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ĮVAIRIOS ŽINUTES

stovu direktorijoj ir vokie

Susikoncen

didelis

Trocikis ant Kelių Prieš 
Čechoslovakijos Valdžią

ISTANBUL, Turkija. — 
Kontr-revoliucionierius Tro-

REIKALAUJA ATMETIMO VISU FIŠES 
BILIU, KURIE PATIEKTI JUNGTINIU 
VALST. KONGRESUI PRIEŠ ATEIVIUS

Iš Suomijos pranešama, 
kad fašistų maršavimas ant 
sostines baigia iškrikti.. Iš
girdę, kad atvažiuoja karei
viai juos pasitikti, fašistų, 
vadai pasprukę ir slapstosi,; 
o jų pasekėjai palikti dide
lėj suirutėje. ; ...

Svarbus Dviejų Motinų 
Maršrutas Reikia Remti

Negynė Varguolių, 
Gins Parazitus

Liepia Amerikonams 
Išsikraustyt

spyrė, 
matyt, 
sužalo-

CHINU ARMIJA TRAUKIASI ATGAL 
VISU FRONTU; JAPONAI JUOS ŽUDO

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)

Ignotas Beeis, kadaise

Komunistai Darbuojas 
Tarpe Japonų Kareivių

O yra 
kuomet 
buržu-

choslovakijos konsulio, pra
šydamas leidimo aplankyti 
Čechoslovakiją. O Čechoslo- 
vakija yra viena iš reakcio- 
niškiausių fašistinių šalių. 
Ji yra Lenkijos talkininkė 
ir tebėra neužmezgus jokių 
ryšių su Sovietų Sąjunga.’ 
Prieš šitą fašistų valdžią 
dabar Trockis atsiklaupė 
ant kelių.

Komunistų Partija 
truoja savo atydą į dirbtuves, 
fabrikus ir kasyklas. Ypačiai 
karo pavojui padidėjus svarbu 
komunistams užmegsti ryšius 
tose kapitalizmo tvirtovėse su 
darbininkais. Mes irgi turime 
rūpintis kuodaugiausia lietuvių 
darbininkų ir darbininkių tie
siai iš dirbtuvių įtraukti į Ko
munistų Partijos eiles.

Bedarbių Taryba 
Darbuojasi

PINEVILLE, Ky.— Ang- 
lies baronų kontroliuojama 
“grand džiurė” apkaltino 
sulaužyme kriminalio sindi- 
kalizmo įstatymo Kentucky 
streiko. vadus ir streikierių 
šelpimo darbuotojus. Devy
ni draugai tapo suareštuo
ti Sausio pradžioje ir tebe
sėdi kalėjime. Kiti trys bu
vo vėliau suareštuoti. Visa

KLAIPĖDA. — Smetonos čiai du

WASHINGTON 
rašė 145 atstovų buto na
riai ir reikalauja, lęad kon
gresas svarstytų atidavimą 
valstijoms kontroliuoti deg
tinės pardavinėjimą. Tai

KLAIPĖDOS SEIMELIO DIDŽIUMA AT 
METĖ VISUS SMETONOS PLANUS;

dantim 
ALDLD 

$232.87!

SHANGHAI. — Japonija 
grūmoja bombardavimu tos 
miesto dalies,' per kurią ei
na gelžkelis. Amerikos kbn- 
sulis įsakė visiems ameriko
nams tuojauš įšsikrkustyti 
iš tos vietos; 1 < \ '• f'!

Valdžia Rengiasi 
Prie Naujo Karo

} London., —Anglijos* spau
da ' “apgailestauja”,; kad 
Amerikos karo laivynas tar
po sutrauktas į Pacifiko 
vandenyną. , c, • -, /

Vatikano Miestas. — Ka
dangi prasidėjo derybos 
tarpe Japonijos ir Chinijos, 
tai yra kalbama, kad pra
sidėjo,—tai Popiežius tvirti
na, jog tai dievo atsiliepi
mas įjojo maldas! Bus ka- 
|alikih kurįe. tikės šįtam po
piežiaus blofuL . , ,

Denver, Cdl. — Paskelb
ta, kaęl Jungtinių1 Valstijų 
sekretoriaus Lamonto sū
nūs; Robert P. Lamont, tuo
jau# išvažiuos į Sovietų Są- 
jungą. Jis esąs kviečiamas 
dirbti prie gyvulių augini
mo pramonės, kaip atsižy
mėjęs ekspertas toje srity-

Paryžįius. —( Pagal priim' 
tą budžetą, Pranei jos pas 
tovi armija susidės iš 626, 
000 vyrų.

‘Kova iki Mirties”.
Buržuazijos Agentai.
Nudegė Nagus. .
Ryšiai su Dirbtuvėmis

Rašo Komunistas.

SHANGHAI. — Chinijos 
vadinama geriausia 19-toji 
armija, taip pat jos karinės 
spėkos ties Antao traukiasi 
atgal. Japonija visu fron
tu ima viršų. Pranešama, 
kad -\denoj vietoj japonai 
pralaužė chinų frontą ir už
ėmė miestą Tachang. Tai 
buvo svarbi vieta chinų an
trose apsigynimo tranšėjo-

WASHINGTON 
stovu buta^

LONDON. — Anglijos 
valdžia nutarė atmokėti 
$150,000,000 paskolos, kurią 
ji gavo nuo Amerikos ban- 
kierių pernai laike sterlin
go puolimo. Dar $50,000,- 
000 pasiliks neatmokėta.

CHICAGO. — “Liberališ
kasis” Darrow atsisakė pa
dėt gint Scottsboro biednus 
negrus jaunuolius, o tuo tar
pu apsiėmė ginti > turtuolę 
ųonią Fortescue ir kitus ka
pitalistų išdykėlius, kurie 
kaltinaini ^nužudyme Hono
lulu1 mieste -žmogaus. , >Dor 
leris po padu... >

buvęs 
ALDLD. sekretorius ir pabėgęs 
iš klasių kovos lauko, pradėjo 
terlioti tą draugiją. Puola 
Centralinį Komitetą.’ Bet vy
ras baisiai nudegė nagus.

Beeis išniekino-išbarė Komi
tetą, kam jis ALDLD. knygas 
garsina “Laisvėje” ir “Vilnyje” 
del pardavimo-platinimo. Bet 
draugijos sekretorius d. šoloms- 
kas atkirto jam taip gerai, jog 
tas žmogelis veikiausia čiaudės. 
kol gyvas bus. Bečis pasirodė 
ne tik šmeižiku mūsų draugijos 
ir dienraščių, bet taip pat žmo
gum, kris nemiegodamas klie
dą ir graibstosi palei sieną.

VARŠAVA. — Nahjo ka
ro debesiais padangė niau
kiasi. . Zuja imperialistai ir 
militaristai. Štai Lenkijos 
kruvinasis diktatorius Pil
sudskis šauna Rumunijon į 
“svečius”. Ten jam būsian
ti suteikta garbės vieta ge
riausiame Rumunijos armi
jos regimente. ^Tai tokia 
giminystė dabar išsivystė 
tarpe Lęnkįjos ir Rumuni
jos' plėšikų.v O jos .abir.yra 
iiūperialištųJ palaįkoihos 
prieš Sovietų Sąjungą.'

tai sums 
Partijos 
elmano, < 
ištikimo 
sakome, 
demokratai yra 
ramstis ir agentai 
sutinka. . .

HOPEWELL, N. J. —Ko
vo 1 d. čionai kažip kas pa
vogė Lindbergų vaiką, pa
leista policija jieškoti trijo
se vąįstijbse.' Spėjama, jog 
piktądaęis užsimanė pasipi-

pneme sumany
mą, kad valdžia paskirtų 
iš iždo $132,500,000 del ke
lių taisymo. Buvo tvirti
nama, kad šitie vieši darbai 
duos darbo vienam milionui 
bedarbių. Betgi dabar pati 
valdžia apskaičiuoja, jbg 
už tuos $132,500,000'* darbo 
tegaus apie 37,000 darbinin
ku. ' Tai nėra nė lašo van
dens į bedarbių jurą. Dvy
lika milionų bedarbių, o 37,- 
000 tegaus darbo! Tačiaus 
buržujai plačiai bustino, kad 
šitas’ kongreso žygis daug 
pagelbės bedarbės sumaži
nimui1. - ’ ' *

Pagarsėjęs Anglijos reak
cionierius ir konservatorių 
vadas Winston Churchill 
dabar baladojasi po Ameri
ką. Kalbėjo Grand Rapids, 
Mich. Tas imperialistinis 
gončius šaukė, kad Anglija 
ir Amerika turi susivienyti 
karui prieš komunizmą ir 
Sovietų Sąjungą. Tarp 
kitko jis sakė:

“Neužmirškime

Buffalo. N. Y.—Švietimo 
taryba nutarė, kad vedusios 
mokytojos bus prašalintos 
iš darbo priemiestyję Ken
more. Taip pat nutarta 
samdyti naujas. mokytojas 
su mažesnėmis, algomis ir 
visiems mokytojams nuka
poti algas. j

panaikinimas. “Šląpįe ji’
džiaugiasi dideliu ląimėji 
mu.

bruzdėjimą prieš alkį ir al
gų kapojimą.

Delegacija susidėjo iš se
kamų asmenų: Engdahl, 
Ford, Johnson, Oberkirch 
ir Levine.

Johnson yra New Yorko 
miesto kolegijos profesorius 
ir jis pareiškė, kad jis pir
mu sykiu šiemet balsuos už 
Komunistų Partijos kandi
datą į prezidentus. Jis pa
matęs, kad tik komunistat 
sąžiniškai veda kovą prieš 
priespaudą ir išnaudojimą^

Vokietijos socialdemokratai 
remia į prezidentus imperato
rišką kraugerį Hindenburgą. 
Jį taip pat remia Vokietijos 
klerikalai ir stambusis kapita
las. Tie patys socialdemokra- 

; karia, ant Komuniste] 
kandidato, d r g. Tha- 

dirbtuvės darbininko, 
revoliucionieriaus. Mes 
jog Vokietijos social- 

buržuazijos 
Visi su tuo

mus.
Gi No. 34 savininkas atsi 

sakė išpŲdyti komiteto rei 
kalavimus ir visi randam 
ninkai išėjo į streiką.

Lietuviai bedarbiai ragi 
narni' stoti į bedarbių tary 
bą, kurios buveinė yra pt 
num. 61 Graham Ave.

Nęw York. — Prie stalų 
patarnautoja- Marie Foley 
tapo nuteista šešiems me
tams į kalėjimą .už tai, kad 
vienai poniutei smarkiai 
įspyrė į užpakalį. Mat, po
nia apvagino patarnautoją, 
todėl pastaroji jai 
Buržujus teisėjas, 
pasigailėjo ponios 
tos sėdynės...

PENNS GROVE 
Kovo 1 d. čia kilo 
gaisras, kuris' nušlavė na
rius astuoniuose ! blokuose 
Daug žhionių liko >! bena
miais, bet gyvybių< nežuvo,

Nacionalis Aukų Rinki
mas del “Daily Worker1

Kentucky ir Tennessee vals
tijose susirinko buržujai, kuni
gai ir profesoriai ir nutarė pra
dėti kovą su komunizmu “iki 
mirties”. Tam tikslui jie įkūrė 
Krikščionišką Patriotų Lygą.

Tas tik parado, kad Komu
nistų Partijos veikimas pietinė
se valstijose buržuazijai į šoną 
įvarė dieglį. Ypatingai komu
nistų įtakos augimas tarpe pa
vergti! juodveidžių masių ne-j 
duoda ramybės išnaudotojams.

“Kova iki mirties” ir bus. 
Rusijos caras irgi vedė kovą 
iki mirites su revoliucinėmis 
spėkomis. Laimėjo revoliucijos ! 
raudonasis frontas. Amerikos' 
plutokratija neišvengs panašaus 
likimo.

BROOKLYN, N. Y.—Be
darbių taryba sušaukė susi
rinkimą darbininkų, kurie 
gyvena po num 
Barlet St. Tapo suorgani- . Smetonos planas buvo 
zuoti namų komitetai. Na-1 toks: lietuviai turės du at- 
mo No. 48 komitetas parei
kalavo nuo savininko, kad 
randa būtų numažinta po 
dolerį nuo kambario, kad 
nebūtų mėtomi laukan be
darbiai už neužmokėjimą 
randos, kad būtų išnaujo iš- 
maliavoti kambariai ir kad 
būtų pripažintas namo ,ran- 
dauininkų komitetas. Iš sy
kio savininkas labai spardė
si, bet* paskui sutiko išpildy
ti . randauninkų reikalavi-

WASHINGTON. — Kovo 
1 d. prieš atstovų buto imi
gracijos komisiją pasirodė 
delegacija Nacionalės Atei
vių Gynimo Tarybos ir rei
kalavo, kad visi kongresan 
Įnešti biliai prieš ateivius 
būtų atmesti. Delegacija ko
misijai nurodė, kad- tie 
bjaurūs Fišės sumanymai 
yra užsimojimas ant visos 
darbininkų klases. Puolimas 
ateivių ir komunistų daro
mas su tuo tikslu, idant nu
slopinti augantį darbininkų

Dabar sugrįžkime Amerikon. 
Nesenai vienam masiniame į 
kliube buvo toks atsitikimas: [ 
Lietuvių komunistų frakcija į 
kliubo pirmininkus nominavo 
revoliucinį darbininką, Komu
nistui Partijos narį, gerą kovo-< 
toją. Bet gi provokatoriaus Į 
Pruseikos pasekėjai nominavo Į 
biznierių, tautininką. Už biz- j 
nierių taip pat stojo klerikalai, Į 
fašistai ir socialfašistai. Visi 
prieš darbininką 
kandidatą!

Jų frontas laimėjo, 
žmonių, kurie pyksta, 
pruseikinius vadiname 
azijos agentais...

Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas praneša, 
kad yra rengiamas pra
kalbų maršrutas senutei 
Tom Mooney motinai ir 
Viola Montgomery, moti
nai vieno Scottsboro neg
ro jaunuolio, nuteisto 
mirtin. Tai bus didžiau
sios svarbos maršrutas 
už paliuosavimą Tom 
Mooney ir Scotsboro jau
nuolių. Lietuviai darbi
ninkai ir jų organizacijos 
privalo nuoširdžiai tą 
maršrutą remti. Prisidė
kime prie sutraukimo ma
sių į tuos susirinkimus.

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

sako, kad chinai pasitrauks 
iki ęhenzu ir tenai laikysis.

Tuo tarpu didžiausiam iš
krikime chinai traukias at
gal Chapei karo fronte. Ant 
bėgančios armijos japonai 
pilia iš kanuolių šviną ir žu
do tūkstančius chiniečių.

Japonai ofensyvą pradėjo 
kovo 1 d. Į karo frontą pri
statyta tūkstančiai naujų 
kareiviu.

dvylika bus atiduota teis
mui.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas atsišaukia į 
visus darbininkus ir jų or
ganizacijas padėti ginti 
streiko vadus, f Jiems grū
moja dvidešimties metų ka
lėjimas. Kol kas jų nepa
leidžia po jokia kaucija iki 
teismo.

SHANGHAI. — ’ Japonų 
karinis štabas skundžiasi 
ir dejuoja, kad Chinijos ko
munistai pradėjo skleisti 
propogandą tarpe Japonijos 
kareivių. Išplatintuose la
peliuose Ckomunistai šaukia 
kareivius prie sukilimo 
prieš imperialistinius Japo
nijos plėšikus. Lapeliai 
spausdinti japonų kalboje. 
Uoste Woosung kariniam 
štabui pavykę sučiupti ke
lis maišus komunistinės li
teratūros, siunčiamos del 
išplatinimo tarpe Japonijos 
kareivių.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Kovo 11, 12 ir 13 dd. 
bus nacionalis aukų rin
kimas delei Komunistų 
Partijos organo “Daily 
Workerio”. Aukos bus 
renkamos d ė ž u t čmis. 
“Daily Workerio” drau
gai šauka visus revoliuci
nius darbininkus daly
vauti šiame aukų rinki
me; Jeigu visuose mies
tuose, kur tik yra revo
liucinių ' darbininkų, bus 
einama palei stubas ir 
storus, tai bus surinkta 
graži suma pinigų ir pa
dės komunistų dienraš
čiui išeiti iš finansinio 
krizio.

lestingi, 
tautinio 
palaiko 
spėka.
liškai kalbančiam pasauliui 
(Anglijai ir Amerikai) at
sistoti tarpe Europos ir Azi
jos pakrikusių žmonių ir 
komunizmo upės.”

Tai balsas Anglijos kapL 
kad pa-'talistų į Amerikos pluto- 

sauly j e randasi nauja visuo-,krati ją. Karo pavojus au- 
menės sistema, kuri veikia |ga. Imperialistai vienijasi 
pasaulinu maštabu ir kurios, karui prieš Sovietų Sąjungą 
veikimo metodai yra bėgai- ir komunizmą.

-tai sistema z tarp- 
komunizmo, kurį 

Rusijos ginkluota 
Labai laikas ang-

Gi penktas narys 
bus Smetonos agentas Mer
kio paskirtas Šimaitis. Pas
tarasis, kaipo; prezidentas, 
turės sprendžiamąjį balsą. 
Tas reiškia, kad kruvinasis 
Smetona valdys kraštą taip, 
kaip jis smaugia didžiąją 
Lietuvą. Bet šitasx planaš 
neišdegė. Ką dabar darys 
Smetona, tai sunku atspėti. 
Veikiausia jis paskelbs nau
jus “rinkimus” ir terori
zuodamas opoziciją “iš
rinks” seimelio didžiumą iš 
savo pasekėjų.

paskirtas Klaipėdos guber- 
natorius Merkys paskyrė 
Klaipėdos seimelio prezidęn-- 
tir Smetonos agentą Šimai
tį. Tas kreipėsi prie seime
lio, kad sudarytų direktori
ją; Bet seimelio didžiumos 
partijos atmetė šitą pasiū
lymą ir atsisako ką nors 
bendro turėti su paskirtu 

įr 48: diktatorium.

