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ĮVA1RIOS ŽINUTES

BJAURI PARDAVYSTE SLEPIASI UŽ
KRUVINI! MŪŠIU SHANGHAJUJE

TOKYOMan

Vėl "Sovietų Auksas'

Žuvo 100 Chiny Partizanu

DAIREN. Susikirti
PARYŽIUS

York

rių, a rchitektų ir tt.

į Shanghajaus Mūšiuose 
IŽuvo 10,000 Chiny

Mandžūrijai Japonija 
Paskyrė Diktatorių

Statybos 
biuraį ketina atleisti iš dar-

LOTYNIšKA ABECėLe
SĖKMINGAI PRIGYJA

Chapei Padegtas Bėgančios Armijos; Patys Chinai Kaltina 
Chiang Kai-sheką Parsidavime Japonijai ir Imperialis
tams; Jis Tyčia Pasiuntė 19-tą Armiją Sunaikinimui •

RAUDONA VĖLIAVA 
ANT DIRBTUVĖS

Kovo 6 d., New York Ci 
ty, išleistuvių bankiete.

Kovo 9 d., Scranton, Pa.

Brooklyn
travo miesto biure ir reika 
lauja greitos pašalpos 35, 
846x bedarbių šeimynos.

Buržuazijos Pranašystes 
Keista1 Teorija Tūlų 

Draugų.
Fašistų Maršavimas ant 

Helsingforso.
Ir Mūsų Inteligentai. 

Rašo K-tis

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV.

-shekiniai militaristai yra 
susitarę su pasaulio impe
rialistais Chiniją sumėšinė-

Pasaulio revoliucinis judėjimas po Komunistų Internacionalo vadovybe palengva verčia kruvinąjį ka 
pitalizmą su jojo imperialistiniu karu.

‘Mano Širdis Apsipila 
Krauju,” Pasakė Tom 

Mooney Motina

MERY PRAKALBU MARŠRUTAS 
JAU PRASIDEDA

VLADIVOSTOKAS. — 
Sovietų valdžios įvesta chi- 
nų kalbai lotyniška abėcėlė 
turi didžia.usio pasisekimo. 
Visi bemoksliai dabar grei- 
tai gali išmokti 
chiniškai.

Du Tūkstančiai 
Pavogty Žmoniy

SVARBŪS ĮVYKIAI KENTUCKY
MAINIERIU KOVOS FRONTE

PRIEŠ VARGA IR ALKĮ

BERLYN. — Tannenwal-- 
de. policija ir fašistai užpuo- 
lė revoliucinių darbininkų 
susirinkimą ir nužudė du 
darbininku. Sužeista dvide
šimts komunistų ir šeši fa- 
šistai. * ’ '

TĖVAI UŽMUŠĖ 
DUKTERĮ

Nuo sau
sio 1 iki vasario 21 d. Fran- 
cijos Komunistų Partija ir 
Jaunųjų Komunistų Lyga 
Paryžiuje gavo 925 naujus 
narius.

Philadelphijos Lietuvių 
Atydai!

• -Tįugip atėję iš Shangha- 
jaus pranešimai, kad pa
tys ehinai kaltina ; Chiang 
Kai*sheką išdavystėje, pil
nai patvirtina Sovietų Są
jungos spaudos .analyzą vi
sos Shanghajaus situacijos.

Japonijos val-; 
džia apskaičiuoja, kad iki., 
šiol kruvinuose mūšiuose 
Shanghajuje ih aplinkui žu?’.cj 
vo -iki dešimts tūktančių.-v, 
chinų kareivių. O kiek žu-< 
vo japonų, Tokyo valdžia / 
slepia. H.

SOFIJA. — Vasario 20 d. 
ryte Bulgarijos policija nu
stebo, kuomet pamatė ant 
augščiausio dirbtuvės kami
no raudoną vėliavą plevė
suojant Ant jos buvo už
rašyta: “Tegul - gyvuoja 
Bulgarijos Komunistų Par
tija.” Vėliava tuojaus likos 
nuplėšta ir paskui policija 
suareštavo 10 darbininku.

