pasistatę po svetainę; kiti 
pradėjo daugiau organizuotis, 
kriziui padidėjus. Nuo alka
nųjų maršavimo į Kanados 
sostinę, pareikalauti iš vald
žios bedarbiam pilno užlaiky
mo, neatsilieka taipgi. Yra | 

šešiosdešimt be
darbių delegatų. Tai bus isto
rinis maršavimas.
darbininkas turi tai remti vi- 
sais būdais, kad tik būtų pa- 
sekmingesnis maršavimas, nes 
niekas kitas darbininkų būklės 
nepagerins, kaip tik mes pa
tys, kovodami po Kom. Parti
jos vadovybe, stodami į ją ir 
kitas darbininkiškas organiza-

tu
pi-- 
iki

BINGHAMTON;: N; Y:: 5
L.D.S.A. 23 kp. susirinkiipas įvyks 

ketverge, 3 d. kovo (Mareli) pis di’g. 
N. Shalay, 12 Wilson St., Bingham
ton, N. Y.; pradžia, 7:30 vai. vaka
re. šis susirinkimas bus ,svarbus, 
tat malonėkite skaitlingai jame da
lyvauti.ir atsiveskite naujų narių. • 

Org. U. M. šimoliūnienč.
(52-58)

FREEHOLD, N? J.
Ūkėsų Neprigulmingo Pašalpos 

Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienyje, kovo (March) *6 d., 

. 1932, Fordham Hall, 24—4th Ave., 
(r2 53) Pr tuo pačiu Haiku, kaip visuomet, (o-o jį Draugai ir Draugės, malonėkite 

būti ssirinkime, kurie dar nepriguli- 
nes kliubas nuleido puse įstojimo.

Valdyba.
(51-53)

baltimoreTmd.
LINKSMAS BALIUS

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 48-ta kuopa 6 d. kovo 
(March) 1206 E. Baltimore St. Bus 
gera muzika, todėl tie, kurie atsilan-< 
kys, laiką praleis linksmai. O tie, 
kurie patingės, po to didį skausmą 
apturės! Todėl Visus užkvieČia 

Komitetas.
(51-53)

PHILADELPHIA, PA.
Trečias Dis-

te,

Kiekvienas i būtinai

J. Ž.

PRIEŠFAŠISTINE KOMISIJA WORCESTERY 
IPAVYZDINCAI DARBUOJAS!

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių kuopos susirinkimas 
įvyks pėtnyčios vakare, kovo (March) 
4-tą, 8-tą vai. vakare, Kubio salėje, 
79 Jackson St., Newarke. • Visi na
riai turi būtinai atsilankyti, nes turi
me labai daug svarbių dalykų apta
rimui.

Sekretorius.
(52-53)

G^EAT NECK, N. Y. / 
s Svarbios Prakalbos

Rengia L.D.S. 24-ta kuopa nedėlio
ję 6 d. kovo (March), |932, Z. • 
Straukos svetainėje, 139 Steamboat j 
Rd., Great Neck, N. Y. Pradžia 2- ' 
rą valandą po. pietų. Kalbės Dr. J. I Komunistų Partijos 
J. Kaškiaučius Sveikatos Klausimu. Į triktas rdngįa didelį bazavą. 
Patars, kaip darbininkai turi, užsilai- tesis tris dienas, būtent koVo 
kytįi. Antras kalbėtojas bus draugė dienomis, Ambasador Hali, 1710 N. 
E. N. Jeskevičiūtė, centro sekretorė. Broad St. Atidarymas bus ketvergo 
Ji nurodys, kokią svarbą turi ši or- vakarę j r dainuos darbininkų choras, 
ganizacija ir kodėl darbininkai ture- | susidedantis iš 2Q0 balsų. Vaidins 
tų stoti į tą organizaciją. . John Reed Kliubas; dalyvaus Pionie-

(52-54) Į rių Garmonikų orkestrą. Bus įvai- 
hvvi a nh rū-nn 1 r-aVsil? daiktų, kuriuos bus galima CLEVELAND* OHIO | pigiai gauti pirkti. Bus gera muzi-

A.P.L.A. 6 kp. susirinkimas įvyks j ka ir 1.1. Del trijų vakarų įžanga 
d. kovo, Liet. Darbininkų svetai- Į.tiktai 25 centai. Prašome kuo skait- 

nniu 04. Visi narjaj j lingiausiai fetsilakyti ir paremti Ko- 
turite susirinkti, nes yra j munistų Partiją.

Draugiškai P. Puodis. 
Sekretorius. 1 (50-53)

3 
nėję, 920 E. 79th St.

i turite : 
svarbiif dalykų aptarimui.

7

Didžiausia Darbininku Savišalpos Organizacija

Jis 
3-4-5

LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS) 

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:

$150, $300, $600 ir $1,000. Taipgi Tris Pašalpos
Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę

WORCESTER, Mass.—Per
eitas mėnuo buvo pilnas Prieš- 
fašištinės Komisijos veikimo, 
ir Visi jos darbai atrodo!pasek
mingi; visi -jos, jnąriai dirbo, 
kiek galėjo.

. Vasario ,7.dieną, visa Komi- .iv^iriy vM&jU T. visi linksmai j 
šija^ sūšinnkd-į'sVMaihę'iii'iš- ’ 
ėjo aukų rinkti. Diena buvo 
puiki: ir visi leidosi į darbą su 
^nefgija, c 
nieįji^na-l.. ..

na tiems jaunuoliams, nes bu-1
i ba kalbėjo apie Lietuvos daly- 

’Mer^aSes^liAksmai ^ėjo per kus, ir buvo išnešta Lietuvos
> rezoliucija

atstovavo.
Vasario 20 d. buvo sureng

ta arbatos “pare;” atrodė la
bai’ sėkmingas vakaras, nors 
dar negaliu pranešti, kiek bū
tent padaryta pelno. Buvo

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų j menesį 
pagal laipsnį

, o ja'biąpsiaį 
ariai irei į painės.

tai jau-'
_ t« ’ L' 

diena..Liūs niekad nęužmirštį-;

jšbfcpj liaudiškus' lietuvių šokius.!
Turėjome čia prakalbų’ lie

tuviškų ir angliškų. Jos buvb 
interesiilgos', nes išaiškino da
bartinę padėtį pasaulyje ir nu
švietė karą Chinijoj.