PHILADELPHIA, Pa.
Čionai prie laivų statymo 
priimta į dafbą dvylika šim
tų darbininkų. Jie. pasta
tyti prie pertaisymo kari
nių laivų. Bosai atvirai sa
ko, kad šis darbas atsirado 
delei to, kad eina karaą Chi- 
nijoje.

Gi iš Wilmington, Del., 
praneša, kad ten laivai vie
nas po kitam, prilioduojami 
amunicija ir išsiunčiami.

Jūrininkų revoliucinė uni
ja šaukia darbininkus atsi
sakyti • lioduoti amuniciją, 
kuri bus naudojama karui 
prieš Sovietų Sąjungą ir. 
prieš Chinijos revoliuciją.

ANGLIJOS IMPERIALISTAI UŽ BENDRA 
FRONTĄ PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGA"

MEERUT, Indija. — An
glijos valdžia nuteisė- kalė- 
jiman jauniausį Gandhi sū
nų, Davi Das Gandhį. Kal
tinamas kurstyme neklau
syti valdžios. Nubaustas, 
šešiais mėnesiais.

Pasiskaitykite sekamus nesu- 
mušamus faktus. Laike Bečio 
sekretoriavimo, 1929 metais 
(kuomet darbai ėjo gerai ir 
žmonės neskūpėjo centų pirki
mui literatūros), ALDLD. kny
gų parduota-išplatiųta už $2. 
40; o 1930 metais “pakilo”, iki 
$6.93! Tai paimta iš paties Be
čio vestų apyskaitų! Per du 
’’gerovės” metu .išleista vos už 
$9.33 knygų! Tai šitaip darba
vosi Ignotas Bečis del “aplie
tos labo.”. « i < :

f : > Ir i <
Dabar paimkime 1931 me|us, 

kuomet pradėjo veikti nuo de
šiniųjų Bečių įtakos pasiliuosa- 
vęs Centro Kimitetas ir kuomet 
sekretoriaus darbą paėmė d. 
Šolomskas. Tai baisiaus krizio 
metai. Daugelis darbininkų 
skiriasi su centu taip skaudžiai, 
kaip su traukiamu 
Vienok 1931 metais 
knygų išparduota už
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KAIP KUNIGAI MULKINA ŽMONES
TORONTO, ONT.—Va-(apie tą triukšmą tų legen- 

sario 21 d. Toronto lietu- dų, padariusių Kristų, 
vių katalikų parapijos kle
bonas kunigas Garmuš su
rengė “joriiarką” Lietuvos, 
nepriklausomybės paminėji- j 
mui. . 
bai mažai kas eina, tai nė* I

. ra progos paskleisti savo Į r

Krikščionybe nėra naujas 
dalykas, joje nieko origina
laus hera, bet yra rinkinys 
gana nevykusiai i suformu- 

Mad bažnyčią “la- iluotas iš senovės žymesnių
* ' pagonų tikybų. Užtai tiek

'daug ten nesąmonės, tikra 
!slnovės pagonų tikybų mai-

Mes dar labai gerai atsi- Į dininkas nesutiko su ta 
mename, kaip LDS, organi- tvarka ir pasiliko taip, kaip 
zaciją puolė Gegužiai, Kru- kad jisai'rtorėjo. ■ 
šai, ‘Bago'čiai, Jurgeliutės ir ' 
visa gauja, kuomet reikėjo 
gauti pastovų čarterį ir, le
galizuoti naujai įkurtą L.D. 
S. Jie ėjo į teismus, skun
dė mūsų organizaciją val
džiai,' kad jinai yra “komu
nistiška”, kad jos tikslas 
bus tik “agitacija,” o ne pa- 
šelpa. Bet mes atmušėme 
tą baubą, organizacija gavo 
čarterį ir varo savo darbą 
pirmyn. , ,

Dabar atsiranda nauji ; 
fašistai, kurife' pūola mūsų 
organizaciją, kišasi į jos Vi-1

pe. .minių. Prisirinkus pil
nam bažnyčios skiepui, kur 
nemažai dalyvavo ir prog
resyvių lietuvių, tai kuni
gas Garmus išliejo visą tul
žį ant komunistų ir bedię- 
vnj.

,Kun. G. kalbėdamas apie! 
Lietuvos “didvyrių” 
ir darbus, begirdamas “nu-

Bet toliau jisai sako, kad 
ir su pirmininku taip “blo
gai” buvo:

“Su pirmininku M. ‘Bacevi
čium panaši istorija. Pagal kon
stituciją, jis turi pasirašyti ant 
visų prisakymų išmokėti bilas. ■ 
Jis to reikalavęs nuo gavimo! 
čarterio, bet Sekretorė nesiskai- 
čius. Paskutiniam tarybos po
sėdį' prisiėjo svarstyti j tarybai 
ir čia Jeskevičiute laimėjo;—nur 
tarta, kad nereikia pirmininkui 
,pasirdšyti ant įsakymų išmokė;L 

- 'tivūr kasierius išmoka ant vie- 
nos^sek reto rėš paliepimo.” j

Kaip matote, tąi tas “ge- 
‘dujinę. .tvarką ,ir reikąįųs.! radėjas” kalba apie “gegu- 
Šie mūsų priešai vadinasi,'Fn§”' metodą L.D.S.; Bet 
save “L.D.S. Nariais?’ ir ki-' dabar jau jam - negeri nė 
tokiais vardais. Kokie jie 'Pdd. Tarybos- tarimai. Ji- 
nariai? Jei jie nariai, taigai laikosi .įsikibęs “geguži- 

’ ” konstitucijos. Rodos,
krikščionybė yra tikyba

atsižadėjimo savęs, atsiža- ,s ^am jje eina į priešu spaūL'n^
dėjimas pagerinti gyveni-!^ įr ten niekina net L.D.S, Jau Jisai .turėtų žinoti, kad 
mą čia ant žemės, bet jį j Tarybos tarimus? Ne, , jie musų konstitucija dar tik 

j nėra gero velijanti mūsų gaminama. Iki šiol mes nau- 
i organizacijai, bet jos grio- dojomės tik, galima sakytį 

cvMxv.. _ . ............... : vėjai. Jiems rūpi, kad pa- sehųja tvarka. Tad antrieji
garbę visuomet ištikimi ir t Kenkus mūsų organizacijai, pnešai ir peša viską, ką tik

• kaji^rūs . del išnaudotojų. |juo mūsų organizacijai bus Jie gali surasti pasenusio, 
plyšusią močiutę” Lietuvą, būdais ją ka- blogiau, nesiseks,
apgailestavo Sovietu Rusi- Pralįstai remia, nes su jos,,daugįau džiaugsis

- , kad jie —................
kančia badą ir vergauja”. vei£us-

skelbianti augščiausią įde- Į ng 
alą — kentėjimą ir elgetys-; 
tę, kad tuo jos pasekėjai:

jos darbininkus, kad jie 
a'

Apsistojo tarpe krikščiony
bės ir komunizmo ir pra- vo 

j dėjo nerausdamas meluoti 
’ir ..isteriškai plūsti.

Pirmiausia perstatė save 
labai mokytu ir daug ži
nančiu; pasisakė kad net ir 
’“Laisvę” skaitąs. Paėmė 
“Laisvę” ir norėdamas pa
rodyti kaip ji “meluoja* 
paskaitė kelis žodžius, kur 
buvo rašoma, kad visi raš
tai «apie Kristų, ifci yra pa
sakų1 ‘rinkinys ir Kad kaip-? 
dų “šventės”, tai yra saulės 
užgimimo šventė. . Kad 

, “parodyti” jog čia neteisy-1 
bė, pasiėmė anglišką bu r- Kunigai gali 
žųazinį laikraštį ir sako:: kinti tamsius darbininkus, 
“Štaį, žiūrėkite, kaip kitas 
“komunistas” sako, kad Jė
zus Kristus buvo “komunis
tes”. Matai, kad vienoj 
vietoj sako, kad Kristaus tas Romos agentas, privalot 
nebuvo, o kitoj sako, kad i perskaityti bent šias kny- 
Kristus’ buvo komunistas”. I gas, kurių galima gauti vi- 

kalba, suose darbininkų knygynė- 
An- JiuoSe. Tai yra “šventraš- 

gfijos konservatorių vado čio Paslaptis”, “Religija”, 
Baldwino sūnus socialis- j “pasaulio Stebuklai”, “Ku
tas”,’ kuris važinėjo pojnigo Išpažintis”, “Kpmuniz- 
Ahieriką ir Kanadą, kalbė-imas ir Krikščionybė”. Šios 
damas, apie “socializmą”, knygos suteiks tiek žinių 
Tai matot, kaip kunigas apie tikybą, kad pajėgsite 
nprėtų mulkinti žmones, jei- nuplėšti religijos kaukę, 
gp nieks apie tai tikrai ne-' 
žįnotų, jis ir buržujų skaito 
“Įoihuništu”, kad tik labiau 
apmulkinti pąrapijonus.

^Jeigu ųorite, darbininkai, 
persitikrinti apie religijos 
pfaeiiį, jus atsiradimą, skąi-

kiausia ir1 Pild. Tarybos: ha- vestį vienai ypatąi,) hes taryba ;
būtų * tik' pHdengjrnui bimbinio ; ‘ '

(šeimininkavimo. O tas galuti- Quigley žada Užpulti Dar- 
rfai pakirstų organizacijos au- binink|? MjtinglIs; Komu-

nistai Atsakys
Keletas dienų atgal, miesto 

majoras, ponas Quigley, kalbė
damas viename legionierių ma
siniame mitinge pareiškė: “Ku
rie turi skirtingas idėjas (rei
kia suprast komunistai), tai to
kiems nebūsią vietos gatvėse. 
Nes jie netinkami draugauti su 
amerikonais.” “žiūrėkit”, jis 
pasakė, “taip vadinami žmo
nės iš tos Rusijos atvyko,—iš 
supuvusių, iš purvinų namų. Ar 
leisime jų idėjom skleistis po 
mūs namus?!Ar leisim griauti 
mūs. tikėjimą^į dievą? Ar lei
sim griauti mūsų bažnyčias?” 
Girdi, “tie žmonės reikalauja 
laisvės žadžio. .’.Aš jiems ją 
duosiu, bet tada užgrusiu jų 
gerkles”.

Ką toks pono pareiškimas 
reiškia? Reiškia tą, kad. jis už
sigeidė nukreipti darbininkuose 
•mintį, kad komunistai, tai Ru- 

Jis nori pasa
kyti, jog darbininkai neklausy
tų komunistų, nes jie iš purvi-

rys) niekina tuos narius ir 
kuopą, kad jinai padarė to-1 
kį tarimą. Girdi,

“Aišku, šitas tarimas nieko. 
nevertas ir tam nariui reikės i 
išmokėti.”

Todėl ‘ ’ !
“Centro opozicijos nariai ne

galės sutikti su tokiu kuopos 
tarimu, nes tai būtų saužudys- 
tė. Bet tas parodo, ko siekiasi 

j tokie Abekai LDS organizaci
joj.”

Kaip matote, tai tie LDS 
Nariai, kurie mūsų organi- 
žaciją puola priešų spaudo-; 
j e, jau turi kitus reikalus'. 
Jie jau neateis į Centro val
dybos susirinkimą bendrais 
reikalais, bet “opozicijos” 
reikalais vaduodamiesi. Mes 
galime pasakyti, kad jokios 
opozicijos čia negali būti. 
Mūsų organizacijos reikalai į 
turi būti visiems nariams 
vienodi. Kiekvienas narys 
turi rūpintis LDS. geroves 
reikalais. LDS. yra darbi
ninkiška organizacija, tokia 
ir turi būti.

Negana to, dar LDS. na
rys paleidžia sekamą šlamš
tą, kad “Mizarai už vienas 
prakalbas $20, o nariui, ku- 
jris priklausė prie kuopos, 
siūloma špyga.” Tokias ne- 

. sąmones gali skelbti tik la
bai pigios rūšies fašistai! 
Net doras žmogus, kad ir 
priešas taip nekalbės. O 
ypatingai yra negalima taip j 
rašyti tam, kuris gerai ži-i .
no, kad d. Mižaųa neėmė ir 1 artų ai.
negali imti už prakalbas po I Mes raginame mūsų na- 
$20. '■ rius griežtai atmesti tuos

Dabar apie “terorą.” Tas provakacinius paskalus.'Sįi- 
pats Narys sako: ;si reikalai mūsų organiza-

jcijos yra geroje tvarkoje.
Tėrorizavimo Priešin-. visi, nariai stokime darban, 

i l(? dos Miiities Naniį į Savo .darbu parodykime,

girną. '

Tai begėdiškas šmeižimas 
naujos mūsų organizacijos. 
Jie “mato” mūsų organiza
cijoj baisų “terorizavimą” 
tik negali “sužinoti”, kur 
jis yra. Bet čia yra dau
giau, negu tai. Jie kalba 
apie “traukimą L.D.S., apie 
“j ų s 1 eitą ištikimiausių* 
bimbinių”. Ką tai reiškia? 
Tai reiškia, kad tie nauji 
mūsų priešai bando kenkti 
ir provokuoti mūsų organi
zaciją, Jie kalba, kad “ne
nori įsileisti į centrą” kitų 
narių, taųyfa metimas or
ganizacijai dėmės. Juk tas 
Narys gana gerai žino, kad 
Centre bus ne, t. kas kitas 
kaip i tik tie, kuriųs nariai 
ir delegatai išrinks.

Sleitus gali siūlyti bile 
kas. Sąrašų dabartiniame J ’ ’ • ’ ”
vienoje organizacijoj. Bet

i pasenusio, 
; buržuazinio.

Jie jau mato ne organiza
ciją, kaipo tokią, bet pasi
dalinusią į kokias dvi puses

tuo jie 
ir jų 

pagelba apmulkina savo “darbai” bus pasiekti.
™ . z,,. t čia mes kalbame: apieiToj oni™.“Tokių pasakų apie “die- ‘>manifest;})» .Tad sako.

> sūnų yra gana daug, -Naujoji Gadynė”, vasario 
nes tų panašių Jėzų Kristų įg diena, mūsų organizaci- 
buvo apie 16. Jėzaus opo- ,-nq ndrecii Pn fnn ‘mani___ J0S aciiesU« 1 O^WO jnanl-] opozicijos pusę palai-

. Vaisiui jau 
apčiuopiami. Viena centro dar- 

frentams, 
Laisvei”, ji] “Vilniai” ge

rai i atsilygina už darbus.”
Tai kitas “šeiihininkavį- 

! tomą paskutiniuoju Ihiku.; i Jų-imas.” Ęęt tai tik girdėja 
“pasigyrimai.” i Nięko tikro

klasių kovos laike yra kiek-Q°?
vienoje organizacijoj. Bet __
kas kaltas, kad nevisi jie nosios Rusijos, jų idėjos “supu- 
buna išrinkti. "
riai turi pilną teisę pasi- i amerikonams su tais rusais ir 
rinkti tokius kandidatus ' tt.
kuriems jie geriau pasitiki.'

Juodžiausias primetimas
mūsų L.D.S., naujai orga- jau verčia mąstyt, kokia 
nizacijai, tai pasakymas, bus ryt dienoj padėtis.
kad “taryba būtų tik pri- darbo nėra, algos vėl kapoja- 
dengimui bimbinio šeiminin
kavimo”. Tai tas pats, kaip !

vusios”. nedraugaut

O tikrenybėj, sunki darbinin
kų gyvenimo padėtis kožną vie-

Nes

kaip Corbin, Lander,

kurį' paskelbė į
i”, vasario . ,.,v. .bos didžiuma gali daryti tari-

. - . .' mus, net tarybos narius praša-

Nors tiesą, kad Pild. Tary-

nentai Oziris, Sirijos Ado
nis, Frigijos Atis, Mitra. 
Pradžioj krikščionybės1 jie • pradeda* 
buvo lygiai garbinami ir';1 ’ ’
jie visi buvo skaitomi gimę j 
iš 1 nekaltos meigėlės , nuOi jo pasirodyti kaip jis rengiasi, 
“dvasios šventos pradėti, i šeimininkauti. Tds aiškiai ma-; 
O jų gimimo dienos buvo!
Švenčiahios 25 gruodžio. O jmetodos - ir tikslas- lygiai toks

kitais pranašais, I^aip; feegužinių. ( t ■ jar jįsaį inepagako. Tas Na- 
Tai. niekšiškas ■ metimaišj rys skelbia gandus • “psanta- 

kokio tai svetimo “šeiįni-i plinės paštos”. ’
Bet kalbaht tikrai, tai ar 

nauji puolikai galėtų apsiei-

|festu” pasirašo tūlas L.D.S; kautieji padarė klaidą pasjduo- 
I Narys. Pirmiausia jisai darni tam skymui.

<

[“ ’ • 1 fbininkė jau gyrėsi
“LDS' gyvuoja tik antri me-

i tai, o bimbinis elementas suspė-

mas, 
North & Judd ir kitose dirbt- 

, , _ I tuvėse. Todėl tokie ponai jau
kad skelbė savo skunduose j mato, kad kitaip- darbininkus 
Gegužiai ir Jurgeliutės, kad , negalima atgrąsiyti nuo orga- 
L.D.S. yra tik “priedanga”, i nizavimdsi į komunistų vado- 
o viskas daroma Komunis- vaujamas kovose. Tai buržu

azija pradėjo gązdihti “užgru- 
dimu” darbininkam gerklių 
gatvėše.

Dar daugiau, čia komunis
tai stato į kandidatus ateinan
čiuose miesto rinkimuose . To
dėl tam ponui ir kitiem parūpo, 
kad tik darbininkai nebalsuotų 
už komunistų sąrašą. Todėl 
jie paleido purviną burną dar- 

i(“Kiek pįrmjaus buvo .ękelbia-1 kad mes mokame auklėti ir ban neva prieš. Rusijos “purvi- 
ma tbimbinių ,apie .devintą ap- i tvarkyti savo organizaciją; nūs Jkpinunistus!*, kurie čia esą

L.D.S. Narystik . apmul-

knygų hei
MCKEES ROCKS, PA.