MASKVA.—Sovietų spau
da plačiai gvildena įvykius 
Shanghajuje. Nurodoma, jog 
Japonijos kruvini žygiai tu
ri pritarimo ne tik nuo im
perialistų,? bet taip' .-pat' ir 
nuo Kuomintango valdžios^ 
Tai bjaurus suokalbis prieš 
Chinijos darbininkus ir val
stiečius. Kuomintango kru
vinoji valdžia senai pasiren
gus pasiduoti Japonijai ir 
imperialistams. Ji be mū
šio užleido Japonijai Man- 
džuriją. Ji be paramos me
te į mūšį 19-tą armiją, kuri 
buvo nusistačius prieš Ja
poniją.

Tai visa, Sovietų spauda 
nurodo, buvo daroma su 
tikslu, idant Chinijos liau- 

me su japonais kareiviais džiai parodyti, jog iš
ties - Chanchunghua žuvo tikrųjų “Kuomintango vald- 
šimtas chinų partizanų; Vi- žia kovoja prieš užsienio 
30 mūšyje dalyvavo 700 par- imperialistus.” Taj tikslas 
tizanų. šeši šimtai spėjo pakelti tos valdžios presti- 
pasitraukti. •• , ižą.: Gi faktinai Chiang Kai

Berlyn.—Vokietijos amu
nicijos gaminimo fabrikai 
pradėjo nepaprastai smar
kiai dirbti. Amunicija ga
benama į tolimuosius rytus 
—Ajzijon.

PHILADELPHIJA, Pa.- 
Šį sekmadienį, kovo 6 d.,. 3 
vai. po pietų, tarptautiniam 
darbininkų “Open Forume” 
kalbės drg. A. Bimba, iš 
Brooklyno> temoje: “Can 
we build and maintain re
volutionary trade union du
ring the period of * econo
mic crisis?” Tai didžiausios 
svarbos klausimas. Jis ap
eina visus darbininkus. VL 
si kviečiami dalyvauti šo
se prakalbose ir diskusijose.

Vieta: 911 W. Gerard 
Ave.

Paryžius. — Komunistų 
frakcija padavė parlamente 
įnešimą, kad vąldžia aprū
pintų medikališka pagelia 
moteris, norinčias daryti 
aborciją. Dabar tik turtuo
lėmis prieinamas šitas bū
das išvengimui kūdikių 
gimdymo.

Jau “Laisvėje” buvome 
minėje, kad Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas 
rengia prakalbų maršrutą 
senutei Mary Mooney, mo
tinai Tom Mooney, ir Viola 
Montgomery, motinai vieno 
Scottsboro jaunuolio, nuteis
to mirtin. Žemiau paduoda
me dienas, kada ir kur jos 
kalbės:..

Kovo 4 d. Washington, D.

MOUNT CLEMENS, Mich. 
—Už parėjimą namo vėlai 
naktį tėvai taip nuplakė 
savo dukterį, Hattie Flet
cher, 17 metų amžiaus, jog 
nugabenta į ligoninę mirė. 
Abudu tėvai nuteisti nuo 1 
iki puspenktų metų kalėj - 
man.

Nekurie draugai diskusijose i 
apie būsintį Japonijos su Ame
rika karą prieina prie išvados, 
kad Sovietų Sąjunga galės gė
jai uždirbti paiduodama amu
niciją del abiejtj šalių. Jie už
miršta tą, kad nei Japonija, nei 
Amerika nekeriaus tarpe savęs 
pirma neužpuolus darbininkų 
šalies. Bet jeigu tas ii' įvyktų 
pii-m puolimo ant Sovietų ša
lies, tai darbininkų šalis prisi
laikys griežto neitraliteto, tol, 
kol neįvyks Japonijoj revoliu
cija.