Vasario 22 d. drg. ‘J. Siur-

Kiekvienas lietuvis darbininkas ir darbininkė turėtų priklausyti 
savoje palaipinėje organizacijoje, kuri, ištikus nelaimei, jį, ją bei 
likusią šeimyną sušelps. i,

Del platesnių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:

vo įdomus atsitiki m as.
' > ii /r —  >? • a. “ _/ i * _L i __1 t? i

stubas, ikojektuodamos aukas, valdžiai protesto
Viė’noj vietoj,' joms ; beeinant prieš: žudymą politinių kalinių

i * J i j _ J 1 j v i- ' • ’ l~>ni cmovlzimo ikrinmc mnJovnc

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N. Y.

ROOM 102

skersai gatvę, 'sustabdė jas 
policmanas ir paklausinėjęs 
litepėi su juom važiuoti į polici
jas Stotį, jis sakė, kad mus 
kas nors įskundė policijai, kai
po aukų rinkikus. O kai nu
vežė į policijos nuovadą, tai 
viršininkas klausinėjo ir sakė, 
kad šis darbas esąs priešingas 
Įfetatymąmšjį bet šį kartą jis 
dovanosiąs. >

Sugrįžus, mes pasakėme se- 
įlesniems naciams apie tą atsi
tikimą. Jie išaiškino, kad už 
tai negali mums būt nieko blo
go; Tad mergaitės daugiau ir 
nebijojo.

Išvjsd Priešfašistihė; Komisi
ja surinko $27 aukų, o per vi
są miėstąbųvo surinkta $50.

i pasiuntė 
tarną t fašistinei

< Komisiją , taipgi

viijčįžiąi; jiųbį šešių foY 
jų, kurias, tą |a 

If4/—44 y r»,

------------- — : .

AK AN AS: Kas bus mūsų sekretorium?
Gal aš? ' ■ ’ ■. n

RYGAITIS: Tai labai svarbus klausk
mas. Mes savo ^arpe švarių kandidatų ne
turime, o be to, tai reikaliti^a pasirodyti, 
kad mes esame bepartyviai. ■.. Girgiliutę 
ir gi negalime statytį nes jinai jau Ubai 
susitepus davimu Deveniui-Ažuhariūi pa
skolų be dokumentų.

(Daugiau bus)

f: >

i • N ’• į H ? Hj! I ' y * 
v Graborius-Undertaket į | . 

Ifilįalsamuoja ir ' laidoja įįnunfiiVuBkig aįit 
visokių kapinių. Horintisji gcįreaftii pi-, 
taxTiivimo ir už £emą kainą > riujiadimoi 
valandoje SaukitŽa criųs mane. Pas pnaąe 
galite įgauti lotus-, ant visokių ;kapinių kijo 
gcriaujBipsb vietose ir už žemą. Kajną. i

1023 Mt? Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

bei smerkimą ilgiems metams 
kalėjimo darbininkų klasės 
veikėjų.

Tie parengimai parodo, jog 
visa Priešfašistinė Komisija 
stengiasi ir darbuojasi, kiek 
gali o jeigu taip dirbs ir to- 
liaus, tai bus tikrai didelių pa
sekmių.

Reikia Kovot.

T

■ S
Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

Ėll Literatūros, politikos ir visuomenės mokslų darbininkų žurnalas ||S

“PRIEKALAS”
Priešfašis. g

1932 m. pradeda cit kas mėnuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas įHi

Reikia kovot prieš sklokinę 
opoziciją bei butkinius. Bet 
iš šalies žiūrint į tulus suklai
dintus darbininkus, net gaila, 
’t mažų vaikų, giliai įklimpu
sių purvyne. . . Tik pamislyk, 
mielas darbininke, apie tuos 
pruseikiniuš - butkinius. Jie 1 
grobia darbininkų, organizaci-į 
jų pinigus ; dąr jie ir provoka-' 
cija? daro pti.eš “Laiąyę” -—į 
juk , tai Judos ’ praisįžėągimas

, pries proletarų (klasę. Na, ir 
■ kuK 'tie biznio; Vyrukąi ..dabar 
f įvažiuoja ? Jie ęlgiąsi įtajp, 
; jkaip jiems*diktuoja jU)hipokri- 
t tiška mintis ir ahfrieniški iš- ’ > • V i Xt skaitltavimai.

Čia siunčiu aukų darbinin
kiškiems reikalams:

! Lietuvos Kom. Partijai 
Amerikos Kom. Partijai 
Daily Workeriui 
Tarpt. Darb. Apsig.

> - P. Vizbaras,
Boston.

$L
$f
$1

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

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

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

“Priekalas” daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi
> pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku- 
, t nigų, popų, ir kitų;darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 

’ skraistėmis, veikimą ir darbus.
‘T-riekalas” nėsitenkiua vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta- 

’ tybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse jis 
rašo ir kitais; aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 
“Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio
grafija ir kritika” ir kitus.

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

Platintojams Atatinkama Nuolaida! I

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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

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

EASTON, PA.
Ketvergę, 3 d. kovo, apie 8-tą vai. 

vakare, Easton Baking Co. svetainė
je, 34 N. 7th St., yra rengiami labai 
interesingi debatai apie bedarbių ap- 
draudą.; Debatąi bus tarpe komunis
tų ir Socialistų, kurių dar randasi 
kuopelė Eąstone. Abidvį pugės štatp 
;...i ' F ■ '< Ti -i. ', , i ■ ' Ii

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

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Inostrannich 
Rabočich” 

Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj beto dar galima 
Išsirašyt per “LAISVĘ”



t

f

s , . : u '
Trečiadienis, Kovo 2, 1932 . .. ......... <

> Prie kon-! 
certo choras rengia ir koįriėdi- • 
ją, pavardintą “Aptiekorius,” i 

| kurioj los tokie gerai žinomi! 
aktoriai, kaip Kazlauskas 
ir kt. Kaip matote, koncertas 
bus įvairus ir geras; tad nepa-

Waterburieciai Reikalauja^01™ dainomis- 
Paliuosuot Kasperaitj ir 

Visus Polit. Kalimus

DETROIT iW.Ji/JL I livl I y 1H1V11« I., . ; tams siĮsiprganižrjoti, legali

WATERBURY, Conn.
Mes, Tarptautinio Darbininkų ! mirškite atsivesti savo drau- 
Apsigynimo lietuvių sekcijos ‘ £us ir praleisti linksplą vaka- 
30-ta kuopa, savo susirinkime, 
laikytame 17 d. vasario, š. m., 
Waterburyj, Conn., reikalauja
me tuojaus paliuosuot' drg. 
Kasperaitj ir visus kitus Lie
tuvos politinius kalinius.