Po

na-

i

KULPMONT, PA.

‘S. R

Mūsų kuopai planas Centro 
sekretoriaus d. Gasiūno pasi
rodė abejotinas. Po tam buvotai južgiria.

C Kiti '

ųibt organizacijai reikėtų 
b^krutųoti I arba didinti 
liibkesčius.

Kunigas Garmus 
kaip “komunistas”

tarusios prisidėti prie L.D.S.
Kadangi mūsų A.P.L.A. jau 

gyvuoja virš 20 metų, tai koks 
jai būtų išrokavitnas eiti su 
savo nariais ir turtu, į L.D.S. jr 
išsižadėti tįavo garbingo var-r 
į°. I / ' ' • į ■

Taigi, mes išrinkome komi-

Jcaip SU 
atpirkėjais, Budda, Konfu
cijus, Zaratrustas, Mahome
tas ir kt? (< .

kurie neskaito 
darbi ninkiškų laikraščių.
Visi katalikai, katrie neno
rime, . kad jumis - mulkintų A.P.L.A. Pareiškimas

Vasario 21 dieną, 1932, 
P.L.A. 2 kuopa šaukė specia- j 
lį susirinkimą, kad apkalbė
jus klausimą A.P.L.A. prijun
gimo prie L.D.S.

Susirinkimūi patiekė planus 
Centro sekretorius J. Gasiu- į 
nas. Jisai pareiškė, kad jau! 
35 kuopos y^ra pasireiškusios i 

I už vienybę. Mūsų kuopoj ki-

I diskusijų buvo balsavimas. 
’ sujungimą balsavo tik du

ja juos areštuoti.
Bolševikę

! xviii “seiminihkavimo” 1 . Pas*kviesti ar- išrinkta komisija iš 3 narių, I
baubai tai kad L $ S 139 1 'a a^sauktl kalbėtoją, - ar kad ištyrus ar teisingai ir ga-

“ ne. “Tiėsaf’ pareiškė^ kad1 įtinai minėtos kuopos yra nu-

Kalba ėjo > 
organizacija

būtų pervėlu. Mes 
kiame į kuopas laiškais 
klausiame atsakymo.

A.P.L.A. 2 Kuopos Komis.:
J. Saulis,
K. Bačkis,
D. Dauda

zicijo.s, ar bepartyvio nario. Ją ir O. Obrikienė 
sleitas, tai ištikimiausių bimbK smulkiais $3.21. 
nių sleitas. PravariUs tą slėi-

- Vas. 24^. drg. Mizaros pra-,

J. Steponavičius,

Tai tokie Toronto “šopįalis
> . . L . >:< t (.s •

Laišvariiahis

pirmininkui M. Bacevičiui mar-į“jr. ’n”duokime iiems nie šrutą. Tai buvo melas ir ta/^ls». nęauoKime jiems nic 
melą paskelbus “Tiesa,” LDS/ kinti mūsų organizaciją, 
organas, nedavė to apskriči

Sygą “Religija”.'' Teh'ra- 
e aiškius faktus apie re- 
1 jg i j ° s atsiradimą, apie 

krikščionybę, kada ir kaip 
btyo parašytas “šyen^ra.š- 
tiį”.

• 49 */-Visos evangelijos buvo 
parašytos y dabartinės eros 

Šimtmetį, neva pasire
nkant apaštalų Petro, Povi
lu ir kitų laiškais, bet tų 
ejąngčlijų buvo parašyta 
jiyt 54, iš kurių kunigai pri- 

no* tik 4 teisingomis.
į yra, Morkaus, Mato, 
a ir Jono, kurios kiek- 

skirtingai rašo ir 
išginiauja viena kitai. O 

; laikų pasauliniai rašyto- 
Svetonijus, Plutarchas, 

,. Pilnius Jaunesny- 
‘. J:nenalas, Persus, Mar
ias, — nei žodžio nesako

Dar kunigas G. savo pra
kalboj pažymėjo, kad Mu
ssolini ir Brianas pabučiavo 
Romos papai į kojas,' kurie 
kadaise buvo bedieviai. Jhk 
Mussolini ir Brianas yra 
biarįausi pasaulyj reakcijo-- 
nieriaį, darbininkų neprie
teliai, kapttalištų' bernai, 
kaip ir • Gahmūs, / tik šis 
mažesniu pavp ^ąųienyje. 
Mat, kunigams pikta, kad 
komunistai, nebučiuoja po- 
pcžiui į kojas, tai užtai jie 
juos prakeikia^ Neš komu
nistai supranta, kadi kova 
prieš kapitalistus parazitus, 
lygi kova ir prieš kunigus 
jų bernus.

Kada vienas, draugas at
sistojęs pasakė, tai kam bi
joti komunistų, jeigu Jėzus 
Kristus buvo komunistas, 
tai ir kunigai tūrėtų būt vi
si komunistais, tada kun. 
Garmūs isteriškai pradėjo 
šaukti: “Šalin komunistai”. 
Ko nesusidraskė iš pasiu
timo ant scenos ir toj už
baigė paminėjimo prakal
bs.

ninkavimo’? <L.D?S* Bet kur 
tas. “negeras šeimininkavi
mas,” tai jie nepasako. Mes 
gerai žinome :, m * sakoinė/ 
kad niekas kitas bešeimi
ninkauja LDS, kaip tik le
galiai paskirti pačių narių 
asmenys.

Tas neva- Narys primeta,
“kad Jeskevičiute norėjo at

imti iždihinkavimą iš B. Sala- 
veičiko. Ji būtų jo vardu dėjus 
į banką pinigus ir “slipukus” 
pasiuntus jam. Iždininkas būtų 
kontroliavęs iždą ne kiek jis 
padeda pinigų, bet kiek gauna 
“slipukų.”

> Tai koks čia “šeimininka
vimas”? Kalbėta apie tvar
ką, kaip ir kur galima pa
dėti pinigai į banką. Tai 
buvo kalbąma apie geresnę 
tvarką ir taupymą lėšų, Jei 

‘tame kas mato netikslumą,' 
jtai kam dar reikalinga- eiti* 
į mūsų judėjimo priešų 
fepaudą? Tas LDS. Narys 
galėjo ąpię tai .pakąlbeti .pa
čios organizacijos -reikaluo
se ir ribose Tai nėra mau- 
j iena, * kad , kalbama ! apie 
tvarką viduryje d^gdijizaci- 
jos. Jeigu sekretore,, gajlį 
but ątsakominga .priimti če
kius, tai kodėl jinai negali 
juos depozituoti? ' Bet (tai 
čia nebuvo jokios bėdoš, iž-

• ' t • - ' l • ’ t - .; •

ti be spaudos darbų? Nej | Valdybai nė'M. Baceviičui pa-i 
dąrbai reikalingi, jų organi- i reikšti savo žodį. Tai nė 1 
zaCijai reikia. Bet jie mato testiniuose teismuose to neda- 
“pavojų” ir “šeimininkavi
mą,” kad duodama spaudos 
dafbai “Laisvei” ir’ “Vil
niai.” Mes klausiame jų: 
Tad kam,' ar fašistų spau
dai reikalinga duoti spau
dos darbai? Juk spaudos 
darbai yra ir parama dar
bininkų laikraščiams, tai 
nereikia slėpti. Mūsų or
ganizacija yra darbininkiš
ka. Tai labai gerai, kad ji
nai duoda darbus “Laisvei” 
ir “Vilniai,” 
pųivatiškiems -n w 1 • i •

skritį, kad tas atsisąkęst rengti. nesiduokime būti suvedžio-! ir Bet tokiais aiškinimais 
i darbininkų neapgausit, jūs pe
lnai! Nepajėgiat ir nepajėgsit 
' darbininkus nuvaryt nuo gat- 
I vių bei sulaikyti jų susirinki- 
| mus. Darbininkų gatvės pasta- 
i tytos, jie jas ir naudos.

Kad darbininkai žinotų, ko- 
I del Quigley taip kalbėjo, tai ko- 
! muništai rengia prakalbas kovo 
16 d., 2 vai. po pietų, Lietuvių 
I Svetainėj. Būkit visi ir atsi- 
i veskit savo artimus, nes bus 
geri kalbėtojai iš partijos dis- 
trikto ir vietiniai kandidatai 
komunistų sąrašo.

•Į - I

dąrbai reikalingi, jų organi- > reikšti savo žodį. Tai nė kapi-1

romą. Klauso į kaš ar- ne, bet 
kaltinamajam vis tik leidžia

ma pasakyti savo žodį.”
Tai tau ir “teroras”! Bet 

kaš žodis, tai melas. “Tie
sa,”’girdi, neleido “pasitei
sinti.” Tai tie ponai jau 
vėl šaukiasi į “kapitalistinį 
teismą.” Bet kaip tikrai 
dalykai buvo? Mes reika
laujame, kad jie įrodytų: 
Kur, kada ir kaip “Tiesoje” | 
buvo “kaltinti” Bacevičius i ,gan.ą karštų diskusijų.

o ne kokiems ir devintas apskritys. “Tie- 
biznieriams, sa nekaltino nei Bacevicių, 0 prie§ 80 balsų.

Meš pasitikime, kad mūšų apskritį.
organizacijos nariai pilnai aPie ^ai»’ ar

I kaip tai: apskritys, kuopa

kūdipa iškėlė M. Bacevičiaus 
suspendavimą.
lykąs yra 53 kuopd|* 
yiėhąs narys mirę^'Kįupn^ 
allmdo, kąd jam hęgkįiiną®; 
mokėti pašelpa." jAbej ųsę' 
kįippose tarimai' < padaryta 
nę: sulig LDS Nario ,ųorb> 
tai jis niekina kųojįąsHf)jų 
tarimus.* -y lt* U51 į1

i Reikia pakalbė ti. ’^imtži 
apie šį dalyką. kupįia 
tųfi teisę. kalbėti aįpie; sa^yb 
narių teisę, gauti pašelpą? 
Suprantama, kad tūri. Dhr 
dąugiau, kuopos yra parei
gą 'sužinoti, ar narys gali 
gauti savo pomirtinę. To 
reikalauja pačios organiza
cijos gyvybė įr gerovė, /Juk 
tai1 atsirastų labai daug to- 

G. į padus ir pasižadėjo sy- kih, kurie imtų pašaipus ir

Pasiklausius kunigo Gar
maus kalbos, tudjauS' prisi
mena dar dū jo dbaū'gai 
Franzelis ir Jakubynąs, ku
rie lygiai taip, pat bia.uriąi 
šmeižia revoliucinį darbi
ninkų judėjimą. ; Paskuti
niu laiku jie pabučiavo K.

kiu mulkinti dąrbininkuš, pęimirtines hęjįei.sętąL Tūo- 

tai”

WORCESTER, MASS.
Areštuoja Bedarbius 

Darbininkus
Bedarbių Taryba pradėjo 

gerai veikti, tai prasidėjo ir 
areštai. Taryba surado vieną 
darbininkų bedarbių šeimyną, 
kuri jau labai senai nedirba. 
Taryba nuvedė tą darbininką 
pas miesto gaspadorių. Tai 
pastarasis paklausė, ar tas< 
darbininkas yra pilietis. Kuo
met gavo atsakymą, kad nepi-- 
lietis, tai išvarė.
j Tuomet Bedarbių Taryba 
šurųošė demonstracijas vasa
rio5 29 d. ų Bet policija išsigan- , 
do bedarbių darbininkų, ir 

. , ,v , . tuos, kurie nešė iškabas su rei-
siją,’kad atsįsaukti į A.P.L.A. j šlavimais, areštavo. Viso 
narius apsvarstyti,xkur mus j are§tavd 8 darbininkus. Tar- 
vadai veda, kad paskiaus ne- pe areštuotų yra ir jaunuolių, 
būtų pervėlu,. Mes atsišau- dalykas bus tyrinėjimas 

ir penktadienį.
Kaltinimas yra jiems daro

mas, kad jie “ardę taiką.” Bet 
j labiausia, tai kad tie darbi- 
į ninkai išdrįso iškelti savo rei- 
• kalavimus ir patraukė su savi- 
i mi apie 200 kitų darbininkų. 
Mat, Amerikoj galima badau
ti, mirti badu, bet neleistina iš
kelti savo reikalavimus. Tai 

! tokia “laisvė” Šios kapitalisti- 
M | nės valdžios.

ne
' turi. L f. i'

Gi Bacevičius ir devinto 
$pškriČio paręįškimai liete 
te ^I^aijizacijdš (teisę,| bet 
ginčius. ;musų judėjimd. , O 
Jęąd pedėti tpkid turinio raš- 

1 tų, 'tai pats tas Naryš Tai
kėsi Tarybos posėdyje*. Va
dinasi, pats muša’-L'pats re- 

,kia., • -:įt ...
Tai veikame tas “teroriz

mas”. Bet palaukite, dar 
yra ir -daugiau. Toli aus 
jisai sako :

■ ' U • ■ v '■ • 'y * . v. 1•, Pradžią terorizavimo priešin
gos minties narių prasidėjo.
Nariai tai aiškiai gali matyt iš i 
čionai suminėtų faktų. Visus i 

suminėti imtų daUg vietos. Be !
to, nevisus galima ir sužinoti.
Bet ir to jau pakanka, kad ma- .
tyti, į kur traukia LDS,. bim- kalbose takojo lėšų padengi 

binis elementas. Kad ‘ niekas maį: 
nekliudytų jų darbui jie nenori Krikštanas, F. Obrikis ir V. Darbininkai turi- dar tvir-

. . - _ ____ J
po 25c. Su Tarybas., kad negalėtų polici-

binis elementas. ’
nekliudytų jų darbui jie nenori
įsileisti į centrą nė vieno opo- Ivanauskas po 50cL S. Aleksa, čiau organizuotis į Bedarbių
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A.P1.A. Kuopy Pareiškimai Vienybės su 2 kuopa laikytame savo susirin- 
. i kime 21 d. vasario, 1932 m., 

didžiuma balsų išrinko tam tik
rą komisiją, kuri bandys vary
ti pirmyn vienijimosi griovimo 

Ar gerai daro ta dalis
Kiek pirmiau jau tilpo 23- prieita prie išvedimo, kad da-į 

jų kuopų pareiškimai vienybės bartinis vienijimas nėra nuo- darbą, 
su Lietuvių Darbininkų Susi- širdus—daugiau tiktai politinių i APLA. kuopos narių, kurie su
vienijimu klausimu.
vėl keletas kuopų pareiškimus ta 25 balsais prieš 3 
žemiaus talpiname.

5 kp. sekretorius K. Glau- 
bičius praneša: Laikytame su
sirinkime 14 d. vasario mėne
sio skaityta laiškai vienybės 
klausimu. Visi nariai priėmė 
vienybę su L.D.S.

15 kp. sekr. Kavaliauskas 
pranešė, kad pas juos 
vienybei priešingų.

19 kp. sekr. J. Preikšą pra- pų pareiškimų, 
neša: Vasario 14 d. susirinki-' vienybei turime gero 
me visi nariai su džiaugsmu ' mo. 
nutarė vienytis ir sveikinam 
A.P.L.A. Pildomąjį Komitetą.' 
Draugai, darbuokitės, kad 
greičiau priėjus prie vieny- 
bės. Kur vienybė, ten galy-1 Pareiškiipas Visoms

43 kp. sekr. M. Lingevičie- A.P.L.A. KllOpOmS 11 
nė praneša: Vasario 7 d _po YįSįenjS NaHamS 
perskaitymo bendro posėdžio 
tarimų vienbalsiai užgirta tie 
tarimai. Nariai pageidauja, 
kad vienybė kuogreičiausia 
įvyktų. Jie ragina Centrą 
smarkiau tuo klausimu veikti.

54 kp. sekr. Geo. Braknis' Lietuvių Darbininkų Susivieni- 
praneša, jogei jie svarstė ben
dro posėdžio tarimus ir viską 
priėmė. Priešingų visai nėra. 
Visi sutinka, kad vienybė 
kuogreičiausių įvyktų.

55 kp. sekr. V. Blonskis 
praneša: Už vienybę pasisakė 
šeši nariai. Prieš pasisakė de
šimts narių. Kitiems pasiro
dė tas klausimas neaiškus, tai 
susilaikė nuo balsavimo.

56 kp. sekr. V. Glaubičius pas) ir džiaugiasi, kad bus ga-
praneša : Mūsų kuopos visi na-; Įima subudavoti vieną didelę 
riai vienbalsiai stoja už vieny- ; fraternalę lietuvių darbininkų 
bę ir reikalauja, kad ^uogrei- į organizaciją, iš kurios bus nau ■ 
čiausia būtų įvykinta tas svar-jda jos nariams lietuviams dar
bus kolektyvis darbas. ' bininkams ir pavyzdys lietuvių

4 kp. sekr. Kuzmickas ra- darbininkiškai visuomenei, 
šo: Perskaitėm bendro posė
džio tarimus kas link vieniji
mosi A.P.L.A. su L.D.S. i’-rčioj), vadovaujant įvairiems vienybė greitai įvyktų. Visi j 
vienbalsiai sutikom vienytis į I žmonėms, kurie vieni sąmonin- bendrai atmuškime pasikė-; 
krūvą. ! gai, kiti nesąmoningai, veda! sinimus pakenkti vienybei ir i

3 kp. pareiškimus: Vienv- > agitaciją prieš naudingą susi-j paskleisti organizacijoj dęmora-i 
bės klausime, po apkalbėjimo, i vienijimo darbą. Pasidėkavo-; lizaciją. ' ! |

Dabar Į griovių kova,—todėl nubalsuo- 
nesivie-

klaidinti savų agitatorių spi- 
I riasi prieš vienybę ir sako, kad 
, darbininkams vienybė nereika-i nyti.