CHINAI SUMUŠTI IR BĖGA ATGAL VISU 
FRONTU; GRŪMOJA SUNAIKINIMAS VI
SAI GARSIAJAI DEVYN10LIK. ARMIJAI

Griūvant ir puolant kapita
listinei sistemai ir augant so
cialistinei tvarkai Sovietų Są
jungoj, geresne dalis buržuazi
nes inteligentijos pereina į. dar
bininkų pusę. Pavyzdžiui,. Oak
ley Johnson, New Yorko pro
fesorius, štai ką pareiškė klau
sinėjime senato komisijos prieš 
atžagareivišką imigracijos bi- 
lių: “Ateinančiuose balsavimuo
se aš ir tūkstančiai kitų moky
tojų ir profesorių kitose aug- 
štesnėse mokyklose ir universi
tetuose balsuosime pirmą sykį 
už Komunistų Partiją.

Sulyginkite šį pareiškimą su 
mūsų lietuviškais opoi’tunistais, 
kurie nepripažįsta jokios par
tijos vadovybės ir traukiasi at
gal nuo abelno darbininkų ju
dėjimo. Net geresni buržuazi
niai inteligentai pradeda pro
tauti ir remti darbininkų rei
kalavimus. O Pruseikai, But- 
kai ir kiti, tai vietoi remti tas 
kovas, didžiu įnirtimu kovoja 
prieš partijos vadovybę ir jos 
vedamas kampanijas.

Kovo 16 d., Cleveland. O.
Kovo 18 d., Chicago, Ill.
Kovo 23 d., Detroit, Mich.
Visose vietose bus ,plati- 

nami prakalbų garsinimai, 
iš kurių sužinosite svetai
nes. Raginame lietuvius? 
darbininkus darbuotis, kad 
tie masiniai susirinkimai 
būtų skaitlingi ir pasekmin-

Kalbėdama New Yorke 
masinėj dem onstracijoj, 
Bronxo Coliseume, šenutė 
Mary Mooney pasakė: “Ma
no širdis apsipila krauju, 
kuomet aš pamąstau apie 
Scottsboro jaunuolių 'moti
nas. Niekas kitas negali ge
riau suprasti už mane, kaip 
jos jaučiasi. Kaip ir jos, aš 
esu ta motina, kurios ne
kaltas sūnus tapo nuteistas 
mirtin, kaipo auka valdan
čiosios klasės suokalbio.” •

Whitehouse Station, N. J. 
—Kovo 2 d. kilo gaisras De 
Luror name. Keturiolikos 
metu vaikas iššoko nuo an
tro augšto, pasistatė kopė-į 
čias, įlipo į kambarį per i 
langą ir išgelbėjo motiną ir i 
du broliukų. Namas 'tuo-! 
jaus pavirto į pelenus.

New York. — “The Eve
ning Post” rašytojas nuro
do, kad Amerikos medvilnė 
(bovelna) nuolatos eina 
prastyn, o Sovietų Sąjungos 
medvilnė nuolatos eina ge
ryn. O priežastis esanti ta
me, kad Sovietai priima ir 
naudoja naujus medvilnės 
auginimo ir valymo būdus.

SHANGHAI. — Baisų 
smūgį gavo Chinijos spėkos 
visuose frontuose. Visa na
cionalistinės Kuomintango 
valdžios armija traukiasi 
didžiausiame p a k rikime. 
Sumušta garsioji 19-ta ar
mija. Sakoma, kad chinų 
armija jau nusinešdino už 
30 mylių nuo Shanghajaus. 
Bet jai grūmoja visiškas su
naikinimas, nes japonai už
ėję iš priekio. Ji turėsianti 
arba pasiduoti, arba bus iš
žudyta.

Tuo tarpu pasitraukdami 
chinai padegė Chapei, svar
biausią Shanghajaus dalį. 
Viską naikina gaisras...