Šalin kruvinas fašistų ran
kas nuo Lietuvos darbininkų 
klasės veikėjų! 
darbininkų judėjimas 
voj! Lai 
Komunistų Partija!’

Komisija:
J. Strižauskas?
M. Krhshitskienė, 
M. Prekuckienė.

Lai gyvuoja
Lietu-

gyvuoja Lietuvos

ra.
—o

Be dailės parengimų, įvyks

Kovo 2 d., 8 vai. vakare, 
po nūm. 1343 E. Ferry St. 
rengiama didelė, iškilmė dė
lei studentų, kurie lankė ko
munistų mokyklą. Mokyk
lą lankė apie 160 darbininkų 
įvairių tautų. Jie pabaigė 
pamokas ir dabar šiame pa-

lizavo jų draugiją ir tt. Gi! 
šiomis dienomis vidaus rei-j 
kalų ministeris, paskelbė,' 
kad hitleriečiai fąsistai ne- 
legališki ir turi paleisti sa
vo organizaciją.1 Spėjamą, 
tačiaus, kad valdžia tik del 
svieto akių fašistus “likvi
duoja”,, gi praktikoje paliks

ir parengimas darbininkų ju- rengime atsisveikins. Įžan-įjuos gyvuoti.
dėjimui. Kovo (March) 20 ga įjp centų ypatai. Lie-j ------------“ i

iniunio Kaihstoias h,m dry. tuvlal darbininkai raginami j S^jUUgOJtainėje. Kalbėtojas bus drg. 
R. Miząra, 1___  ______ ___
grįžo iš Sovietų Sąjungos. Vi-

kuris nesenai su- dalyvauti.

siems yra verta ateiti ir pasi- j mo. wr • • m •
klausyti šio kalbėtojo, kuris, KOIUUIUStai 1 UITI 
be abejo, turės daug ką įdo-! t _
maus pasakyti apie tą 
ninku šąli. Prakalbos 
dės 2 vai. po pietų.

darbi- 
prasi- Aiški? Programą j

* Naujos Požeminės 
Valgyklos

DAVENPORT, Iowa. — 
Vas. 29 d.;banditai užpuolė 
du bdilku ir pasigrobė $33, 
216 pinigais.

--o—
L.D.S.A. 13-ta kuopa rengia 

skanią vakarienę kovo 13-tą
' i d., 376 Broadway. Kaip yra 

; gerai žinoma, moterys visuo- 
! met surengia geras vakarie-

------------------ —rįnes, o jos prižada, kad ir šį teionalistai ir fašistai 
Lietuvių Darbininkų i Sykį surengs puikia vakarienę.
ZT.rl.-JvVTZT O Air. L..ZTT-.T. ' TT .. . • Y _ • 1 1 _ A Tl X_________ 1 

NORWOOD, MASS

IŠ Darbininkiško Veikimo
Teatras ir koncertas, kurį I nes 

rengia ’' ‘ 
Susivienijimo 3-čia kuopa,! proįrama išpildys Merginų 
įvyks nedėlioj, 6 d. kovo Kvartetas ir kiti. 
(March), Lietuvių svetai
nėj, 6-tą vai. vakare. Veika- • 
las bus “Netikėtai,” trijų ak- ...
tų komedija,. suloš L.L.R. Cho-ĄaU n,T vienas ael r^ai'eiV’V?o 
ro Teatralė Grupė.. Koncer- ne^aJėtų lankyti.
tą pildys L.L.R. Choras su sa- 13-ta kuopa ir _ 
vo solistėm, ^duetais ir kvarte- gyvenimo ^duos mum 
tais. Taipgi bus ir svetimų ar- TA", T 
tistų ir muzikų. Įžartga, kai- j laikomos 376 
po auka, tik 25 centai.

Dabar Lietuvių Darbininkų , t<Į- 
Susivienijimo eina 
gavimą naujų narių 
yra nupigintas įstojimas ant 
pusėse Todėl kviečiame dar- i 
bininkus naudotis ta proga ir Į įvyks parengimai, 
rašytis į L.D.S., kaipo tinka- i visas Opuses mūsų 
miausią organizaciją. Apie L 
D.S. stovį i? tikslą bus paaiš-: So. Bostone reikėtų 
kinta laike parengimo per
traukų. Kviečiam skaitlingai 
atsilankyti.

8 d. kovo. ' 
ninkių kovos diena už visų dar- kitas kliūtis, 
bininkų reikalus. 1Todel Nor
wood’© organizuotos darbiniu-. 
kės rengia tarptautinius masi- 
nius parengimus, vieną ant Lj* 
gatvės, South NoiXvoode. Jei|‘p 
bus gautis leidimas, tai ant R 
lauko parengimas įvyks 3-čią, 
vai. po pietų. Todėl ypatin- • 
gai bedarbiai, ir moterys šei
mininkės, skaitlingai susirinki
te. O tą pačią dieną, 7:30 v. I 
vakare, įvyks koncertas su 
prakalbomis, Lietuvių Svetai-, 
nėję. Abu parengimu reikia j 
skaitlingai lankyti.

Nežiūrint, kad tuos parengi- j 
mus rengia moterų darbiniu-' 
kių organizacijos, bet tie pa-Į 
rengimai bus už bendrus dar- ‘ 
bininkų reikalus, kaip tai: 
už bedarbiam apdraudą, pro-; 
testui prieš karą, prieš algų 
kapojimus, prieš skubumą ir 
t. t. Todėl ir yra svarbu tas 
parengimas padaryti skaitliu-! 
gas ir galingas balsas prieš iš- ’ 
naudotojų klasę. Dalyvaukim. 
ir kitiems pasakykim, kad da-, 
lyvautų.

—o---
žinoma, kad be sveikatos,

. Tad L.D.S 
ta kuopa ir apie tą pusę 

is žinot 
per Dr. J. Repšį. Jo paskaitos

> Broadway, 
i,7:30 valandą vakare, kovo 6- 
1 ‘ , Po paskaitų, bus galima 
‘ duoti klausimų Dr. Repšiui, ir

414

El

128 W.Rašt.

M. Panelis,

P. Janiūnas, 

Lukaitis, 591

Norintieji ge
riausio 
navimo

apieLinkes 
K-TAS, 1931 :• 
354 Marguerite 
Pa.

St.
175 W.

z e m ą 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas: (

patar- 
ir už 
kainą,

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
1S2 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

' ' Moterų
i Pašelpinę Draugystė Birutė

, . MONTELLO. MASS.
I Valdybos adresai :
i Pirm. E. Beniulienė. 16 Bunker Ave.