38 kp. sekr. M. Tamulienė lin8'a? KaiP F™ girdisi, minėta 
.praneša: A.P.L.A. 38 kuopos 2 .kuopos, ^untinejo
susirinkime, vasario 14, vien-

; balsiai stojo už vienybę A.P.L.
A. su L.D.S. Tiktai dar ne-

i aišku, kaip bus su i 
skyriais.

i kinimo.nėra 1

laiškus kitoms APLA. kuopoms. 
Ką minėta komisija • rašinėja į 

I kuopas ir kas jai yra reikalin- 
pašelpos visokį susisiekimai ei-

Nariai laukia paaiš- na per APLA. Centrą ir. visas 
. informacijas 
i taip ir APLA. nariams suteikia 

Vėliaus tilps daugiau kuo- ■ APLA. Centro Pild. Komitetas.
Pasirodo, kad i Kas bus, jei kiekviena , kuopa 

pritari-1 rinks savas komisijas ir stęigs 
I savus “centrus” ir. kam tada 
| bus ąeikalingas Centro Komitė- 
itas? Užpakalinis susirašinėji- 
' mas ir APLAA. 2 kuopos dar- 
! bas rodo ką nors blogo pačiai 
draugijos tvarkai? Ar blogi 

į darbai APLA. draugijoj galima 
'toleruoti?

Centro P. Komitetas kviečia 
i visus narius prie vienybės. 
; Taipgi Centro Komitetas per- 
į spėja tuos, kurie darbuojasi 
| pakenkti vienybei. Tie dirba 
i pragaištingą APLA. darbą ir 
1 taipgi nenaudingą visam dar- 
. bininkų judėjmui. Kenkdami 
I jie išeina prieš APLA. 23-čio 
seimo vienbalsiai priimtą rezo
liuciją, taipgi jie išeina prieš 
didžiumą kuopų ir narių. Jie 
rengia dirvą skaldymui organi
zacijos ir traukimui APLA. na- 

I rių prie fašistų ir -klerikalų, 
i Darbininkiška organizacija, aiš
ku, negali' pakęsti tokios žalin
gos politikos. Centro Pildanty-

Į sis Komitetas todėl ir paskelbia ' 
i tų žmonių tikslus viešai, kad j 
visi naria; žinotų, kur tie prieš j 
vienybę einanti žmonės veda ' 
tuos, kurie paskui juos seka. I

Draugai ir Draugės! 
prie dar 
didelės fraternalės draugijos.

J. Gasiunas, 
A.P.L.A. Centro Sekr.

Draugės ir Draugai:— Sulig 
APLA. 23-čio seimo nutarimo, 
APLA. Centro P. Komitetas 
pradėjo darbą prie vienybės su

įimti. Pradėjus minėtą darbą į •• 
ir padarius bendrus tarimus ' 
abiejų organizacijų centrų pil
domųjų komitetu, minėtus ta-

; rimus Centro Piki. Komitetas 
išsiuntinėjo visoms APLA. kuo
poms del apsvarstymo. APLA. 
kuopos ir nariai perskaitę ir 
apsvarstę vienijimosi patiektus 
planus užgiria vienybės klausi
mą (išskyrus 2-rą ir 3-čią kuo-į

kaip kuopoms,

; j i t 3 i ; i i 1 ■’ < J > ’ " ; . v ? Į t 1 ’ ir |

Cleveland© Darbininkų Bruzdėjimas
Fisher Body Darbininkai Sto

ja Kumunistų Partijpn

Skaičius Komunistų Parti
jos narių bėgije pastarųjų 
dviejų savaičių pasidvigubino. 
Tai rezultatas vajaus gavimo 
naujų narių. Tai ne nauja- 
nybė, kad Fisher Body darbi
ninkai noriai klauso komunis
tų prakalbų labiau, kaip kada 
nors pirmiaus. Padėtis vi
duje dirptuvės, kuri diena iš 
dienos sunkėja, padaro darbi
ninkų prinokusių kovai už sa
vo teises. Algų kapojimas, 
dalis1 dienos darbo ir kitoki 
bosų skymai mulkinti darbi
ninkus, parodo bosų veidą iš
naudotiems darbininkams, .kad 
bosai yra visur vienodi. 1

The Spark Plug-Dirbtuves 
Laikraštukas

laike naujų rekrūtų vajaus 
užsidėjo kiekvienas būti veik
liu, išsidirbti geriausius bū
dus suartinimui Komunistų 
Partijos su dirbtuve. Kaip 
tas buvo padaryta ?K Ogi taip : 
Parinkome geriausius -’ arti
ni i a u s i us simpatizuojančius 
darbininkus mūsų laikraštu
kui ir kasdiena užvesdavome 
kalbas su jais apie dirbtuvės 
sąlygas, kurias visi velkame. 
Per tokius ypatiškus susisieki
mus i 
du tris tokius darbininkus į 
privačią stabą; kur apkalbė
davome, kad kiekvieno sąžini
ško darbininko yra būtiniausia 
pareiga stotį Komunistų Par
tijom kuri kovoja už pageri
nimą darbininkų būvio, ši
tas būdas pasirodė iš geriau
sių. Literatūra, kuri nušvie
čia partijos rolę, randą pas 
daugeli darbininkų pritarimo., 
“Stikers” 
šapose ir 
patraukia 
Lap ei y,j, 
Komunistų Partijon, kuri ko
voja už darbininkų reikalus. 
Klauskis daugiau informacijų, 
padedame adresą, kur kreip
tis.

“The Spark Plug” dirbtu- 
i vės laikraštukas patapo orga- 
nu kovos už pagerinimą pa- 

Į dėties dirbtuvėje. Kiekvienas 
bosų skymas jame iškeliamas 
ir supažindinami darbininkai 
su kiekvienu bosų manevru 
darbininkuš daugiau išnaudo
ti, taipgi jame parodoma, kaip 
mes, darbininkai, turime orga
nizuotis už savo reikalus. 300 I, 
darbininkų palaiko šį laikraš
tuką dešimtukais, nikeliais ir 
penais. Jį suredeguoja Shop 
Unit (k o m unistų vienetas) 
Laikraštis daugiausia rūpinasi 
su darbininkų tuojautiniais da
lykais, kuriais darbininkai su
siduria dirbtuvėje diena iš 
dienos.

Sutartinai Partija Veikia su 
Darbininkais

Partijos nariai dirbtuvėje,

Nesmagu yra paminėti, kad (______ ___ _ ___
APLA. 2 kuopoj (ir dalinai 3- Visi bendrai darbuokimės, kad

1 v • • \ 1 ___ __  . • _ _ _ • 1 . • • . . Ii-— T T ’ _ • '

Augščiausios Prieglaudos Lie- 
Visi tuvių Amerikoj Centro Pildo- 

bo—budavojimui vienos masis Komitetas:
Pirmininkas F'. Rodgers, 
Vice Pirm. C. Stashinskas, 
Sekretorius J. Gasiunas, '

■ Iždininkas J. Yesaclavičius, 
Iždo Globėjai Geo Urbonas

i Jonas Urbonas, 
J. Miliauskas.

KONGE
RENGIA LIETUVIŲ PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS 3-čias APSKRITYS

Subatoje, 5-tą d. Kovo- March, 1932
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mas pastoją kelią kapitalistų I jis pats pripažista, Had p.asta- 

■ teismams ir juos pažaboja. . dviejų mėn. atleisti dar- 
Nežiūrint, kad Hughey ta- bininkai nėra priskaityti jo 

! po liuesas, bet neturime už- skaitlinėse . Pridėjus juos, sa- r 
į miršti, kad kalėjimai pilni ko, bus apie 168,000. Sausio 
darbininkų kovętojų. Del jų'mėn., 1931 m., vienas darbi- 4 
p a 1 i u o s avimo Tarptautinis | ninkas iš trijų buvo bedarbo 
Darbininkų Apsigynimas deda 
visas pastangas, kad rengia
mas bazaras atneštų kuodau- 
giausiai finansinės naudos. 
Metinis bazaras įvyks 19 ir 
20 d.d.i kovo, Grdinos svetai
nėje, 6'()21-st' -Clair jAve; Pa
rinkime daiktų ir s’tėngkimės 
padaryti bazarą pasekmingu, zuokimės į Bedarbių Tarybas, 

reikalaukime bedarbiams ap- 
d ra ūdos.

priskaityti jo

Sulig “Plain Dealerio” aps-V* 
kaitliavimų, pusė ęievęlando* 
gyventojų yra paliesti bedar—» 
bes, skurdo, nedatekliaus ir 
bado, šiemet daug didesnis 
skaičius darbininkų badauja, 
negu pernai. Ir tas skaičius 
dar didės. Darbininkai organi-

M-ka.
/ 11 X VIM J tv ik VIKJ KJ VtkJ IkJA 1 Į , , f .

mes sukviesdavome po i Anti. Karinis Mitingas Cleve-
i r, 7/\ Ir i 11 n rl n vinį i Irn n i 1 . 1 r- -T U/” ._ ' IX* — ii *“ _ W.T_______landė 5 d. Kovo. Kalbės Wm. 

Z. Foster Ir Kiti Kalbėtojai

CLEVELAND,OHIO— Vie
tos Amatų Unijos - 'Vienybės 
Lygos lokalas , rengia didelį ■ 
•anti-karinf mitingą, subatoje, 
!5 d. kovo, 7:30 vai. vakare, 
Public’ A u d itoi’iurhė Bali 
Room. Wm. Z? Foster t bus- 
principaliu kalbėtojom. Darbi->

Bedarbi;

Prakalbos — “What I 
Soviet Russia.”

' 1 *
Saw in *.
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TURININGA PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS ŠIO APSKRIČIO CHORAI:
1. Sietynas mišrus Choras dainuos ir vaidins vieną dainą, iš operetės “Alkis,” po vadovybe 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 Grupė suvaidins veikalą iš dirbtuvės, kaip darbininkai yra

išnaudojami ir verčiami skubinti prie darbo. Vardas šio veikalo “Skubink.” Aido Merginų Sekstetas dainuos 
ir loš taipgi; dainuos Vyrų chojai Aido ir Sietyno.. Tai matute programa susidės vien tik iš 'chorų 3-čio Apskričio. 
Bus gera orkestrą, kuri grajys visokiu® šokius iki 2 val» nakčia. : . i Apskričio Valdyba. < ,

Pėtnyčios vakare, 4 
vo, Pythian Temple, 
105th St., kalbės kun. Howards*: . 
M. Wells, temoje: “ Ką aš , 
mačiau Sovietų Rusijoje?’*’/ .

i — Marcel Scherer:/.' 
mi lapeliuose, atsilankyti į ; “Karas Tolim. Rytuose.” Abi-- 
šį masinį mitingą. 
Fosteris daugiausiai 
dabartinę darbininkų 
dirbtuvėse, kovas prieš 
blogėjančias sąlygas, . -
padarytą progresą už pašai-' tė joje Penkių Metų Planą’ 
pa bedarbiams ir Socialę Ap- j vykdinant gyvenimai!. Matė, 
drauda, kuria remia Amatu 1 kas Sovietų Sąjungoj panaiki- 
Unijų Vienybės Lyga.

Unijist

X A1A1V VjL £./ A A v C A A 1 Al A Vz • ; * *

lapeliai padėti ni,ll(ai dirbtuvėse yra ragina-, Taipgiir
išeinamose

darbininkų at,ydą. 
kur sakoma: Stok

vietose,'

Šiokią metodą naudojant, 
keliolika darbininkų laiškais j 
kreipėsi į Distrikto ofisą,' 
klausdami daugiau infomacijų. j 
Tie darbininkai toliaus buvo j 
aplankyti tam specialiai iš-1 
rinktos komisijos, kurį sutei
kia reikalingos literatūros, 
labjausia “Daily Worker”.

Vienetas susirinkimai yra 
gerai lankomi. Nauji nariai 
rodo daug karingumo. Susi
rinkimai daugiausia pašven
čiami, kai pasekmingiau va
ryti darbas dirbtuvėje. Vie
na valanda užima diskusijoms 
skirtingų svarbių dienos klau- 
simip kad geriaus naujus na
rius supažindinus su pačią 
partija. Taipgi esarfie padą-, 
rę kiek progreso budavojime 
Auto Workers Union. Mūsų

Draugas ; temos yra svarbios, kartu yra A 
kalbės : svarbu išgirsti kunigą kalbant,\ 
padėtį ( apie Sovietų Sąjungą. Kunr<t 

‘ ‘j tas i Howard M. Wells lankėsi,dar*** 
, taipgi1 bininkų valdomoj šalyje. Ma-'f

I no bedarbę. Jis ne bolševi-V 
! kas, bet presbyterionų bažny- ** 
I čios kunigas, žingeidu bus’iš-*ų 

j i girsti jojo nuomonę, kaip jislč 
įmano apie Sovietų RusijąčĄ 
; Draugas Scherer yar gabus;** 

CLEVELAND, OHIO — Be-1 studijuotojas dabartinio To^ 
darbių skaičius Člevelande j mųjų Rytų karo imperialistų.^ 
paskutiniais porą mėnesių į sąmokslo prieš Chinijos Sovie- 
padidėjo. Priskaitoma, sulig į tus ir Sovietų Sąjungą, 
miesto Cenzo pereitų metų, 
skaičius bedarbių siekia 170,- 
000. .Sausio mėnesio cenzas 
parodo, kad vienas iš keturių 
yra bedarbis. Bet tai kapi- 
t a 1 i s tinis “suskaitliavimas”, 
kuriam galima mažiausiai pa- 
sitikėnti. Bet ir toji skaitinė 
yra didelė. Howard W. Gre
en, ąthtisti.kas iš Community' 
Fund ir. Well. Fa?e Federa-1

Bed arbių SkaičiUsClevelande I 
Didžiausias

,3
■A

b $

F J

t-' ■
šias prakalbas rengia Drau

gai Sovietų Rusijos. Lietuviai 
darbininkai atsilankykite skair 
tlingai. V.ieta prie St. Clair.;, 
Avė. ir E. 105th St. •

Draugai Sov. Rusijos.

Mexico City, Meksika. -*•.
Čionai bus pastatytas $5,rK

■1

r Liliu n < VVĮ eil • a- | t\f\f\ — j i • <

tion apskaito, kad Člevelande oOO^OOO vertės namas delei ♦

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

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

S? * A

DAR TURIME 750 EGZEMPLIORIŲ
a

■

kvota 50 naujų narių unijai randasi 135,000 bedarbiu. Ęet .geiublierių ir gernblerys 
i iki kovo mėhesio, eina su ge- 
i rų. pasisekimu. ' 1

Fisher Body Darbinin.

i Darbininkų Masinis Spaudi- 
I mas Atidarė Kalėjimo Duris

i CLEVELAND, Ohio. Pas- 
Į tangomis organizuoto darbi- 
■ ninku masinio spaudimo per' 
I Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą ir Bedarbių Tarybą, ■ 
William Hugbhey, sekretorius j 

j 8 bedarbių kuopos, tapo liuo- 
■su. Jį išteisino prisaikintųjų 
i teismas (Jury), vasario 20 d. 
I Jis buvo kaltinamas “assau- 
llt to kili”.- Gynė Yeta Land, 
T.D.A. advokatė.

Teismabutis buvo užsikim- 
| šęs darbininkais abiejų spal-1 
1 vų, kurie, išgirdę nuosprendį 
“nekaltas”, sutiko su didžiau-' 
šia demonstracija, nežiūrint: 

i pasargos nuo teisėjo. Proku- j 
Jroras dėjo visas pastngas, kadi 
sukėlus pagiežą prieš Hug- ■ 
hey, primesdamas jam komu-1 
nizmą ir kartu puldamas Be-1 

i darbių Tarybą.
į Hughey yra kovingas .vei
kėjas, vadas negrų darbinin
kų, tapo areštuotas prie sAvo 
namų, įvykus kruvinam poli
cijos puolimui laike evikcijos 

.6 d; (spalio, kur du darbiniu- 
kai.-bedarbiai,'! Rayfor ir Jąę-j, 
son, buvo nušauti. Jo areštas 
buvo Hughey, tai, “the big 
bedarbių organizatorių - vadą 
8 kuopos, kuri yra, didžiausia 
Člevelande (turi apie 2,000 
narių). Nors • Hpghey visai 
nebuvo toje vietoje, kur įvy
ko tas protesto mitingas prieš 
bedarbių šeimynos išmetimą 
ant gatvės. Policija iš karto

Į nei nenorėjo jo pripažinti bu- 
i vusiu toje scenoje, bet jiem 
buvo Hughey, tai “the big 
secretary.”

Pastangos padaryti “frame 
.up” prieš Hughey ir kitus , po 
tos kruvinos Clevelando poli
cijos žmogžudystės (Rayford 
ir Jacksono), parodo reikalą 
organizuotos masinės kovos, 
be kurios kapitalistiniame teis
me neglima laimėti.

Išteisinimas Hughey parodo 
tą faktą^ .ka’d tik organizacia 
ir masinis darbininkų spaudi-

DARBININKU
Jei jis liktų neišplatintas, tai 750 darbi-, 

ninku būtų nuskriausti apšvietos atžvilgiu 
ir “Laisvė” turėtų didelį materialį nuostolį.

Prašome visus darbininkiško judėjimo rė- 
: mėjiis ^pasispausti, kad išleidus visą Darbi-' 

ninku Kalendorių į svietą, kad jis tiektų 
naudą darbininkams. =

Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo
riaus greit užsisakykite, prisiųsdami 25 c,en- 
tu vertės pašto ženklelių (stamps), o mes 
tuojaus pasiųsmie jums Darb. Kalendorių.

Puiki nuolaida platintojams, 
tūros agentai, visi platintojai, 
iriuosius užsakymus išbaigėte, prašome greit 
užsisakyti daugiau.