Taip pat japonai užėmė 
uostą Woosung. ' Ir tenai 
besitraukiančią chinų armi
ją lydi gaisrai, kurie naiki
na kaimus ir miestelius.

CHANGCHUNG 
džurija.— Japonijos karinis 
štabas, kuris sutvėrė Man- 
džurijoj iš savo agentų val
džią, paskyrė diktatorium 
buvusį i mperatorių-vaiką 
Henry Pu Yi. Tai pirmas 
žingsnis prie įsteigimo mo
narchijos.

Dabartinis Suomijos fašistų 
maršavimas ant Helsingforso,' 
nieko daugiau nereiškia, kaip 
tik galutinai nuslopinti kylan
čią komunisti] įtaką Suomijos 
darbininkuose, sunaikinti visai 
revoliucines organizacijas ir 
tuomi duoti geresnę progą vi
sų šalių imperialistams sutvir
tinti savo bazę puolimui Sovie
tų Sąjungos.

Buržuazine spauda '< sa
ko, kad bėgyje paskutinių 
dviejų metų Amerikoje įvai
riausiuose miestuose buvo 
pagrobta ir reikalauta pi
nigų už paliuosavimą iki 
dviejų tūkstančių žmonių— 
vaikų ir suaugusių. Tas vo
gimas žmonių pasidarė ga
na derlingas biznis “mora
liškoj” Amerikoj.

Draugas Molotovas išduoda
mas raportą apie antrą “Piati- 
lietką” labai aštrioj formoj pa
juokė taip vadinamus “fortune 
tellers’’, ii’ kaip žemai nupuolė 
buržuazija savo argumentuose.

Šai prie kokių absurdų jie 
priėjo: tūla Francijos “prana
šė“ Freya pranašavo, jog da
bartinis krizis pasibaigs pava
sarį, nes, girdi, tuomi laiku pla
neta Merkury bus pakeista Sa
turnu, kuris esąs aršiausias 
priešas krizio!

Kitas “pranašas“ pranašavo, 
jog Sovietij Sąjunga bus pri
versta pripažinti “puolimą” sa
vo socialės sistemos.

Londono konservatorių 
organas “Daily Mail” gvol- 
tu šaukia, kad Sovietų val
džia pradėsianti auksą vež
ti į užsienį ir mokėti už ma
šinas. Laikraštis prana
šauja “Sovietų suokalbį” 
prieš pasaulio aukso pramo
nę ! Ką nors j buržuazinė 
spauda turi loti prieš darbi
ninkų tėvynę.

kad nuo dabar vyriausias 
darbas ' turi. būt stiprini
mas Nacionalės Mainieriu 
Unijos Kentucky ir Tenne
ssee anglies srityje. Tam 
tikslui paskirta aštuonioli
ka organizatorių. Visoks 
valdžios ir bosų teroras turi 
būt nugalėtas ir visur re
voliucinės unijos lokalai ir 
grupės turi būt suorgani
zuota ir palaikoma.

Tuo tarpu tūkstančiams 
mainieriu šeimynų reikalin
ga pašalpa. Komitetas at
sišaukia į visus darbininkus

QUITO, Ecuador. — Fa
šistinė valdžia labai nusi
gandus, nes po komunistų 
vadovybe revoliucinis darbi
ninkų judėjimas jai rimtai 
grūmoja. Jokios kruvinos 
priemonės išnaikinti komu
nistus nepavyko.

Kovo 12 d., Philadelphia, 
Pa., Metropolitan Opera 
House .svetainėj.

mai 
nieriams ir jų vaikams.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

PINEVILLE, Ky.—Strei
ko Pildomasis Komitetas nu
tarė tuojaus pradėt dery
bas su atskiromis kasyklo- 
,mis. Bus dedamos pastan
gos iškovot kuogeriausias 
darbininkams sąlygas. Ve
dimui derybų išrinkta spe
ciali komisija. Numatoma, 
kad visa eilė savininkų pa
siduos mainieriams ir jų 
unijai.