I Prot. rašt. T. Zizen. 673 N. Main St.
i Fin. Rašt. K. Ocreškienė, 87 Battle St. 

rx,i s< wis—gj Clarence St.
Ka6bs Globėjos: 
9 Broad St. 
221 Ames St.

5
. J

Flashing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, ėringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDęLIAIS IR UTAKNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS .su geriausiu ga
rantuotu patarnaviriiu.

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

KELRODIS: B. M. T. cleveiteriu; i^Ii^Vliuit Flushing Ave. stoties; 
M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

PITTSBURGHO IR
PRIEŠFA6ISTINIS,

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys,
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121
roy Ave., Pittsburgh, l’a.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Catnegie, Pa.

T“1- * “ ------ ------ ~ "

Way, S. S Pittsburgh, l’a.
sako: I

“Nuga-Tone padarė 
mano skilvį sveiką”

P-ia .T. Lukošienė, Boston, Mass.,
“Per daugelį motų aš turėjau sugedusį skil
vį. Aš ėmiau kelių rūšių vaistus, bet net 
gavau pagolbos. Man pasakyta Ąptc fluga- 
Tono ir nusipirkai! bbnką. Nuga-Tone pada
rė mano skilvį sveiką. Mano gera sveika
ta paeina nuo Nuga-Tone. Tai pastebėtini 
vaistei” ; >

Miliohni žmoYiin Visuose pasaulio kraštuose 
i rado, kad Npįta-Tone, yra užttkimi vaistai ir 

. jie ntsidėda ant jo, kad jib palaikytų juos 
stiprius ir sveikus. Jis yra puikus del se
nesnių žmonių ir tų jaunesnių metais, kurie 
jaučiasi silpni ir liguisti. Aptiekininkai par
davinėja Nuhra-Tonė'. Jeigu aptiekininkas 
neturi jo, phfirašykite jį Užsisakyti iš savo 
urmininko. Persitiklirikit, .kad jūs gaunate 
Nuga-Tohe. Kas kitas gali būti be vertės. 
' I • ; . > ■ ‘

. v. v_. į Draugiją Adresai, Kurios
Gerą kizeWieciu pradžią i 

—atidarymą pirmos ' Urale !' 
ir visoje Sovietų Sąjungoj'e j 
požeminės 1 valgyklos, seka' 
kitos Uralo kasyklos' ir, rūf j 
dynak . < ( .

XI srities partinei' konfe-

Turi “Laisvę" už Organu k
Kapitalistų New York 

“Times” korespondentas iš 
Berlyno rašo apie rinkimų 
kampaniją. Hindenburgą 
remia klerikalai, kapitalis
tai ir socialdemokratai. Na-1

r minės valgyklos t Vorošilo- 
ie 11 g* vo vardo kasykloje. Valgyk- 

;los bus įtaisytos sulig nau
jausios Sovietų, visuomeniš- .

Į LIETUVOS SŪNŲ IR DUK
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1931 METAM: 

Pirmininkus—K. Margis, 
1323 Muskegon 

Vice-Pirmininkas—A. Kareckas.
730 Naaon 

Nutarimų Raštininkas—-K. Raaikas, 
R. R. 9. Box 

Turto Raštihinkas—A. Gurbanauskas, 
1108 Elizabeth 

Iždininkas—A, .Daukšas, ,
1131 Walker Ave. į

savo kandidatus.
remiami stambiosios ir
smulkiosios buržuazijos.

Tdita viena Vokietijos |įQ maitinimo ^echnikcis. 
Komunistų Partija remiasi i 
išimtinai darbininkais ir i 
vargingaisiais ' valstiečiais.!
r korespondentas pripązĮs-; d ?d dai. keturios

I-o Ir Irnvvi m 1

nf iii
.Puslapis Penkias

V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligonių Rašt. M. Potaus, 184 Amei St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Monteilo, Mass. • .

I BAYONNE, K. J., VALDYBA I
I 1931 METAMS: J
D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

c+ i BAYONNE, N. J., VALDYBA 
bt-’iPirm. A. Bočis, 68 W. 10th

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcuir. ! Pstgelb’ 
«r__ «

! 49th St.
i Fin. Rašt. A.

Ūkesų Neprigulmingas 
Pašalpos Kiiubas 
FREEHOLD, ■ N. J.

R.

A.ve» As 
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ ! Kasierius F. Lulfaitis, 352 Avė. C 

ilk AITČ Y^Ti? HARTFORD CONN i Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 DKAUGYS1E, HAK11UKP, | Av(J, M Višniauskienė, 9 W. 15th
Valdyba 1932 Metams ’St. Iždo glob.: F. Milvidas, 944

Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21st 
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St. St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha- St.

milton St.
Prot. rašt, J. Kazlauskas, 481 Hud- 1 

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

Ave., West Hartford, Conn.
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 1 
Organo prižiūrėtojas M. Seliokas, 

288 Maple Ave.
Draugystės susirinkimai atsibūna j 

kas antrą ketvergą kiekvieno mene- ' 
šio, Labor Lyceum svetainėje, 29 j 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare.

'Pirmiiiinkas — Herman Anson,
.. . -- • ! . v, ; F.D. .No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin-rencijai atidarytos 2 poze- I kas!—A.- Jašiukevičius, No. 3, Free

hold. N. J.; protokolu raštininkas— ___
John Ųrbelis, 40 Bowne Ave., Free- • Vlce-pirm. o. jurskienė^ 79 Vine J5t. 
hold, N. J.; finansų raštininkas —12. ' _ ? 7. 
Antony Glosčius, Box 288 B. Jer- ! ud.‘ M.a8KiimavSė. 
sėyville Rd.

V. Baronienė, 
.-------------------------------------------------------------------— M. Duobienė.

LIETUVIS GRABORIUS

Pirmoji požeminė valgyk- 
■la Čeliabinsko kasykloje N. I 
.'4-5 pradėjo dirbti 24 sausio, i

ta, kad “tik komunistai ži
no akurat, ko jie nori. Ko
munistai tėra beveik viena
tinė partija, kuri turi pap
rastą, aiškią programą ir 

politiką”,1
! Ir Coolidge Pragydo

valgyklos kasyklose N. 1— 
ir 2. Viso Čeliabinsko ka
sykloje manoma organizuo
ti 8-10 požeminių valgyklų.

Avė.

St.