Visi litera- 
kurie pir-

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

W V MWOTOffi

wžįįk

LAISVES administracija
46 Ten Eyck St. Brooklyn, Nf Y



/ KOVA UŽ MILIONĄ
Sutaisė Proletkultas

(Tąsa)
GALVOČIUS (pamatęs): Klausykite, 

jūs, kvailiagalviai, man atėjo į galvą gera 
mintis. Čia dar galime pasikalbėti atvirai, 
išdavikų nesimato... Kuomet reikalinga 
veikti už vietas SLA, tai idėjas ir princi
pus galime pasidėti į šalį. O po teisybei 
-kalbant, tai socialistų mes ir neturime, iš
ėmus vieną Rygaitį.. Socialistų partijai 
mes ir gi nepriklausome, tai naudokimės 
gudrybe. Sudarykime koaliciją su gerais 
tautininkais ir paskelbkime, kad šitie kan
didatai nepartyviški.

RYGAITIS: Tai labai gera mintis, nes 
kitaip mes nieko negalime apgauti. Prin
cipai eina į šalį, kuomet reikalinga gelbė
ti turtas iš sandariečių ir tautininkų. Tik 
reikalinga gauti keletą sandariečių į šį są
rašą. O kuomet paskelbsime, kad mes esa
me bepartyviai, tai galėsime kalbėti į vi
sokius SLA. narius. Taip sakant, galėsi
me nuduoti tautiečiais, sandariečiais, so- 
cialfašistais—pagal reikalą. Bet atminki
me, kad mes turime visiems įkalbėti, kad 
mes esame mokyčiausi ir tinkamiausi kan- 

" didatai į SLA. tarybą.
KUGELIS (paploja rankomis): Labai 

•moksliška. Aš nominuoju, kad mes paskir
tame poną Vieniką į sekretorius.

GALVOČIUS: Tai labai išmintinga min
tis. Ponas Vienikas yra labai inteligentiš
kas žmogus. Su juo bus galima susitarti.

RYGAITIS: Aš tokiam ir gi pritariu.
KUGELIS (atsistoja): Na, vyrai, dabar 

jau turime vyriausius kandidatus. Prezi
dentas, sekretorius ir iždininkas, tai vy
riausios kazyrės. Bet dabar jau reikia pa
galvoti apie agitaciją. Reikia viskas gerai 
apgalvoti, kad pasiekus savo tikslą Prad
žiai šio darbo aš duodu 100 dolerių! (Visi 
ploja rankomis). >

RYGAITIS (dėdamas pinigus): Nesilie-j 
ku ir aš. Bet reikalinga kalbėti apie agita
ciją. (Duoda pinigų ir kiti dalyviai). Apie! 
agitaciją tegul pakalba mūsų ekspertas ' 
Galvočius.

GALVOČIUS: Na, vyrai, tik leiskite! 
man, o aš gerai moku blofinti. Aš labai 
geras prakalbas sakydavau tautiečiams, 
sandanečiams, katalikams ir socialistams 

• < tik už penkinę, o dabar milionas kabo1 
(rankomis rodo į augštį). Kuomet prade-1 
sime agitaciją už mūsų kandidatus, tai aš 
(atsistoja ir’rodo), žiūrėkite, ištiesiu ran
kas (tiesia rankas), iškeliu galvą, labai! 

, rimtai pradedu apie tėvynės meilę. Nau
doju savo artistiškus gabumus. O jei ma
tau, kad ten mūsų mulkių socialistų daug, 
įai pradedu kalbėti apie laisvę ir socializ
mą. Aš jiems kalbėsiu, kad esu ištikimas 
kandidatas,' gamtos gabumais apdovano
tas tarnauti šiai organizacijai. (Visi ploja 
rankomis)

VISI: Bravo! Bravo! *
KLIUKSAS: Bet ar jūs žinote, vyrai, | 

kad mes pamiršome dar vieną dalyką. Ką 
mes darysime, jei tautininkai reikalaus, 
kad mes giedotume Lietuvos himną? Juk 
mes dar esame socialistai, o be to, ir ne
mokame gerai.

RYGAITIS: Tiesa, tai rimtas klausimas. 
Bet aš galiu pasakyti, kad pagal Kautskio 
mokslą, tai galima veikti pagal aplinkybes. 
O kad gelbėjus organizacijos turtą į socia
lizmo rankas, pagaliaus dar kelionės, su
gaištys ir šiltos vietos mūs laukia. Tai, žo
džiu sakant, mes galime šiose aplinkybėse

book

Waterbury, conn. ■;
i Todėl darbininkai i praneįįjmaė Waterburio Lietuviams

džlama prieš š^mopingus dari

tuFi neklausyti tų buržuazijos 
pakalikų, o stoti į Bedarbių 
Tarybas ir Komunistų Parti
ją.

viską padaryti, kad pasiekti milioną.
GALVOČIUS: Tai tik menkniekis. Už 

pinigą viskas galima. Klausimas stovi 
prieš mus, tai ar mes mokėsime. Tai kad 
greitai tai atlikti, aš įnešu, kad mes pasi
mokintume dabar giedoti “Lietuva tėvynė 
mūsų?*

VISI: Labai gerai. Tai geras sumany
mas.

AKANAS: Na, tai pradėkime. Aš tame 
ir gi jau turiu patyrimų, nes tankiai daly
vauju su fašistais pokiliuose.

GALVOČIUS: Tai pradėkim..Ei, ko 
dabar atsispyrę, stokite į eilę (Visi stoja į 
eilę). Pradėk, draugas Rygaiti.

RYGAITIS: Tu pradėk, aš nemoku.
AKANAS: 

deda.
KUGELIS: 

n as pradėtų, 
tautininkais.

GALVOČIUS (išstoja į priekį): Kokie 
jūs socialistai, kad negalite tautišką 
ną dainuoti. Na, tik sekite mane, 
dainuokite. Na, sykiu (diriguoja):

“Lietuva tėvynė mūsų,” 
Tu Smetonos žemė.
Mes garbinam tave, 
Kad sušelpt save. 
Jei tik tie planai išdegs— 
Milionas mums pateks.

(Dainavimą kartoja po keletu kartų).
GALVOČIUS: Mat ją yčmiai, tą dainą. 

Nesiseka ir nedainuosime. V Geriau pakaj- 
bėkime apie kitus reikalus. Ijtet kur mūsų 
Vienikas? Juk jis čia yra pakviestas.

SCENA III
(Pasirodo ir Vienikas. Tie patys ir Vie- 

i nikas. Visi jį sveikina.)
RYGAITIS: Sveikas, tavorščiau. Senai 

i mes tamstos laukiame.
KUGELIS (pasitinka su bonka): Na, 

tai po vieną del laimingo pasidarbavimo' 
sekančiose nominacijose (paduoda stiklelį, 
abudu geria). i

GALVOČIUS: Tai, ponas Vienikai, jau 
biskį pavėlavai. Mes turime tamstai Jabai 
garbingą vietą ŠLA. nominacijose.. Turiu 
pasakyti, kad mes tamstai siūlome kandi
datūrą į SLA. sekretorius. Dabar tarkite 
savo žodį. 7 I
VIENIKAS: Aš niekuomet nebuvau sočia-: 

listu ir esu priešingas socialistiškai tvar-l 
kai. Bet praktika parodė, kad moderniški 
socialistai visai nesistengia pravesti savo 
idėjas gyvenimam Priešingai, jie dar ko-i 
voja už kapitalizmo palaikymą. Tai aš jau 
senai pastebėjau Anglijoj iš MacDonaldo, i 
o čia mes matome, kaip socialistai gelbėjo 
Susivienijimą iš komunistų. Tad veiksiu 
ir su jumis, jei tik jūs man gelbėsite tapti 
SLA. sekretorium.

VISI (ploja): Bravo! Bravo!
RYGAITIS: Mūsų^ susirinkimas eina 

prie pabaigos. Dabar tik reikalinga vesti 
gera agitacija per laikraščius ir agitato
rius. O jei tik gerai padirbėsime, tai bus I 
geri vaisiai. Laimėti yra labai daug—mi
lionas, kelionės, sugaištys, vietos ir tt.

KLIUKSAS: Paskolos kalbės ir gi už 
mus. Visi turime eiti į kuopas. Kalbėki
me už nepartyvį “sleitą.”

(Daugiau bus)

Tegul draugas Kugelis pra-

Aš įnešu, kad draugas Aka- 
Jis jau senai veikia išvien su

him-
Visi

Senas Bolševikas

Great Neck, N. Y
Protesto Rezoliucija

L. Darb. Tarpt. Apsigyn. 
John Reed 48 kp. Great Neck, 
N. Y., laikytame masiniame 
susirinkime, vasario 17 d., 
1982 m., Zen. Strauko sve
tainėje, 139 Steamboat Rd., 
Great Neck, L. I., N.Y., pa
reiškia :

Mes, Great Necko lietuviai 
darbininkai, griežtai reikalau
jame Lietuvos valdžios pa- 
liuosuoti drg. Kasperaitį, kųri^ 
yra nuteistas visam amžiui su
pūti Lietuvos bastilijoj. Taip
gi reikalaujame paliuosudti 
visus politinius prasikaltėlius, 
kurie yra terorizuojami ir kan
kinami Lietuvos kalėjimuose 
vien dėlto, kad jie gina ir at
stovauja darbininkų ir vargin
gųjų valstiečių reikalus.

Todėl mes išreiškiame dide
lį pasipiktinimą Smetonos val
džiai ir reikalaujame, kad 
šios rezoliucijos kopijos būtų 
pasiųsta į spaudą ir Lietuvos 
valdžiai.

Masinio Susirink. Pirm.
A. Bečjone.

GIRARDVILLE, PA.
Vasario 23 d. drg. R. Miza- 

ros prakalbose aukojo lėšų pa
dengimui ir Agitacijos Fon- 
dan: J. Raulinaitis, A. Dam- 
bauskas, M. Skaudis ir Kri- 
žanauskas po 50c; Jasius,, J. 
J. Zubris, J. Abėčiunasnnnn
Zubris, J. Abėčiunas, F. Stan
kevičius, J. Dobilas, B. Joku- 
bauskas, B. Budraitis, J. Ber- 
notaitis, J. Sinkevičius, O. Da- 
dukienė, Niek Daduk, M. Ka
marauskienė, J. Kamarauskas, 
L. Lorenta, S. Bubelis ir J. 
Šimonis po 25c. Smulkių 
$3.70. Viso $10.70.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Darbininkams
Jaunųjų Komunistų Lyga ir Ko- 

-munistų Partija bendrai su kitomis 
darbininkiškomis o r g a n i z acijomis 
rengia protesto mitingą, kuris įvyks 
6 d. kovo (march), Garden Hall, 168 
E. Main St., Waterbury, Conn. Pra
sidės 2:30 vai. po pietų.

Kentucky valstijos valdžia papirk
ta mainų baronų nužudė jauną dar
bininkų klasės kovotoją H. Simms. 
Darbininkai turi pareikšti savo kerš
tingą protestą žmogžudžiams. Tat 
kiekvienas darbininkas turi būt šia
me mitinge. Bus geri kalbėtojai ir 
bus graži muzikalė programa, taipgi 
dainuos ir grieš rusų darbininkų or
kestrą. Dalyvaus ir lietuvių Vilijos 
Choras. Kalbės 12 metų jaunuolis. 
Tas viskas bus žingeidu girdėti ir 
matyti. 53-54

NEWARK N.J.
Si^batoje, 30 d. balandžio (april), 

1932 m., vakare Sietyno Choras pers
tatys 3-jų veiksmų alegorišką opere
tę “Alkis”. Lietuvių Svetainėje, 180 
Nęw Yorl^ Ave., Newark, N. J. Kvie
čiame Newarko ir apielinkės lietuvius 
darbininkus dalyvauti šiame paren
gimai G / . G
" ’ T : * (53’54)

|. CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30-tds kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 6 kovo (March), 
Lietuvių Kliub'e, 339 E. 4th St., 10 
vai. ryte. Draugai, visi ateikite, nes 
turim daug svarbių reikalų, kurie 
reikės aptarti,, ir kurie draugai ne
gavote knygų, atėję gausite. Atsi
veskite naujų narių.

Sekr. P. Kašarauskas.
(53-54)

CLEVELANDOHIO
Liet.' Darbininkų Svetaines Tvarkymo 

Delegatų Susirinkimas
Nedėlioję, 6 d. kovo, 10 vai. ryte, 

920 E. 79th St., įvyks visų draugi
jų atstovų susirinkimas, kas liečasi 
tvarkymą Lietuvių Darbininkų sve
taines. Visi atstovai būkite laiku. 
Yra daug dalykų apsvarstymui.

Pirm. Mažeikiene.
(53-54)

j ----- ♦-----
Clev. Lietuvių Progresyvių Draugijų 

Sąryšio Parengimas
Nedėlioję 6 d. kovo, 6 vai. vakare, 

Lietuviu ^Darbininkų svetainėje, 920 
E. 79th St., yra rengiamas ^smagus 
vakaras su trumpa programa. Vi
sų draugijų nariai turėtume daly
vauti ir paremti (GL.P.D. Sąryšį.

(53-54)

Drg. Wm. Z. Fosteris Kalbūs Suba- 
toje Miesto Auditorijoj

Subatos vakare, 5 d. kovo (March), 
Miesto Auditorijoj Bali Roome įvyks 
antikarinis masinis mitingas. Kal
bės i r g. Wm. Z. Fosteris. Dalyvau
kime patys j ir savo kaimynus už- 
kvieskimel (53-54)

Kun, Howard JM. Wells Apie 
Sovietų Rusiją

Pętnyčios vakare, 4t d. kovo, Phy- 
thian Teunple, 607 E, 105th St., kal
bės kuri. Howard M.' Wells temoje:' 
Ką aš 'mačiau Sovietų Rusijoje. 
Marcei 
Rytuose. _____ ___ , —c ..
gas pasakys apie darbininkų šalį

WILKES-BARRE, PA.
Tarp. Darb. Apsigynimas rengia 1 

vakarienę, kuri jvyks 5 d. kovo! 
(March), durys atdaros 7-tą valan
dą vakare, B. Poleliūno svetainėje, 
53 Bank St., kampas Stanton St., 
Wilkes-Barre, Pa. Įžanga vyram 
75c, moterim 50c.

Pelnas nuo šios vakarienės yra Į 
skiriamas ’ Kentucky streikuojantiems 
angliakasiams. Vakarienės bus duo
dama apie 9-tą valandą vakare. Ma
loniai kviečiame visos plačios apie
linkės liet, darbininkus dalyvauti ir

BINGHAMTON, N. Y.
L.D.S.A. 23 kp. susirinkimas įvyks 

ketverge, 3 d. kovo (March) pas'drg. 
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. šimoliūnienė.
(52-53)

FREEHOLD, N. J.
Ūkėsų Neprigulmingo Pašalpos 

tuomi pa7ėm^\savo“k7vojanči^ Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienyje, kovo (March) 6 d., 

(53-54) 1 1932, Fordham Hall, 24—4th Ave., 
I ir tuo pačiu laiku, kaip visuomet. 
. Draugai ir Draugės, malonėkite 
i būti ssirinkime, kurie dar nepriguli- 

susirinkimas ! ^e» nes kliubas nuleido puse įstojimo.

liūs.

MONTELLO, MASS.
L.D.S. mėnesinis 

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

(52-53)

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- g.era mUzika, todėl tie, kurie atsilan-

F°. u 1-xUV1jr kuopos susirinkimas kyS laiką praleis linksmai. O tie,
įvykis petnyčms vakare, kovo (March) k^rie patingės, po to didį skausmą
4-tą, 8-tą vai. vakare, Kubio saleje, apturės! Todėl visus užkviečia
79 Jackson St., Newarke. Visi na
riai turi būtinai atsilankyti, nes turi- Į 
me labai daug svarbių dalykų apta- ■ 
rimui.

(.Sekretorius. I 
1 (52-53) ;

GREAT NECK, N. Y.
Svarbios Prakalbos

Rengia L.D.S. 24-ta kuopa nedėlio
ję 6 d. kovo (March), 1932, Z. 
Straukos svetainėje, 139 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. Pradžia 2- 
rą valandą po pietų. Kalbės Dr. J. 
J. Kaškiaučius Sveikatos Klausimu. 
Patars, kaip darbininkai turi užsilai
kyti. Antras kalbėtojas bus draugė 
E. N. Jeskevičiūtė, centro s'ekretorė. 
Ji nurodys, kokią svarbą turi fši or
ganizacija ir kode! darbininkai turė
tų stoti į ta organizaciją.

(52-54)

Valdyba.
(51-53)

BALTIMORE, MD.
LINKSMAS BALIUS

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 48-ta kuopa 6 d. kovo 
(March) 1206 E. Baltimore St. Bus

kys, laiką praleis linksmai. O tie,
Todėl visus užkviečia 

Komitetas.
. . (51-53)

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos Trečias Dis- 

■ Į triktas rengia didelį bazarą.
i tęsis tris dienas, būtent kovo
1 dienomis, Ambasador Hali, 1710 N. 

Broad St. Atidarymas bus ketvergo 
vakare ir dainuos darbininkų choras, 

! susidedantis iš 200 balsų. Vaidins 
John Reed Kliubas; dalyvaus Pionie- 

i rių Garmonikų orkestrą. Bus įvai- 
i riaušių daiktų, kuriuos bus galima 
I pigiai gauti pirkti. Bus gera muzi- 
Ya ir t.t. Del trijų vakarų įžanga 
tiktai 25 centai. Prašome kuo skait
lingiausiai atsilakyti ir paremti Ko
munistų Partiją.