117 i 

Avė.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090> IR NAKT[

NAUJAUSIOS MADOS

vajus už. 
Dabar:Jis ^uos atsakys- 

—o— 
Kaip matote, So. Bostone 

paliečiant 
gyvenimo. 

Vieną patarimą norėčiau duot.
surengti 

geros diskusijos apie tai, kas 
kenkia darbininkiškam judė
jimui. Q labai kenkia ypa- 

Tai yra darbi-, tiškumai, nekalbant jau apie V • 1 I 1 • i « 1 • — J •
čia Augus, [atgal Čekoslovakijos vald-1 juos krizio didihtojhis.' 1 :

Darbininkė.

SO. BOSTON, MASS .
Atgyja Veiklumas

zSo. Bostonas jau pradėjo 
bruzdėti po ilgo miego. Ma
tyt, jau daugiau ir korespon
dencijų telpa “Laisvėj.” Taip
gi ir daugiau įvairių parengi-i 
mų ateina, nors keli jau įvy-1 
ko pasekmingai.

Laisvės Choras buvo suren
gęs linksmą vakarienę ir šo
kius, į kuriuos žmonės skait
lingai atsilankė ir linksmai lai
ką praleido. Rengėjai, davė ! 
skanius valgius ’ su gera mu-1 
zikaliŠka programa, kurioj da- { 
tyvavo Mišrus Kvartetas ir 
Merginų Kvartetas.

Dabar choras rengiasi prie 
metinio koncerto, kuris įvyks 
balandžio (April) 3 d. Daly
vaus choro abu kvartetai, ku
rie gerai yra žinomi. Mergi
nų Kvartetas jau antrą metą 
gyvuoja ir dalyyauja visuose 
mūsų parengimuose. Mišrus 
Kvartetas, nors dar nesenai 
Sutvertas, taipgi dalyvauja vi
sur. Linksma yra pranešti/ 
kad draugė Adelė Mickevičių- 1 
tė, kuri nesenai ąpsi 
gi dalyvaus šiame roi

j nesvyruojančią 
toliau pastebi rašytojas.

Žmonės ima iš bankų
H L M I •! J • I nigus ir laiko namie, idant Dabar Neva Ljoimiojai gelbėti nuo banketo.

-iBuvęs prezidentas Coolidgt, 
PRAGUE. — Du metai | bara tuos žmones ir vadna

T 1-1 1 • • Iii* 1 • . • 1 • 1 • t. J

1)1-

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

i Valdyba 1931 metam:
I Pirm. W. Geluaevičia, 51 Glendale St.
■ Pirm, paeglb. A. Sauka, 

256 Ames St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 

49 Sawtelle Ave.
i Turto rašt. K. Venslauskis,

12 Ąndovėr St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia.

153 Amei! St.
Iždininkas M. Miškinis,

9 Burton St.
1ž4° •tyobęjiii: P. Krušas, 141 Sawtelle

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J.
viČiA, < 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas.
J02 Hantington 8t.
Visi Montell, Mnss.

Avė.,
Bale-

KONCERTAS
S

f

H

s

s

E

!?

[vairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos {valias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve- 
šttrVSrtis, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

Aido Choro Merginų Sekstetas, iš Brooklyn? N. Y., pagarsėjęs darbininkiškais maršais

v ‘J

s 
E

E 
E
E E 
I

RENGIA LIETUVIŲ PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS 3-čiaį APSKRITYS

Subatoje, 5=tą d. Kovo-March, 1Q33.
180-2 NEW YORK AVĖ.,

PRASIDĖS 6-tą VALANDĄ VAKARE
NEWARK, N. J.

ĮŽANGA 50 CENTŲ-YPATAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS I) ■
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Laisniuotas Oratorius
Pennsylvania ir New Jer-

Užtikrinu, kad mano pa- 
į tarnavimas bus atatinka- 
! minusias ir už prieinamą 
I kainą. Nuliūdimo valan- 
I doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

< ji

r
r J

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį 
ne Lietuviška-Amerikohiška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu [f, 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių, rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistertias 

, elektros pritaisymo prie automobi-
i Iraus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, 125.00. Spe-. 
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 va), iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie
niais 10 va), ryto iki 2 vai. po pietų. ... . 4

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street . NEW YORK, N. Y<

-

i

S
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Įvedė, ir-* 
oncerte su MM MM tTM *0* >*WMh» WM MM VM MM MM Mrf gJ RM MM MM MM ¥

$

TURININGA PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS ŠIO APSKRIČIO CHORAI:
1. Sietynas mišrus Choras dainuos ir vaidins vieną, dainą, iš operetes “Alkis,” po vadovj^be B. Šalinaites,
2. Bangos Choras ir Merginų Ufa po vadovybe V. Žuko, iš Elizabeth, N. J.
3. Aido Choras, iš Brooklyn©, dainuos ir Aido Dramos Grupe suvaidins veikalą iš dii'btukės, kaip darbininkai yra

išnaudojami ir verčiami skubinti, prie darbp. Vardas šio veikalo ^Skubink.” . Aido .Maginu Sekstetas dainuos 
ir los taipgi; dainuos VytQ chorai Aido ir Sietyno.. Tai matote programa Btišldės vi'ėh tik is čhėrų 3-Čio Apskričio. 
Bus gera drkėstra, kuri grAj^s visokius šokius iki 2 vaL riak čia. . . . , A^siRtičio* VAldyb*.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

------------------------------

Luti in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniootae 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

A. LUTVINAS
69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J 

; ' Tel. Trinity 1-8726

w



. Puslapis šeštas - Trečiadienis, Kovo 2, 1932

šaika jo sėbrų pasigriebė jf ir 
pargabeno Į New Yorką,' ir 
tuo būdu jį paliuosavo. įdo
mu, kad jo artimiausia sėbre 
advokatė Shapiro skaitosi aug-

Tarptautinis Moterų Į Bendro Fronto Komite-1 Olginas Kalbės apie 
Dienos Paminėjimas i tas Perspėja Prieš Suk- i Mažąsias Tautas

Brooklyne Kovo 8 niasiuvią Išdavikus Sovietą Šalyje
' Tarptautinė Moterų Darbi

ninkių Diena bus minima 
Brooklyne Grand Manor sve
tainėje, kampas Grand iip La 
vemeyer Sts., kovo 8 d.n ant
radienį, 8 vai. vakare. | Kal
bės komunistų distrikto orga
nizatorius drg. L Amter; dai
nuos Aido»Choras; šoks artis- 

, tiški raudonieji šokikai; bus !
piano solo muzika. Įžanga su 
kortelėmis, gaunamomis “Lai- 

’ syėje,” tik 15 centų, o be jų, 
perkant tikietą prie durų,- bus 

/26c. Tarptautinės Darbininkų 
Moterų Dienos minėjimas busi 
vyriausiai mobilizavimas dar-j 
bininkių kovai prieš karą, ku
rį vis atviriau imperialistai, su 
Japonais ir Amerika priekyje,! 
ruošia prieš Sovietų Respub
liką.