Draugiškai P. Puodis.
(50-53)

Didžiausia Darbininku Savišalpos Organizacija

LIETUVIŲ DARBININKŲ 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

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

, Pašalpos mokestis po 30, G0 ir 90 centų į mėnesi 
pagal laipsnį

Iš Plieno Darbininky ir į9 Scottsbo ° ne^ 

Bedarbiy Masinio 
Mitingo

HEIDELBERG, Pa. — Va
sario 24 d. atsibuvo masinis 
mitingas, kurį surengė plieno 
darbininkų vietinis lokalas 
ir Bedarbių Tarybos. Publi
kos prisipildė pilna Polish Si- 
tizen svetainė. Gauta po ke- 
lioliką naujų narių į plieno 
darbininkų uniją ir į Bedarbių 
Tarybas. Reikia pasakyti, 
kad Bedarbių Tarybos čia da
bartiniu laiku susilpnėjo. Mat 
vįsoki politikieriai gązdina 
darbininkus su kalėjimu bei 
deportacija, todėl bailesni dar
bininkai bijosi stoti į Bedarbių 
Tarybas.

Buržuazija Daugiau Bijosis
• /.* Negu Darbininkai

. Carnegie, negrų bažničiope, 
buvo , didelis masinis mitingas 
•dūlio 15 d. š. m. užprotesta-

& 'Mfaui prieš mirčia nuteisimą
**••• •

jaunuo
lių ir buvo plačiai išaiškin
tas dabartinis kapitalistinis 
krizis ir palyginta su Sovietų 
Rusija. Sausio 23 d. įvyko 
d^tr didesnis mitingas, kur bu
vo paminėjimas d. N. Lenino 

I 8 metų mirties sukaktuvės. 
Šitą mitingą surengė Komunis
tų Partijos vietinis lokalas. 
Šitas mitingas atsibuvo Maso
nic Hall, pačiarrfe Carnegies 
centre, šito komunistų mitin
go Carnegies buržuazija taip 
pabūgo, kad tuoj po šio mitin
go atidarė “soup kiČiną” se
noj italų bažnyčioj. Dabar 
yra du “suop kičinai”: vienas 
“Salaveišių” armijos ir kitas 
—italų bažnyčioje. šituos 
buizos “kičinus” Carnegies 
buržuazija finansuoja, tuo 
pačiu sykiu įkalba darbinin
kams bei bedarbiams, kad 
jie nesusidėtų su raudo
naisiais bolševikais, nesto
tų į Bedarbių Tarybas. Ku
rie bus bedarbių tarybose, tai 
tie negaus “buizos“ sykį įdie-

ną “pavalgyti” iš viršminėtų 
“kičinų”, kur, žinoma, jiems 
iš dalies ir pavyksta darbinin
kai sulaikyti nuo organizavi
mosi. Bet ilgai jiems nevyks 
darbininkus apgaudinėti, . nes 
darbininkai ant tos “suop laL 
nes” visą laiką negalės gyven
ti.

Ir Mokyklos Mokytojai Vai
kus Gązdina Raudonaisiais

Mokytojai įkalba vaikams 
ir liepia pasakyti savo tėvams, 
kad jie šalintūsi nuo tų “pra
keiktų raudonųjų” bųševikų, 
nes esą tie bolševikai norį su
griauti valdžią mokyklas, vi
sus namus, bažnyčias; išmuš
ti visus žmones ir vaikus. Tie 
“raudonieji” esą labai prasti 
žmonės. O Glendale vietiniai 
“sargai” leidžia gandus, kad 
darbininkai net neitų į bolše
vikų susirinkimus, nes gali bū-’ 
tį išdinamituota tos vietos, kur 
tie susirinkimai įvyksta. Rei
kia pasakyti, kad tai Uabai 
šlykšti propaganda yra lei-

SO. BOSTON, MASS.
L.D.S. 62-ros kuopos susirinkimas 

įvyks 3 d. kovo (March), 1932, 8 
vai. vakare, 376 Broadway. Visi na
riai, dalyvaukite susirinkime, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti. Taipgi 
atsiveskite ir naujų narių į šią drau
giją. y Sekretorius.

MONTELLO, MASS.
Sekmadienį, kovo (March) 6-tą d., 

10:00 vai. ryte, įvyks Tarptautinio 
Apsigynimo mėnesinis susirinkimas. 
Visi nariai būkite, nes yra daug 
svarbiu dalykų auptarimui.

(53-54)

Kovo 7-tą d., pirmadienio vakare, 
kaip 7-ta vai., įvyks A.L.D.L.D. mė
nesinis susirinkimas. Visi nariai 
dalyvaukite, yra svarbių reikalų.

(53-54)

t Vakariene ir Koncertas
Rengia L.D.S. sekmadienio vakare, 
kovo (March) '6-tą d. Pradžia 6-tą 
vai. Bus gardi vakarienė ir geras 
koncertas. Kurie neturite tikietų nu
sipirkę, galėsite gauti prie durų.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti, 
W. Ambrose.

(53-54)

PHILADELPHlAPA.
L.D.S.A.- 11-tds kp. susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 7 d. kovo, 8-tą’ 
vai. vakarė, Rusų name, 995 N. 5(h-' 
St„ Phila., Pa. -Į- Draugės, visos da-į| 
lyvaukite šiame Nusirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, kaip-j 
tai vajaus, gavimo payją parių į mū-> 
sų organizaciją^ '■ i< L.JD.S^Ą. Pild. > 
Komiteto yra paghmtntį ; kuopoms 
aptarti svarbūs j; kląusiihai. , Drau- 
f ės, /visos dafyvauki^ rie vėliau kaip

Į vai. vakare, <kąd i galėtume yisu^ 
klausimus!. išrišti daiku, , •< :

> ■ * ; < ; B.' Ramanauskienė. < ;
:• • ; (53-55); j

ELIZABETH/ N. J.
L.D.P. Kliubas rengia šaunų šokių I 

vakarėlį nedėlioj, kovo 6 d„ š.m., 
L. D. P. Kliube, 69 So. Park. St.; 
pradžia 7:80 vai vakare. Kliubas 
kviečia kaip vietinius, taip ir iš 
apielinkės visus liėtuVius skaitlingai 
dalyvauti. Bus puiki muzika, grieš 
lietuviškus ir angliškus kavalkus. 
Kas tik atsilankys, nesigailės. Įžan
ga

angliškus kavalkus.

vyrams 15c, moterims 10c.
Varde Kliubo kviečia 

Komisija.
(53-54)

PATERSON, N. J.
L.D.S.A. 38 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 6 d. vasario, prasidės 4-tą 
vai. po pietą, 59 Holsman St. —- 
Gerbiamos Drauges, visos dalyvauki
te šiame, susirinkime, nes yra labai 
daug svambių dalybų aptarimui. 
Taipgi atsiveskite ir naujų kandida
čių į kuopą. ,
; ’ G • Org. S. Bimbiene.

(53-54)

Ir
Scherer—'Kargs Tolintuose, 

Svarbu išgirsti, ką kuni-

? ’ .... . ’ s.
Darbiųinkių Moterų Diena 8 Kovo
Utarninke, 8 kovo, Lietuviu Darbi

ninkų Svetainėje, 920 E. 79th St., 8 
vai. vakare, yra rengiamas paminė
jimas Darbininkių Moterų ' Dienos. 
Bus gera muzikalė programa. Dai
nuos Lyros Choras. Bus geri kalbė
tojai ir kalbėtojos. •!

(53-54) 
M-nč,

A.L.D.L.D. 22 Kp. Nariams Svarbu 
Nariams Svarbu

Draugai, mūs kuopos susirinkimas, 
kuris turėtų j vykti antradienį, kovo 
8 d., yra perkeliamas vieną savaitę 
vėliau, t. y. ant antradienio, kovo 
15 d.; isitėmykite tav visi, draugai, 
ir susirinkite kovo 15, kaip ir visa
da tuom 
Lietuviu 
E. 79th

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

Del platesnių informacijų rašykite j Centro raštinę sekamai:

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

ROOM 102

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!
Literatūros, politikos ir visuomenės mokslų darbininkų žurnalas

Sar-z

^9

pat laiku, 7:30 vai. vakate, 
Darbininkų svetainėj, 920 

St. Kuopos Valdyba.
(53-55)

Prieš-Olympines Vaikų žaismės
Į šis vaikų sporto susirinkimas yra 

rengiamas Darbininkų Sporto Unijos 
(Labor Sports Union). Dalyvaus 
Jaunų Pionierių grupės, Darbininkų 
Sporto Unijos jaunuoliai ir A. Ž. V. 
Draugiįėlė. Bus vaikų augštyn šoki
mas, pločio šokimas, ristynės ir t. t. 
Žais geri “basket ball” .lošikai, Eint
racht Kliubas iš. Cleveland© ir Yry- 
tis Kliubas iš Warren, apie 9-tą vai. 
vakare. Po basket ball lošimo bus 
šokiai, kurie tęsis iki 12-tai vai. 
Pradžią visko bus 6-tą vai. vakare, 
nedėlioj, 6 kovo (March), 1932, ant 

. Finnish Syetainės, 1306 W. 58th St.
Nuo Ssųuarę ip^kit Detroit , gątvekarį 

1 iki 58-tos gatves ir eikit po tiesiai. 
, Kviečikm visus,- -ypač suaugusius, 
i f.žanga tik 20c, vaikam veltui.

Rengimo Ęojm. j $ąkr.:
A. VąsiEauskas.

' 1 ' .' ' (53-54)

WILKES BARRE, PAi į
A.P.L.A. 16-tos kp. susirinkimas 

įvyks 6 d. kovo (Mąrch), paprastoje 
vietoje. Visi nariai, dalyvaukite ir 
atsiveskite. naujų narių.

I- (53-54)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Bendrovės spe

cialia susirinkimas jvyks sekantį ne- 
dČldjenį, 6 d. kovo (March), 2-rą vai. 
po pietų, svetainėje 40 Feri’y St. 
Bus svarstoma svarbūs bėganti rei
kalai. Visi nariai, be jokio išsisu
kinėjimo turite pribūti į šį susirin
kimą. :

L.K.K. Sekr. 'J. Staskevičius, t 
(53-54) į

PATERSON, N. J. 1
Am. Liet. Darb. Literatūros Drau

gijos 84 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekantį sekmadienį, 6 d. kovo 
(March), 2-rą Vai. po pietų, 59 Hols
man St. Dalyvaukite visi nariai ir 
atsiveskite naujų kandidatų į drau
giją. Visiem ■ bus žingeidu išgirsti 
delegato raportą iš “L.” šėrininkų 
suvažiavimo ir gausite naują knygą.

< Org. S. Aliukonis,
(53-54) i

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

“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 trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

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

“Priekalas” turi nuolatinį skyrių “Socialistine SSRS, statyba,” 
kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba ir kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ii- aprašinėjima svarbesnių SSRS, 
socialistinės pramonės įmonių, sovehozų ir kolchozų gyvenimas 
irt ąugima§. < i

“Priekalas0 daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 
pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
skraistėmis, veikimą ir darbus.

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

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

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

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

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

Argentinoj ir Brazilijoj
* metams — 1 doleris 

6 men. — 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”
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I? A.L.D.L.D. 8-fos Kuopos
Iš'mūšy kuopos veikimo ma

Visos gyvena Monteilo, Mass.

11 d. kovo (pėtnyčios vaka-į draugijos pabėgo, bet da
re), Eclair Teatre, E. 76th St. | bar vg] SUgrįžo, vienas katali-1 
ir St. Clair Ave., bus rodomas i jęas darbininkas prisirašė. Pas

CLEVELAND, OHIO 
Naujas Amkino Judis — 

Žemės Sūnus

IŠ Bedarbiu Veikimo
Kaip visur, taip ir čia 

galybės bedarbių darbininkų 
kurie neturi nei ką valgyti.

Prūseiką, matyti, didelis nusi
minimas, ypatingai po mūsų 
draugų kritikai.

Darbininkas.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Norintieji ge
riausio 
navimo

Ūkėsų Neprigulmingas 
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

Avo. !

St.

117'

Ave i

I Pirm.
■ Vice-pirm.
I Prot. rast. T
| Fin.
' Ižd.

< žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

Graborius-Undertaker
Išbildamuoju ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemų kainų nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kūc 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

ntrą ketvirtadieni kiekvie- ; 
' ‘ ’ 269-73 i

Pra-

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinama dienomis
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, H>vJ. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį... Mes padedame 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 va), po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. llth STREET, Near 1st AvenUe NEW YORK CITY 

■ „ Telephone, Algonquin 4-4049

Moterų 
Pašelpinę Draugyste Birutė

MONTEJ.LO. MASS.

darbininkų i gyvena, tai net baisu darosi, 
Bet šis paveikslas ■ kaip darbininkai skursta. Vie- 

—judis skiriasi nuo pirmųjų I na moteris, penkių vaikų mo-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Ig. Ružinukaa, 1414 Turner Ave. 
Vilkuvienė, 718 Richmond St.

Žegūnia,
1.0 inuou KUUlįUO velniniu urn- , ja8aj 

.žai žinių matomi laikraščiuose, I

215—17th 'J JETUVOS sūnų ir dūk.
TERŲ DRAUGIJA

žudytis.
P. Puodis.

414 : BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

E1‘ • D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
Į BAYONNE, N. J., VALDYBA 

bt”iPirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.
! Pirm, pagelb. M. Panelis, 175 W. 

24th St.
Rašt. P. Janiūnas, 128 W.

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

I Pirm. W. Gelusevičia, 5. 
XL pirm, naeglb. Ą.; Sauka', 

256 Amen St.'12 Chase St. ; Nutarimų r
J. Karsonąs , 42 k!

Broadway, Pitcairn, Pa.

ŠOLOMSKAS • 
Brooklyn, N. Y 

<i»«i

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai

: ■ i
if JIiii’T'Wt 1 aS

Ketvirtadienis, Kovo 3,1932,

L.DJS.A. Prakalbų 
Maršrutas Mass.
Valstijoj

iiAnninnn ’ a «« ’ *1 *kai sunešė jos rakandus atgalNORWOOD, MASS, i j siūba.
Dabar jai magistratas duo

da po 11 dol.l ir liepia kraus
tytis į kitą stubą. ’Bedarbių 
Taryba išklausė jos raportą ir 
liepė imti pašalpą. Tai bus 
šiek tiek ant maisto. Bet dar-]

Vyčių organizatorė Aida 
platino renegato Prūseikos 

i prakalbų plakatus prie dirb- 
1 tuvės, manydama, kad Prūsei-, 
ka sunaikins komunistus.

Vasario 28 d. D.L.K. Keis-

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organų

IR

i . 8psirjnkimaif jvyjesta kiekvieno PITTSP.URGHO IR 
n.ms, pįIESFAŠlsTINIS

Pirm. S. Įvanauškas, 
Ave., Wilmerdih

Dęaugijpa sį_ 
6i6nesio antrą — 
1057-63 Hamilton Ave.

L. D. S. A. 11-tro Apskričio .
Ka?n-HrlS^nS i tučio Draugija surengė pra- 

13 dieną kovo. Kalpes d Su- kalbas . Kalbėj0 darbininkų 
kackiene. Prakalbos įvyksta ] 
sekančiose vietose:

Kovo 13 d., Bridgewater,} 
po pietų. Tą pačią dieną, i 
vakare — Hudson, Mass. Ko-} 
vo 20 d. — So. Bostone, po; 
pietų. Tą pačią dieną, vaka- 
re — : .
27 d. Staughton — po pietų. 
Vakare įvyks Norwoode. Ba
landžio 3 d. Lawrence — die
ną, ’ 
Balandžio 10 — Gardner, po 
pietų, vakare—Fitchburg.

organizacijų ardytojas L. Prū- 
į seika. Pirmoj temoj kalbėjo 
; apie pašelpinių draugijų rolę 
] ir abelnai apie pasaulinę poli
tiką, gyrė Sovietų Sąjungos 
1 valdžią, kaipo gerai mokančia i ą paeui u.eną, v«ku-.-alyje yesti jr t t pir. i

Monteilo, įlass.. J<ovo , moj įemoj> ]<aįp0 renegatas, 
’ tai, reikia pripažinti, kad kal

bėjo neblogai, nes jam tas rei- 
, kalinga, kad pasigauti ir pa-

Woicesteiyj. jai]ęyįj prje Savęs darbininkus, 
kurie yra atsilikę klasiniam

- y. . j susipratime. Antroj temoj
Dabar visos čia suminėtos (j<aibgj0 apie Komunistų Parti- 

kuopos rengkite piakalbas i jos su prješkomunistine opo- ] 
draugei Sukackienei minėtose į ^icija ginčus, čia tai naudo- 
dienose. Prakalbos ieikalin-jj0 vjsus savo gabumus ir de
ga rengti su pamarginimais. i magOgiją, norėdamas įrodyti! 
Tokiu būdu bus įvairesnis Pulsavo nusistatymą teisingą, oi 
rengimas ir patrauks darbi- ( ęentro Biuro klaidinga. Jis sa-1 
ninkes lankyti prakalbas.

Jei kurios kuopos norėtu-Į 
met permainyti prakalbų die
ną arba visai nerengtume!, į 
tai praneškite Rajono sekre
torei,

E. Beniulienš, Sekretore

wvn uvn Valdyba 1931 Metam:
bininkai jai liepė nesikrausty-! Pirm. K. Yušką, 325—4th Avė., Mo-

] line, III.
■ i Pirm, pagelb, A. Matusevičia, 1003—• rakan-1 25Įh st, Moline. ]|L

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th
Avė., E. Moline, III.

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

Iždinirikas M. Jonaitis,
Avė., E. Moline, III. ,

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St. i
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalką J. Kairis, 2435—33rd St.. /
Moline, III > . j

ti iš stubos. Bedarbiai ją ža-. line* In- 
dą ginti ir neleisti■ jos 
dus mesti.

Raportuoja ir kitas 
ninkas, kuris net buvo 
apsipirkęs, bet bankas

darbi-! 
namelį} 
jo Pi- i 

nigus nunešė, o dabar jau ne-1 
turi už ką nei valgyti nusipirk- 

i ti. Jau tas darbininkas antri 
metai nedirba. Tas darbiniu-! 
kas maitinasi išmatomis. Ji-1 
sai prašęs miesto pašalpos, bet i 
nieko negavęs. Surinkę dar-1 
biniiikai nutarė reikalauti tam ' 
darbininkui pašalpos, i / j

Tai tokia padėtis darbiniu- Pjrm: A. 
kų, kurie nedirba. Kiekvieno 
darbininko yra pareika dėtis> 

1Į 'Tarybas. Reikalinga bedar-, 
| biams kovoti, o ne ^badauti ar-1 
ba

Pirm, pagelb. W. I 1— * -- - *
i Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121

Pirmininkas — Herman Anson, R.
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin
kas—A. Jasiukevičius, No. 3, Free-, 
hold. N. J.; protokolų, raštininkas— 
John Urbelis, 40 Bowne Ave., Free- I 
hold. N. J.; finansų raštininkas —[ 
Antony Glovicius, Box 288 
seyville Rd.

APIĖLINKĖS ' V. Bartkienė, 29 Intervale St.
! Ligonių Rast. M. Potsus, 184 Ames St. K-TAS, 1931: Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Monteilo, Mass.
354 Marguerite _____ t __ _____
Ph:

A. Kairys,

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

Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcurn : 

Way, S. S Pittsburgh, l’a. Į Prot.
■ 49th St.
i Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591 Avė. Ą 
I Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C
i Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Avė., M. Višniauskienė, 9 W. 15th 
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 944 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21gt 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 

ISt. '

Prakalbos apie Karą Chinijoj
25 d. vasario vietos 

tijos skyrius buvo 
prakalbas apie einantį 
Chinijoj. Buvo skelbta, kad * 
kalbėtojas bus chinas, James j 
Mo. Tačia.us chinas kalbėto- ] 
jas neatvyko delei ligos. At- ] 
siuntė telegramą, jog susirgęs ; 
ir negalįs atvykti ne tik į Bin- i 
ghamtoną, bet ir kitas prizą-. 
dėtas vietas. Chino vieton i 
buvo atvykęs Korupartijos 4- ■ 
to distrikto organizatorius, Pe- ] 
ter Chaunt, iš Buffalo. Jis 
plačiai išrodinėjo priežastis ] T1S ••• • 
pradėto karo Chinijoj ir pa
siūlė susirinkusiai publikai 
priimti pareiškimą varde šio! 
mitingo, kad šis mitingas yra 
priešingas imperialistų verži-1 
mtfisi Chinijon. Tokis pareiš
kimas — i 
vienbalsiai.

Tai yra imperialistų prie-j 
danga, kad jie veržiasi su sa-; 
vo ginkluota jėga Chinijon1 
neva apginti savo šalies pilie-1 
čių. reikalus. Jei, pavyzdžiui, Į 
Jungtinių Valstijų piliečiams 
yra Chinijoj pavojus, tai 
ginkluotą laivyną reikia 
siųsti, o užtektų nusiųsti 
sažierinį laivą ir susiėmus 
vo šalies piliečius parsivežti 
namon,—pareiškė kalbėtojas. 
Imperialistų tikslas sukriušin- 
ti besikuriančius Sovietus Chi
nijoj, o paskui pulti Sovietų 
Sąjungą.

Aukų Kompartijos darbams' 
surinkta $18.57.

ko drg. Bimbos taktika, krei
va politika. Nežiūrint visų 
melagingų pastangų iš Prūsei
kos pusės, Norwoodo darbinin
kų negalėjo įtikinti savo “ne
klaidingumu.“ Vistiek buvo 
galima aiškiai, matyti, . kad 
Prūseiką yra didelis bailys 
klasių kovoj ir pabėgęs varo i 
darbininkiškų o r g a n i zacijų j kad b 
griovimo darbą. Po Prūseikos I nuolių
prakalbai, buvo leista statyti 
klausimai ir net kritikuoti. 
Drgg. J. Galgauskas ir J. Gry
bas kritikavo tą disorganiza- 
torių, kuris pirmiau organiza
vo darbininkus į lietuvių dar
bininkų organizacijas, kaip 
tai į A.L.D.L.D. ir kitas, o da
bar jis jas jau griauna, norė
damas susitverti sau privatinę 
organizaciją del pasilaikymo 
savo konti-revoliucinio lapo.] 
Taip likos sukritikuotas, kad i 
iš jo prakalbos pasiliko tik į

Kurie tikėjos, kad j 
komunistus “išnai-i 
labai apsiriko, ir iš j 
ėjo nuleidę nosis. ■ 

gavo savo šlamštui •

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, ,1331 M. ADRESAI, 
lowell. Mass'.

.............  Palubinskas .
Belle Grove, Sox 1.08, Dracut, Masis. ] 

Vice-pirmininkas M. Dulkįenė < < ■ 
; .180 Concqrd St., Uowell; Mass. .

Prot. rašt. V, Mikalopas, . I
' ‘ ’ D73 ' Central St.; ■

Fin. rašt. A. '■ Rutkauskas ' '> I
I . . , .1 Vine Street i

Iždininkas, S. Paulenka

I Kasos globėjai:
, Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha-1
' pel St. I

Savo susirinkimus draugystė laiko.
kiekvieno mėnesio antrą, nedeldienį, 

Vasario 22 d. čia kalbėjo i 2-rą vai: po pietų, Italų svetainėj,
. t» ' • - j 19 Union St. Lowell, Masis,drg. R. Mizara nesenai sugrį-1 \
žęs iš Sovietų Sąjungos. Pir
mą syk šio miestelio istorijoj j 
buvo tiek žmonių ir visi labai I 
atydžiai klausėsi. žymėtina, ] 

j kad 'buvo ir čia augusių jau- j
i, karie, užsibaigus pra

kalbai, davė įvairius klausi
mus ir karštai tarpe savęs dis- 
kusavo.

Nors ir didelė bedarbė, bet s
aukų lėšų padengimui surink
ta $6.66. Aukojo: J. Bartkus,] 
J. Paulukonis, J. Petruška ir; 
A. Zalenka po 50c.; V. Si
manavičius, Simanavičienė, A. 
Kavaliauskas, A. Galeski ir L. 
Arlauskas, po 25. centus. Smul-

! kių

Prūseiką 
kins,“ tai 
prakalbų 
Prūseiką

i vieną skaitytoją, bet tik ne iš1 
.. . . Tokis pareis- ^moningų darbininkų. Tas 
rezoliucija priimta , nlekad . nebuv0 1161

darbininkų organizacijų narių, 
i nei mūsų laikraščių skaityto
jų. žodžiu sakant, jei kas ir 
pritarė Prūseikos paskutinės 
kalpos demagogijai, tai prita
rė visuomet buvę darbininkų 
judėjimo priešai. Visų sriovių 
žmonės dabar mano, kad 
Prūseiką yra tinkamiausias ąr-.- 
dymui ir demoralizavimui dar
bininkų judėjimo. Vienok 
mūsų priešai nėra pilnai pa
tenkinti Prūseiką, neš Prūsei- 
ka dar bando pats dangstytis 
komunisto vardu. Ypatingai 
fašistiniai gaivalai nepatenkin- 

i ti pirmąja prakalba, kuri bu
vo pusėtinai liberališka. Kar
tais buvo užgaunanti fašisti
nius janusmus.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ
■ DRAUGYSTE, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1932 Metams
i Pirm. A. Griškevičius, 136G Broad St.
! Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha

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

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

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

288 Maple Ave.
Draugystės susirinkimai atsibūna

šio, Labor Lyceum svetainėje, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare. '

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA ,1931 METAM: 

I Pirmininkas—K. Margi*.
1323 Muskegon

' Vice-Pjvmininkas—A. Knrėcka?>,
.. , 730 Nąaon

Nutarimų Raštininkas—K. Rasikns,
R. R. 9. Box' 

-A. - CarbanniiHknn.
110« Elizabeth 

Iždininkas—A.- Daukšai.
1131 Walker . Ave. I J ...

■' I kaš antrą ketvergą kiekvieno mene

Valdybos Adresai:
Pirm. Poškus, 211 First St.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH. N. J.

Pirm. pag.
Clark PI.

S. Rinkevičius, 121

Iždininkes 
Clark PI.

V. Paulauskas, 228

Nut. Sekr. B. Barkauskas, 255

ibet mes šiek ■<tiek'.>veikiame. 
jMūsų A.L.D.L.D. ' kuopa ną- 
;rias nenupuolę. Narių ūpas 
taip pat yra geras. Duokles Į 
nariai mokasi organizacijos iž
dam

Vasario 24-tą d. A.L.D.L.D. 
8 kp. susirinkime d. 'S. Vinc- 
kevičia išdavė raportą iš “Lai
svės” suvažiavimo. Kuopos na
riai pilnai pasitenkinę, kad 
“Laisvė“ pasiliko po komunis
tine vadovybe.

Kas link sklokos, tai to 
brudo kuopoj nėra. Jei ir at
sirastų, tai mūsų nariai su jais 
mokėtų apsidirbti.

Kuopa savo susirinkime pa
gal savo išgalę aukojo 5 dol. 
Kentucky mainieriams. Kuo
pa rengia vakarienę kovo 5 
dieną, po numeriu 40 Pros- 

Prie draugijos prisirašė du j pect St., Central Hali svetai- 
i nauji nariai. Viena tautiška] 
I fašiste, kuri senai prigulėjo, ] 
i bet draugija atsisakė pirkti 
j Lietuvos bonus, tai ta fašiste

Amkino judis: A Son of the] 
Land (žemės* Sūnus). šis ju
dis skiriasi nuo visų kitų pir- 
miaus buvusių. Jame persta-' 
tomą Sovietų Sąjungos valstie-1 
čių kova su kulokais; naujas 
žemės ūkio gyvenimo kūrimas: 
ir Sovietų valdžios vaidmuo j 
toje kovoje bei jos parama- 
valstiečiams. Kartu, iš. ant-; 
ros pusės parodoma kulokų—' 
storkaklių visokios užmačios Į 
pakenkti tam visam naujos; 
statybos-kolektyvizacijos dar-• Lietuvių bedarbių yra jau su- 
bui. • Daugelį judžių, kuriuos; siorgaiVizavę trys grupės. Jie 
esame matę pareityje, didžiu-j veikia tarptautiniai. Bed ar* 
moję jie vaizdino daugiau ab- j biai reikalauja darbininkams 
einą darbininkų pergalę ant (tuojautinės paramos. Kuomet 
buržuazijos, civilį karą, revo- ] paklausinėji, kaip darbininkai 
liuciją ir miesto 
gyvenimą.

visų. Prie filmos “žemės Sū
nus,“ bus rodoma naujienos, 
pirmu kartu Clevelande. Su
sipratusių darbininkų pareiga 
atsivesti savo kaimynus pama
tyti šių paveikslų ir supažin
dinti juos su Sovietų judžiais, 
kuo jie skiriasi nuo Amerikos 
judžių,—kaip diena nuo nak
ties.

M-ka.

tina, pasakoja, kad jinai jau 
neturi ką valgyti. Moteris 
gauna neva pašalpą, bet tik 
5 dol* Tai kaip jinai gali pra
gyventi už tuos penkis dole>- 
rius į savaitę. O darbo jau 
2 metai kaip negali gauti, Vy
ro jinai unetri. Jinai dar pa
sakoj.©, kad ją jau metė iš 
stubos, bet Ęedarbių Taryba 

i išgelbėjo. Bedarbiai darbinin-

LIETUVIS GRABORIUS

nė j.
Visus darbininkus raginame 

atsilankyti, nes bus labai pui
ki ir skani vakarienė. Patar
tina, kad ir iš kitų kolonijų 
draugai dalyvautų mūsų va
karienėj. Tuomet jūs, drau
gai, paremsite mūsų kuopą.

J. J. M.

Vienybės Reikalu
L.D.S. kVopa savo susirin

kime,-laikytame vasario 3 d., 
apkalbėjo' vienybės kvatosimą 
su, A.P.L.A.. Po diskusijų, 
vienbalsiai nutarta' ir užgirta 
vienybės daromi žingsniai. 
Mes taip pat raginame, kąd 
tas darbas kuogreičiausiai 
įvyktų.

Mūsų kuopa mato, kad tas 
darbas yra naudingas abiem 
organiacijom. Kuo greičiau 
tas darbas įvyks, tuo bus gė
riau mūsų judėjimui ir orga
nizacijų nariams. Organiza
cija paliks stipresnė, o kuo
met organizacija yra . stipres
nė, tai ir nariams geriau.

L.D.S. Kp. sekr.
M. Porednis.

New York. — Per vasa
rio menesį Amerikoje- nu- 
bdnkrutafvo 2,732 firmos.

vienybes draugyste
■ ■ MONTELLO.’ Msiss. z 

Z 
Valdyba 1931 metam:

W. Gelusevičia, 51 Glendale St.

256 Amen St.
. r. Strijųniiij , 

49 SaWtelje AVe.'
Turto rašt. K! VmiBlauRkia,

12 Andover> St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia,

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis, 

9 Burton St.
iždo globėjai: P. Krušas. Ml Sawtelle 

B. ZdiVnavičia, 11 GleAdale'St. 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas.
102 Huntington St.
Visi Montell. Mass.

VALDYBOS ADRESAI:
E. Beniulient, 16 Bunker Ave.

O. Turskienė, 79 Vine St. 
, 1 > .v,, moi. T. Zizen, 673 N. Main St.
£iv.e'’ | Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St. 
Balo- pd. Klimavičiene. 31 Clarence

Knaos Globėjos: 
■ V. Baronienė, 9 Broad St. 

M. Duobienė. 221 Ames St.

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 
Ave., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
Dayton St.

I Iždo Globojas P. Kalaietienė, 
144 So. Park St... II Iždo Gb.bėjas 
J. Krukauskas, 300 įširst St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta 
no mėn., L. L. svetainėj 
Second St., Elizabeth', bl. 
džia R-ta vai. vakare; 
Iždo Globėjai: f

A. Kopas, 1108 Elizabeth 
Grušiūtė. 1307 Davis Avė. 

Ligonių Lankytojai: ’
Ig. Ružinskas, 1414 Turner

Trustlaai:
T. Rasikaa, A. Lujus, 
Jasaitis, A. B.‘ Shatkųs.

• komisija :
... Senkus, V. Valente 

Salės valytojas—F. Žegunis 
Salės- parnndavotojas —

1108 ^llząbeth Avė.

M.
., 515 ____
A. ' Garbanaūskna,;

1023 M t. Vernon Street 
'-PHILADELPHIA, PA.

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA’
Avenue NEW YORK CITY 

Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link AUTOMO
BILIŲ Mr E CHAMIZMO 
Praktika ant vietos.

elektriką ir magnetizmą, ir ^važiavimą 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose.

325 E. 14th STREET, Near 1st

PARAŠE d. m. šolomskas
KAINA 20 CENTŲ

,W/

r r ;

■ '• L ■ 
Of

Kr

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

Kiiina 2U centų. A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po 
10 centlj. Parsitraukite ir platinkite ’kuo plačiausiai. Bro- 

'šiūra turi (54 puslapius, 13 paveikslų ir Mandžūrijos žem- 
lapi. Padidinta į 6 skyrius ir 21 straipsnelį. Apima: per
eita kata, kas prie jo privedė, dabartinį prisirengimą impe
rialistų karan prieš Sovietu Sąjungą ir jų pačių tarpe už 
rinkas. Ką reiškia bedarbe ir ar bus jai galas. Prie ko 
veda Mandžūrijos įvykiai. Ką ręiškia , opprtynistai ir jų 

. itidčjimąs su Prūseiką priešakyje, žodžiu, brošiūraltė da
bartiniais' bėgamais klausimais. ^Siųskite užsakymus A.L.D.

. L.D.. Centro Komitetui.
D. M

46 Ten Eyc‘K Street •,

Flushing 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, ©ringam 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 PANEDĖL1A1S IR UTAR&INKAIS, nuo 
10, valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlei i.šsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys;; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS': B. M. T. cleveiicriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
PHILADEL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

liaus.' (Ekspertai instruktoriui. Už 
.prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu. ,

Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cial is Važinėjimo, kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.
, Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie
niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a J i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Stacn Island For
ty. LUTVINA8

L u t t in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pi riti
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi Jvairių. biz
nių. Mūsų patarna
vimas prlelanktas.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
i Tel. Trinity 1-8720

•'iffigS



■V*. ’jf, : YC

‘J'.’vV'j •>■'■/ ’1

y -WC'. t 'p 
įf.Jv ■ ■". ■ v)

įį ,vy •&■į-rfeį. '■&*!'

Puslapis šeštas Ketvirtadienis, Kovo 3,1932

VIETINĖS ŽINIOS
Šiandien Susirinkimas 
L D. Susivienijimo 
Pirmos Kuopos

Kariškas ApgulosStovis 
Prieš Streikuojančius 
Randauninkus

Kompaničnos Unijos 
Parduoti Sukniasiuviai 
Vėl Stoja Streikan

Po $10 j Savaitę Kožno IŠRANDA VOJIMAI
Bedarbio Šeimynai!

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo pirmos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyksta šian
die, 8-tą vai. vakare, “Lais
ves” svetainėje, kampas Lor
imer ir Ten Eyck Sts., Brook
lyne.

Visi nariai ir narės, daly
vaukite susirinkime. Nes bus 
nariams duodama narystės pa
liudijimai. Taipgi atsineškite 
senus narystės paliudijimus, 
ba jie yra reikalingi.

Visi nariai, užsimokėkite 
, mokesčius, kad netiktumėte 
* suspenduoti atsitikimui ne laL 
mes, ligos ar mirties. •

Yra ir daugiaus svarbių rei
kalų, kuriuos turėsime svars
tyti šiame susirinkime. Taigi 
visi dalyvaukite!