, Komunistų Šešta Sekcija.

Teismo Indžionkšinas Prieš 
Moteris, Kovojančias už 
Duonos Nupiginimą

NEW YORK. — Pereitą pir
madieni, pradžioj ketvirtos sa
vaitės Suvienyto Fronto suk- 
niasiuvių streiko, tapo kovon 
išvesta tlarbininkai ir darbinin- 

; kės dar dešimties siuvyklų.
Eilinių Narių Komitetas, su

sidedantis iš 50, išleido atsi
šaukimą į narius kompaničnos 
International Ladies Garment 

j Workers Unijos: šaukia, kad 
atmestų tą begėdišką sutartį 
su bosais, pagal kurią šiostuni- 
jos vadas Schlesingeris nori j kaip įeras kalbėtojas. Jis ne- 
parduot sukniasiuvius į dari ......... .................. ..
juodesnę vergiją. Kad išju- 

jdint šios kompaničnos unijos 
(narius j masinį pasipriešinimą 
1 prieš Schlesingerio mašiną, tai 
i kairiųjų vadovaujamas Suvie- 
i nyto Fronto Komitetas suren- 
I gė labai didelę streikierių de- 
• monstraciją antradienį per 
į pietus ant 36th St. ir 7th Avė., 
1 pačiame centre sukniasiuvių 
darbų. Demonstravo prieš 
orakaitines sąlygas, į kurias 
Schlesingeris stengiasi vėl su-

OI gi-

streikierių^ bedarbių ir darbU 
ninku '/yrą prisirengę kovon; 
Tad policiniai iškraustytoj ai 
tą rytą nepasirodė. Yra ma
noma, kad ko^manda delei įna
mių išmėtymo laukan stengsis 
pataikyt tqkį laiką, kai nebus 
drūtos randauninkų ir kitų 
darbininkų sargybos; taikysis 
iš pasalų užklupti .ir savo pur
viną darbą padaryti.

’ Randauninkų komitetai ir 
Bedarbių Tarybos, tačiaus, pa- 
širūpins, kad streikieriai įna
miai nebūtų fąip išnetyčių už
klupti. > , ,

A. Pikietininkas.

PAŠIRANDAVOJA 3 šviesūs kam
bariai už $10 į mėnesį. Taipgi 3 
fornišiuoti kambariai už $12. Apgy
venta vieta lietuviais. 101 Scholes 
St., Brooklyn, N. Y.

(50-53)

NEW YORK.?—- Drg 
nas, redaktorius žydų komu
nistų dienraščio ^Freiheit,” 
duos prelekciją,r kaip Sovietų 
valdžia suteikė laisvę dauge
liui mažesnių tautų ir tautelių, 
gyvenančių ribose 'Sovietiį Są
jungos. Tą prelekciją galima 
bus išgirst ketvirtadienį, kovo 
3 d., vakare, kambariuose tarė sulaikyt gatvių taisymo
Bronxo Kooperatyvų, 2700 ir kitokius miestinius darbus, 
Bronx Park East. ' . ’ kuriems buvo skiriama 3 mili-

Drg. Olginas yra žinomas,; onai dolerių. Dabar gi nesą 
i. Jis ne-• pinigų ir nežinia,, kada jų bū

senai sugrįžo iš Sovietų šalies, ( šią. 
kur ilgokai buvojo. Kaip So-; 
vietai suteikė lygybę ir laisvę Į 
mažosioms tautoms, kurios bu
vo prislėgtos po carų letena, 
ir kaip dar jąsias pakėlė kul
tūroje ir apšvietoje jų pačių 
kalbose, tai yra įdomus klausi
mas ir visiems lietuviams dar
bininkams, ypač tiems, kurie iš 
caristinės globos paspruko į 
Ameriką.

Prelekciją rengia Sąjunga 
Kovai už Negrų Teises. Įžan
ga 25c. t

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

'■ tik susitarus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

f

Visokiu Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Mažina Miesto Darbus
Queens pavigto valdyba nu-

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 50 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioje, 4 d. kovo 
(March); prasidės. 8-tą vai. vakare, 
Hanover Kliube, 738—5th Avė., 
kampas 24th St. Visi nariai ir na
res skaitlingai dalyvaukite, nes tu
rime 
mui. 
tų.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys ‘daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- <.•> 
ęas, patinimus, gyslų ir są- 
naciui įdegimus, be operaci-, t i 
jos taipgi ir 'kitas ligas. 'Ju , 
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.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.
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NOTARY 
PUBLIC

Kepyklų savininkai Brighton 
Beach’yj ir Coney Islande iš
ėmė teismo indžionkšiną prieš 
darbininkų moteris, kovojan- 

‘ čias už duonos nupiginimą iki 
5 centų už kepaliuką. Tame 
streike iki šiol buvo areštuota 
bent šimtas moterų ; daugeli jų 
apkūlė policija ir savininkų 
samdyti padaužos. Bet-pama
tė, kad šitokiais būdais nega
lės sulaužyt streiką; tad gavo 
teismišką indžionkšiną; o in- 

* džionkšinas griežtai uždrau
džia pikietu-ot kepyklas, prieš 
kurias eina streikas; užgina 
atreikieriiims atkalbinėt žmo
nes, kad nepirktų duonos bei 
pyragaičių iš tų kepyklų ir 1.1. 
Kuomet savininkai jau turi in
džionkšiną, tai čia bus pasta
tyta dar daugiau policijos 
prieš streikieres; jų areštavi
mai pasidarys dar skaitlinges- 
ni. Tačiaus streikieres nar
siai pareiškė, kad jos nepaisys 
jokių indžionkšinų, o dar ener
gingiau tęs kovą iki laimėji- 
rtic.