J. Kairys, Sekr.

Daily Workerio Tag 
Days-Rinkliavos

mato, jt>g Daily 
yra nepavaduoja-

NEW YORK. — Antradienį 
policija padarė beveik kariš
ką apgulą apsupdama šešioli
ka miesto blokų, kuriuose ei
na dideli randauninkų streikai 
už kambarių nupiginimą. Dau
giau kaip šimtas raitos, pės
čios, viešOs ir slaptos policijos 
ir samdytų mušeikų buvo su
statyta apie tuos blokus, taip 
kad “nei katė negalėtų pra
bėgti,” pasak vieno darbiniu-; 
ko. Ir ta nepaprasta policijos' 
mobilizacija buvo padaryta,t 
kad galėti] išmest į gatvę vie
nuolika darbininkų ir bedar
bių 'šeimynų iš didnamio po 
num. 733 Arnow Ave., Bron- 
xe, kurio randauninkai strei
kuoja, reikalaudami numušt 
rend as.

Ne karta pirmiau tūkstan
čiai darbininku atmušė polici
ja, atvykstančią mėtvt į gat
vę streikierius randauninkus 
ir negalinčius užsimokėt be
darbius. Vienoje iš tokiu ko
vu pereitą savaitę dalyvavo 
'ki 2,000 bedarbiu, dirbančių
jų ir streikieriu. Todėl dabar 
oolicija mobilizuota ir drūčiai 
ginkluota atvvko, tartum ka- 
ran prieš kokia tvirtovę, — 
kad tik darbininkai negalėtų 
apgint vienuolika bedarbių ir 
streikieriu 
trenkimo į 
apsuntuosę 
riai ir kiti

NEW YORK. — Sukniasiu
viai, priklausanti prie gelto
nosios International Ladies 
Garment Workers Unijos, da
bar sugrįžę darban po pri- 
gavingo streiko, išgirdo ųuo 
bosų, kad jiems algos bus su
mažintos. Vadinasi, Schlesin- 
gerių ir kitų lyderių paskelb
tas atvirkščias “streikas” tai 
buvo tik prirengimas prie to
lesnio algų kapojimo.

Tokią giesmę girdėdami nuo 
fabrikantų ir k On trak torių 
darbininkės ir darbininkai 
daugelio siuvyklų vėl metė 
darbą ir nuėjo ■ tiesiai į kairio
sios linijos Suvienyto 'Franto 
Streiko1 ’ centrą, .vadovaujamą1 
Eilinių Narių Komiteto, perei
tą antradienį. ’ Tą pačią dieną 
Suvienytas Frontas streikan iš
traukė dar kelias naujas suk- 
niasiuvių šapas.

šiandie 5 vai. vakare Coo
per Union svetainėje įvyksta 
masinis streikieriu susirinki
mas.

Amerikos Darbo Federaci
jos vadai gi, pardavę darbinin
kes ir darbininkus per vieną 
savo feikerišką “streiką,” da
bar žabalioia apie iššaukimą 
“streikan” skrybėlių darbinin
kių. Vienas iš Federacijos 
vadų, makliorius Spector atėjo 
į Arrow skrybėlių šapą ir pa
siūlė bosams, kad jeigu įves 
Federacijos uniją, už tą patį 
darba jie temokės tik 25 cen
tus, kur dabar moka po 40 
centui darbininkėms, priklau-, 
sančioms prie kairiosios Ada
tos Darbininkų Unijos. Ši 
unija turi padarius sutartį su 
kompanija, kuri yra privers-

• Rytoj, penktadienį, viduri
nio ir žemutinio New Yorko 
Bedarbių Tarybos maršuos ant 
vadinamo Centralinio Bedar
bių šelpimo Biuro, 10 East 
34th St. Ten demonstruoda
mi reikalaus, kad kiekvieno 
bedarbio šeimynai būtų pini
gais išmokama kas savaitė po 
10 dolerių pašalpos, o kožnam 
pavieniui po dolerį į dieną. Be 
to, visi bedarbiai turi būt ap
rūpinti kambariais su apšildy
mu, elektra, gazu; taip pat’tu
ri būt Išdarbiams patiekta 
reikalingų; drabužiui jų vaikai 
mokyklose turi veltui gaut pie
tus; kožnam bedarbiui priva
lo būt veltui duodama dakta
riškas' patąrnavinias; neturi 
bųt daroma skirtumo tarp at
eivių ir amerikonų, tarp negrų 

ir baltųjų,, tarp senai gyve-j 
nančių New Yorke ir paskiau 
atvažiavusių.

Vienas iš griežtų reikalavi
mų yra taipgi, kad tuojaus 
būtų prašalinta policija ir 
ginkluoti muštukai iš miesti
nių labdarybės biurų.

Downtown Bedarbių Tary
bos maršavimas prasidės 12 :15 
vai. dieną nuo 7th St. ir Ave. 
A; vidurinio New Yorko Be
darbių Tarybos nariai pradės 
savo žygiavimą nuo 59th St. 
ir Columbus Circle tuo pačiu 
laiku. įvyks ir bendra,masinė 
demonstracija su streikuojan
čiais sukniasiuviais ant 5th 
Avė. ir 34th St.

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

(50-53)

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.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

'istas išgydh įvairias kojų Ii- L? 
?as, patinimus, gyslų ir są- 
narilį įdegimus be operaci- 
jos taipgi ir kitas ligas, jv 
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.

. B 
sau norėda- I 

, daimantus J 
daiktų - 
pigiau

Į Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai
■ Dovanom ar patys ; 
Imi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką iš auksinių 
I nokite, kad
■ sipirksite.

| ĮVAIRŪS 
B
| RODŽIAI
IjAUSTOS MADOS 
|UŽ PRIEINAMA 
1 KAINĄ

pas mane
zi- ■ 

nu- I
Central irtis Komunistų Par

tijos organas, Daily Workei 
dar tebėra sunkiame finansi- 

. niame krizyje. Reikia visiems 
suremti pečiais, kad ištraukt 
jį iš skolų ir nepritęklių: Kas 
bent A-B-C supranta apie re
voliucinio darbininkų judėjimo 
reikalus, 
Workeris
mas šiais laikais mūsų kovos 
įrankis—organizuotojas, švie
tėjas, stiprintojas ir apgynė
jas dirbančiųjų ir bedarbių jų 
imtynėse su kapitalistais, vi
suose žingsniuose prieš reakci
ją, prieš visus atvirus ir slap- 
tus;priešus darbininkų klasgs.: 
Ir Daily Workerj, kaipo tokį, 
tegali palaikyt ir finansiniai 
ant kojų pastatyt tik plačio
sios darbo masės—ne viena 
kuri darbininkų dąjis, bet visi

Y darbininkai. 
m • • -KY • ,1 rr^ -rx

S ':įhf \ ,,

| 
■

Taigi Nacionalės Tag Days 
— Visuotinų Daily Workerio 
rinkliavų dienos, kovo 11, 12 
tr 13, kitą penktadienį, šešta
dienį ir sekmadienį turi būt 
padaryta plačiausia mobiliza
cija naudai Daily Workerio, 
to svarbiausio tarptautinio re
voliucinio dienraščio Ameriko
je. Darbininkiškos organiza
cijos turi išrinkti kaip galint 
skaitlingesnes komisijas, ku
rios ' tomis dienomis leistųsi 
rinkt Daily Workeriui aukų. 
Kiekviename fabrike ir bile 
kurioj darbavietėj turi būt ko-^ 
lektuojama finansinė jam pa
rama; nei vienas susirinkimas 
neturi būt praleistas, be gavi
mo piniginės paspirties Daily 
Workeriui. Per minimas die
nas. be to, turi būt išjudinta 
didžiausias skaičius . veiklių 
Daily Wbrkeriq darbuotojų 
nuolatinių jo agitatorių

, skleidėjų.

šeimynų, nuo iš- 
gatvę. Bet ir taip 
blokuose streikie- 

darbininkai sudarė 
didelį demonstracinį protesto
mitinga, kuriame dalyvavo 
virš 1.000 asmenų.

Tačiaus ir toks orgamzuotas 
policijos žvgis. galu gale, ma
žai pagelbės kapitalistams, na
mu savininkams. Pe>’ tokin no- 
liciios apgulą tik dar labiau 
užsikūrė kovos dvasia tarp 
randauninkn-darbininku: dau
gelis, kurie užstreikuotuose 
namuose laikėsi iki šiol nuo
šaliai, dabar išėjo į aktyvia 
kova?-. Prieš mėtymus iš namu 
susidaro dar didesni masiniai 
mkietai streikuoiančiu ran- 
dauninku ir Gi pritarėjų.

O tekis išgąstingas nnliei- 
ins mobilizavimas delei išdrS- 
bimo keliolikos darbininke še’- 
mynu i gatve aiškiausiai na^n- 
do. kain buržuaziiai n^voiin- 
o’as iudėiimas už rendu 
niginima ir nrieš mėtymą 
darbių iš namų.

ni.i- 
be-

Ką Buržujų Labdariai 
Atrado pas Bedarbius

Prakalbos ir Koncertas 
. Tarptautinės Moterų
t Darbininkių Dienos

NEW YORK. — Buržujinė 
Labdarybės Taryba siuntinė
jo 900 socialių darbuotojų po 
napius bedarbių ir abelnai su
vargusių "darbininkų. Tie 
darbuotojai aplankėm milioną 
šeimynų, ir viešai praneša, 

■ kad tokio skurdo dar niekad 
I pirmiau nebuvo matę. Jie už
tiko daugybę šeimynų per1 pa
čius šalčius be mažiausio 
kambarių apšildymo, be mais
to, pusnuogių, neturinčių jokių 
lovų arba be pogalvių ir už- 
'.iklojimo, be pinigų ir be jo
kios galimybes gaut bent 
žiausią iš kur paskolą.

ma-

Tarptautinė Moterų Darbi
ninkių Diena bus minima 
Brooklyne Grand Manor sve
tainėje, kampas Grand ir Ha- 
vėip.eyer Sts., kovo 8 d., ant- 
rądienį, 8 vai. vakare. Kal
bės komunistų distrikto orga-

Orlaivių Darbininkams 
Kapoja Uždarbius

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokiy Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

K ------------ -------- “ TEL. STACG
2-5043

NOTARY 
PUBLIC

INC

x x

ta mokėt neblogas algas dar
bininkėms. Tad monelninkas 
Soector papirko vieną šiauda- 
dūše ir pastatė ją kaino “pi-, 
kietininkę” už Darbo Federą- 

' cijos uniją.
Bronxe 10. pikietįnipkų ta

po nuteista po dieną kai ei i- 
man, du po dvi dienas ir vie
nas trim dienom.

Lietuviai darbininkai, ben,t 
Brooklyne padėkite sukniasiu- 
viams pik i etų ot. t Ateikite ry
tais i vietinių streiku centrą. 
795 Flushing Ąve. Iš ten bū
site su kitais .darbininkais pa
skirti pikietuot kokią artimą' 
siuvyklą.

K. Siūlinis.

Tūkstančiai Susirinkę 
Laukia per Valandas 
Skudurų ir “Džionksti”

New 
degtukų 
metais 
pelno.

York. — Diamond 
kompanija 1931 

padarė $2,358,396

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

A.L.D.L.D. 147-tos kuopos susirin
kimas Įvyks nedėlioję, 6 d. kovo 
(March), prasidės 10-ta vai. ryte, 
įvyks Hanover Kliube, 738—5th Avė. 
ir 24th. St. — Gerbiami draugai, ma
lonėkite laikų pribūti, ir kurie dar 
nesimpkėję šiame susirinkime, malo
nėkite užsimokėti.

Prot. Sekr. A. .Bružas.
(53r54)

BROOKLYnTn.” Y.
Liet. Am., Piliečių Kliubo mėnesi

nis susiririkimas (įvyks penktadienį, 4 
d. kovo (March), 1932 m., prasidės 
7:30 vai. vakare, Kliubo name, 80 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Šis susirinkimas yra šaukiamas 
net per atvirutes, nes susidarė gana 
daug svarbių dalykų aptarimui bei 
išsprendimui.. . Tat prašome visų 
narių jame dalyvauti. Taipgi, kurių 
mokestys jau yra išsibaigusios, ma
lonėkite 
vendus

pribuvę užsimokėti, kad iš- 
susispendavimą.

Sekr. A. Deikus.
(53-54)

BROOKLYN N. Y.

LAIK-
NAU-

8 ' ---- II Taipgi taisau visokius laikrod- j 
f žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. • 
i Williamsburgiečiams, kuriems | 
i pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
į daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs) 
I atvešiu į “Laisyę.” Jūs užsimo-? 
|kėsitej “Laisvėje.” ’ , , ( . I
į VIKTORAS JANUŠKA 1 
? 127-17 Liberty Avė Į
a Tąrpe; 127 ir 128 gatvių | 
Į Richmond Hill, N. Y. ?

MATHEW P. BALLAS
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČIAM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MUSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

f

nizatorius drg. I. Abter; dai
nuos Aido Choras; šoks artis
tiški raudonieji šokikai; bus 
niano solo muzika. Įžanga su 
kortelėmis, gaunamomis “Lai
svėje,” tik 15 centų, o be-jų. 

’ nerkant tikietą prie durų, bus 
25c. Tarptautinės Darbininkų 
Moterų Dienos minėjimas bus 
vyriausiai mobilizavimas dar
bininkių kovai prieš karą, ku
rį vis atviriau imperialistai, su 
Japonais ir Amerika priekyje, 
ruošia prieš Sovietų Respub
liką. ; v '

Komunistų šešta Sekcija.

Farmingdale, Long Islande, 
American Aviation Kompanija 
nukirto darbininkams 10 iki 
30 procentų uždarbio, taip 
kad dabar pirmos rūšies me
chanikai tegaus tiktai po 50 
centų į valandą, o jų pagelbi- 
ninkai po 30 centų.

Amerikai besirengiant j im
perialistinį karą, kad daugiau 
orlaivių prigamint su kuo pi
giausiais kaštais, eina nuolątir 
nis uždarbių kapojimas visoj 
orlaivių pramoėj.

Komunistų Partijos sekcija 
leidžia oflanftų darbininkams 
laikraštuką , “Shop, Talks.” 
Stengiasi sudrganizūot Į kai
riąją industrinę uniją. * '

Trečiadienio rytą, grįždama 
iš sukniasiuvių streiko pikieto, 
matau tūkstančius nudriskusių 
darbininkų, bedarbių, moterų 
ir vaikų palei visą bloką ir 
dar aprietusių dalį kito blo
ko, ant Manhattan Avenue ir 
Seigel St., Brooklyne. Jie ko 
tai laukia, jau kelias valan
das stovėdami ir dantis kalen
dami nuo šalčio. Nagi, pasi
teirausiu. Pasirodo, kad 
Williamsburg Merchants' As
sociation (Prekėjų 'Sąjunga 
pasigarsino, kad duos drabu
žių 'ir hamihių rakandu. Bet 
Donai labdariai ilgai miegojo; 
tik apie 10-tą Valaiidą atida1- 
re savo labdarybės dūris; jiė 
patys nejaučia to skurdaus 
minios drebėjimo šaltyje.

Pagaliaus, prasidėjo dalini
mas. Pirmiausiai mačiau, 
kaip išnešė ir į “pūškarį” įver
tė sulūžusį “aisbaksį,” surai
šiotą virvėm, taip kad vos 
besilaiko lentukės krūvoje. 
Paskui1 kitokie niekam never
ti “džionksai” — laužai; o 
kai del dalinamų drabužių, tai 
paskučiausi skarmalai, rodos, 
kad iš “rėgsmanų” būtų su
rinkti arba už centą kitą su
pirkti. Ištikro, pamaniau sau, 
čia bedarbius darbininkus 
prasčiau “vaišina,” kaip Lie
tuvoj būdavo ubagus.
, Bedarbiai ih dirbantieji, or- 
ganizuokitės, stokite į Bedar
bių Tarybas ir kovokite už re- 
guliąrę piniginę. pašalpa, įš ka
pitalistų ir' valdžios iždų.

sc.
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
rės skaitlingai dalyvaukite, nes tu
rime 
mui.
tų.

daug svarbių dalykij antari- 
Atsiveskite ir naujų aplikan- 

Prot. Sekr. A. Bružas.
(52-53)

MASPETTL N. Y.
L.D.S. 14-tos kuopos mėnesinis- su

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

Visi i nariai būtinai dalyvaukite ir 
atsiveskite . naujų narių.

•Sekr.
(52-53)

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

ketvirtadienį, 3 d. kpyo (March), 
prasidės 7:30 vai. vakare, pas drg. 
O. ! Neciunskiehe.* 296 Suydam St.l 
Brooklyn; N. . Y. .Organizatorę., •

(52-53)

PARDAVIMAI
PARSJDUOD'Ą restoranas prieš Re
public Teatrą. Priežastis pardavimo 
—norimo išvažiuoti į kitą miestą. 
Kaina žema,. Geras pragyvenimas 
galima padaryt. Atsišaukite 413 
Ėeap Street,; Brooklyn, N. Y.

; > . (53-55)
PIRK ARBA/EIK Už 

PUSININKĄ
Negalėdamas vienas apsidirbti, 

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

(52-55)

Reporteris š.. I.į^y,

PARSIDUODA restaurantas, geroje 
biznio vietoje, apgyventa lietu

viais ij* kitataučiais; i Esu vie
nas ir ' per sunku apsidirbti. To
dėl parduosiu arba jei atsitikę tįn- 
kania 'y”i6*a; tai .priimsiu į partne- 

290' Graham Ave., Brooklyn, 
\ .. i- ■ • ■: ; -(52-57)

MEDICIN. DAKTARAS

S. A taov
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, gerklės, 
nosies ir žinovas akių.

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Te!.: Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, tkur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukime

Naujoku Cigary
JONO ARBA

PETRO

Kainos po 
10c ir I5e

Petras Naujokas 
Savininkas

Tai 
lietuvių 

mdįrbystes 
CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.
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VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Z

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikas vyrų ir 

moterų linas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir iltpumo.

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

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
®po numeriu 

512 Marion St., 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broads aj 

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

Telephone, Stagg 2-4499

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Graborius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261

Valandos: nuo 1 iki