Pereitą pirmadieni buvo pa-| 
šauktos teisman dvi streikie-l 
rėš; bet liudininkai, kaltinanti Į 
jąsias kaipo “užpuolikes,” 
taip nusimelavo ir susipainio
jo, jog ir demokratas teisėjas 
jautėsi priverstas paleisti ją
sias be bausmės.
pirmadienį bus teisiamos 38 
streikieres. Jąsias teisme gins 
Tarp. Darbininkų Apsigynimo 
advokatai, Buitenkant, '__
ber, Drucker ir Scwartzbart.

naudamas bosams.
Eilinių Narių Bendro Fron

to Komitetas šaukia mobilizuo
tis ir kovoti už pridėjimą 25 
procentų uždarbio ir už įvyk
dymą sutrumpinimo darbo lai
ko iki 40 valandų per savai
tę. O geltonieji schlesingeri- 
niai vadai siūlo grįžt atgal į 
darbą be jokių laimėjimų, o 
tik žadėdami, kad tam tikra 
(suprantama, bosų ir feike- 
riu) komisija išdirbs “moksliš
ką” nustatymą kainu už įvai
rius padaromus darbus. Bet 
tas jųx “moksliškumas” nieko 
daugiau sukniasiuviams neža
da, kaip uždarbių sumažini
mą ir visų sąlygų pablogini
mą abelnai.

Lietuviai darbininkai, ypač 
kriaučiai, turite padėt suknia- 
siuvėms ir sukniasiuviams pi- 
kietuot dirbtuves. Ateikite 
rytais apie 7:30 vai. po num.! 
795 Flushing Ave., Brookly-] 

I ne, ir sykiu su streikieriais 
įtraukite į pikieto linija.

K. Siūlinis.

Skleidžiasi Kova Prieš
Peraugsiąs Rendas

Nužudytas Kriminalistas, 
Politikierių Draugas

NEWARK, N. J. — Pirma
dienio vakare rado automobi
lyj nušautą vieną iš pavojin- 

Atefnantį Riaušių kriminalistų Izzy Pres-

Elzė Zubrickienė Gavo 
5-10 Mėty Kalėjimo

Elzė Zubrickienė Brooklyno 
teisme tapo nuteista penkiems 
iki dešimčiai metų kalėjimam 
Jirjąi buvo įtariama, kad iš
vien su savo jaukytiniu čaliu 
O.braičiu nužudė josios vyrą 
Andrių Zubricką. Jo kūnas 
buvo sukapotas ir gabalais iš
mėtytas po Brooklyną ir 
Queensą.. Obraitis už tai nu
teistas iki^30 metų kalėjimo, 
kaip antro laispnio žmogžu
dys. Jis savo išpažinty) poli
cijos detektyvams kaltino, 
kad Zubricko nužudymas bu
vo padarytas sulig Zubrickie- 

• nės plano ir sukurstymo. Bet 
jos advokatams pavyko teis- 

fe- me nukreipt bylą, Į ne tokią 
pavojigą Zubrickienei vagą. 
Jinai formaliai liko nuteista 
kaipo klastingai pasirašius sa
vo nužudyto vyro vardą ant 
valdiško čekio, sulig kurio Zu- 
briękpi priklausė gaut pinigų 
iš valdžios, kaipo ex-kareiviui, 
tajmavusiam pasauliniame ka
re.—Zubrickienė buvo smuk
lės laikytoja, 43 meti) am-

; žiaus. < i

serį, 40 metų amžiaus. Jo 
! “frentka” advokatė Rūta Sha- 
i niro tvirtina, kad jis tą vakarą 

Tau- nu0 -i°s i^e^amas turėjęs ki- 
šeniuose $1,400 pinigų; ir jis 
išvažiavo pasiskolintame iš jos 

j automobilyje. Yra spėjimų, 
. kad Presserį nudėjo būtlege- 
1 riai iš priešingos šmugelninkų 
šaikos. Per palyginamai ne’il- 

1 gą savo gyvenimą Presseris 
į buvo daugiau kaip 20 sykių 
I areštuotas; buvo kelis kartus 
’sėdėjęs kalėjime už plėšimus ir 
I vieną kartą už “netikslią” 
į žmogžudystę. . Bet gengsteriai 
jo sėbrai sutrumpino jam 
žmogžudystės bausmę. Kada 
jis su kitais kaliniais buvo pa
statytas darban prie kelio tai
symo New - Jersey valstijoj, 
štai stovinti N. J. valstijos po
litikoje. 1929 metais jinai 
kandidatavo į Newarko miesto 
valdybą.

NEW YORK.—Randaunin- 
kai po num. 581 Beck St. ne
senai buvo laimėję streiką, pri
versdami savininką nupigint 
rendas ir prižadėt, kad jis ne
mėtys laukan bedarbių. Bet 
po kiek laiko jis atsiuntė pra
nešimą vienai bedarbių šeimy
nai, kad, girdi, turite išsikraus- 
tyt arba būsite išmesti, jei ne
užsimokėsite rendos.' Sužino
jęs apie savininko grasinimų, 
randauninkų bloko komitetas 
mušė jam telegramą, kad jie 
vėl paskelbs streiką prieš tą 
savininką, jeigu jis išmes be
darbių šeimyną. Savininkas 
nusigando, prašė, kad neskelb- 

i tų prieš jį naują streiką ir 
pats pasisiūlė sykiu su ran
dauninkų komitetu nueit į 
miestinę labdarybę reikalaut 
piniginės paspirties tai šeimy
nai.

Tuo būdu iš labdarybės biu- 
1 ro buvo išgauta pinigų apmo
kėt šešis mėnesius rendą mini- 

i mos bedarbių šeimynos, kuri 
fu r i penkis vaikus ir sergančią 
motiną. Pagelba, kaip mato
me, buvo gauta per kovingą 
darbininkišką vienybę.

Randauninkai po num. 28Ū2 
Oliville Ave., Bronxe, išnaujo 
išėjo į streiką, kad savininkas 
sulaužė vieną sutarties punk
tą, kur jis, apart rendos nu- 
piginimo, buvo pasirašęs ne- 
mėtyt bedarbių laukan. Kaip 
tik dabar jis iškraustė dvi be
darbių šeimynas, tuojaus visi 
jo įnamiai pranešė savininkui, 
kad jis negaus jokių rendų tol, 
kol atgal nesukraustys išmes
tąsias šeimynas. 1

Matydamas kitų namų ran- 
dauninkus energingai 1 strei
kuojant už kambarių kaįnos 
nupiginimą, vienas namo sa
vininkas, prieš 733‘‘Arno\v 
Avė., pasišaukė namų komite
tą ir sutiko nupiginti reridais.

Pereitą pirmadienį iš ryto 
buvo paskirta išmest į gatvę 
26 šeimynas randaiiriinkų - 
streikierių ant Arnow ir Long
fellow Avės. Bet policija su
žinojo, jog du tūkstančiai

daug svarbių dalykų aptari- 
Atsiveskite ir naujų aplikan- 

Prot. Sekr. A. Bružas.
, (52-53)

MAŠPETH, N. Y.
L.D.S) 14-tos kuopos mėnesinis1 su

sirinkimas įvyks ketvirtadieni, 3-čią 
dieną kovo (March) po numeriu 
70-42 Link Court, Maspeth, 8-tą vai. 
vakare.

Visi nariai būtinai dalyvaukite ir 
atsiveskite naujų narių.

Sekr.
(52-53)

RIDGEWOOD, N. Y.
L.D.S.A. 132 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 3 d. kovo (March), 
prasidės 7:30 vai. vakare, pas drg. 
O. (Neciunskįenę, 296. ;Suydam St., 
Brooklyn, j N! Y. Organizatorė.

EAST NEW YORK, N. Y.
> ' / i

1 A.L.D.L.D. 111 kp. susirinkimas 
įvyks 'pas draugą Petrauską, 122 
Crystal St., prasidės 8-tą vai. vaka
re, ketverge, 3 d.' kbvof >(March). 
Visi riariai ateikite Į susirinkimą ir 
atsiveskite naujų kandidatų į drau
gystę. Visus' 1 asmeniškus reikalus 
padėkite į šalį'ir rūpinkitės visuome
niniais ! dalykais. <

Org. M. Misevičiene.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo tėvo Jono Žilinsko, 

Amerikoje gyvena jau virš 20 me
tų, girdėjau, kad gyvena Brooklyne 
ir turi- savo namą. ' Aš ešu kilęs iš 
Lietuvos, Alytaus apskričio, Varėnos 
valsčiaus, kaimo Vazgirduonių. Da
bar gyvenu Pietinėje Amerikoje, 
Uragvajuj; jau arti metai laiko. 
Džiaugčiausi, kad atsišauktų ant šio 
pajieškojimo arba jei kas praneš 
man apie jį, būsiu labai dėkingas. 
A; Žilinskas, Montevideo del Cerro, 
Barrie Carabo, Calle 1 No. 155.

(51-52)

IŠRANDAVOJIMAI
PIRK ARBA EIK UŽ 

PUSININKĄ
Negalėdamas vienas apsidirbti, 

esu priverstas parduoti pelningą biz
nį arba turiu priimti pusininką 
(partnerį). Barzda.skutykla įtaisyta 
pagal naujausios mados. Greit nau
dokitės šiąja proga. Kreipkitės šiuo 
antrašu: Kazys Degutis, 315 W. 36th 
St., New York City. •

.. <52:S6>

—....... T " t "r"—"•—I I t »» h t , \ >
PARSIDUODA restaurantas, geroje 

biznio vietoje,- apgyventa lietu
viais ir . kitataučiais. Esu vie
nas ir persunku apsidirbti. To
dėl ‘ parduosiu arba jei atsitiks tin
kama 'ypata, t,tai .priimsiu, į partne-r 
rius. 29.0 Graham Ave., Brooklyn, 
N. Y. ’ ’ ■ (52-57)
PĄSIRANDĄVOJA. forpi^iuotas kam 

barys, grirū apšildomas, visi' pa- 
rankumai, ant penktų lubų, išduosiin 
vienai ypatai.' Informacija^ gausit 
“Laisvės-” ofise.

(50-52)

Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml MI MI MI MI

P, K. Reporteris.

•lįi—ta—— n—nu—m—■i —• 

i Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai
f Dovanom ar patys sau norėda- į 
fmi pirkti laikrodžius, daimantus 
lar bi ką iš auksinių 
• nokite, kad 
■ sipirksite.

pas mane
daiktų ži- 
pigiau nu-

LAIK-
NAU-

MADOS

j ĮVAIRŪS
[RODŽIAI
I JAUSTOS
|UŽ PRIEINAMĄ
Į KAINĄ

I Taipgi taisau visokius laikrod-! 
! žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
į Taigi kreipkitės pas mane,, o aš | 
| stengsiuosi pilnai patenkinti. -- ? 
į Williamsburgiečiams, kuriems į
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ai' kitus auksinius f 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ■
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs! 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-?

(’ kėsite “Laisvėje.” ■
VIKTORAS JANUŠKA

? 127-17 - Liberty Avė
■ Tarpe 127 ir 128 gatvių 
Į Richmond Hill, N. Y.

—•

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur rejkalaukite ; ( )

Naujokų Cigarų
JONO ARBA 

.PETRO 
i

Kainos po 
10c ir 15c

VIENINTĖLE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITY 

Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

clcktriki} ir magnetizmu,' |r važiavinią i i. įajįoge<

325 E. 14th STREET, Near 1st

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th

&
&
&

Petras Naujokas
I Savininkas

Tai . ,
LIETUVIŲ

ISDIRBYSTfiS
CIGARAI

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast ______ , „ __ _______
Ir planą automobilio; mokinama dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį... Mes padedamo 
kiekvienąm prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E.14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049

Noble Streets 
Noble Streets 
Fairmount 
Green 

& Parrish 
& Poplar

3179 Richmond 
259 South, 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 Smith 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

Mūsų išdirbystė savo ci- 
?arų< gerumu įsigijo popu- 
iarišką vardą visoje plačio- 

, e Amerikoje. Mes prista- 
;ome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius. 
Prisiūnčiamee pašta pigiai ir I 
greitai.

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve

361 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

H MATHEW P. BALLAS (NC.
(BIELAUSKAS)

H GRABORJUS
UNDERTAKERS AND EMBALMERS 

Igp 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.
. Mūsų (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 

mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBA! AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIMI MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

W PRIŽIŪRĖTI. duodam' GRAŽIĄ V1ETAX SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

jj VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Iv MUS, O MES
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM. ‘

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN.Ą IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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 

Nuo 4 iki 8
. Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniikas vynj ir 

moterų lixas kraujo ir odos. 
Padalau ištyrimu kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
156 VV. 44th St,, Room 302 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i 

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

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
, Graborius

UNDERTAKER
■ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant-visokių’kapinių; parsamdo au*- 
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynomis ir pasivažinėjimams.

231' Bedford Avenue

: BROOKLYN, N. Y.

O

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuoini pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion Si., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
• Tel. Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4109

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy. Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVŲ.”

° O

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 G iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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