An^ra, Komitetas nutarė 
tuojaus sustiprinti pikietą 
prie tų kasyklų, kuriose 
streikas nėra šimto procen
tų, kuriose dalis mainieriu* ir darbininkes skubintis pa 
tebedirba. Trečia, Komite- gelbon badaujantiems 
tas savo pareiškime sako,

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimčsite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 

Pasaulį!

Pasirodo, kad kruvinasis 
Chiang Kai-shekas sulošė 
išdaviko rolę. Matomai, jį 
papirko Japonijos karinis 
štabas. Patys chinai bei Ik 
kučiai 19-tos armijos kalti
na Chiang Kai-sheką par- 
davystėje. Jie sako, kad 
Chiang Kai-shekas sugrudo 
į mūšį 19-tą armiją ir pas
kui neprisiuntė pagelbos. Tai 
buvę padaryta tyčia, kad 
sunaikinus tą armiją. Matį 
pasirodo, kad 19-ta armija 
buvo pradėjus nepritarti 
Chiang Kai-sheko klikai 
Kuomintango partijoj'.

Iš taip vadinamų “taikos 
derybų” niekas neišėjo. 
Chinija negalinti priimti Ja
ponijos pasiūlymus, nes tai 
reikštų pasidavimą vergi-
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Besiartinant Didesnei Skerdynei
Jungtinėse Valstijose 

trankos Anglijos’ imperia
listų , atstovas, Wintson 
Churchill, reakcinis diplo-

, Jčjftatas. Jis atvirai kalba už 
U.fcarą prieš Sovietų Sąjungą, 
į LRereitą šeštadienį kalbėjo

• •Grand Rapids, Moch., ir ten 
šaukė apie komunizmo 

pavojų.. Girdi, pasaulyj yra 
* kita, draugijos sistema, 

žiauri savo metodose. Tai, 
; *girdi, tarptautinis komuniz- 

’ mas, kurio užpakalyje sto- 
vi Rusijos ginkluotos spė- 

,„,į;os. Ir išvada: kapitalisti- 
;-• pis pasaulis turi tuojaus 
U,paskelbti karą komunizmui, 
^'pirmoj vietoj Sovietų Są- 

įungai.

(.fcarą prieš Sovietų Sąjungą.

Philadelphijoj dvylika 
šimtų darbininkų pastatyta 
piie darbo aptaisymui karo 
laivų—naikintojų. Ir kituo
se laivynų jarduose karo 
laivai taisomi, rengiami ką-j išdirbystės, 
r u i.' 
pradėjo smarkiau dirbti.

medžio 
gurno, 

Amunicijos dirbtuvės žuvų industrijos ir taip to- 
, liau. Reikėtų daugelio mė
nesių kelionės,-! tūkstančio 

Tas. parodo, kad imperia-'mylių važiavimo, kad gavus 
lietinio karo pavojus didė-! paviršutinį supratimą apie 
ja, o ne mažėja. Apsistojus milžinišką programų kiek- 
mūšiams Shanghajaus sr,i- vienos industrijos šakos, 
ty, išgirsime, kad jau mū- Šiaip charakterizuoja So- 
šiai prasidėjo kur kitur. vietų Sąjungą vienas Ame-

(Versta iš “Moscow | grupių darbininkų, delei
News”—D. K-tis.) . . ,• ' • . _naujos industrijos. Dideliu

Kad pasimokinti, kas de
dasi Sovietų Sąjungoj, tai 
kiekvienas atkeliavęs asmuo 
neprivalo apsistoti Maskvoj. 
Gavus konkretį paveikslą, 
jisai privalo aplankyti in
dustrinį frontą.

Tai taip dabar, yra kal
bama Maskvoj. Bet tas in
dustrinis frontas yra labai 
plačioj plotmėj visoj Sovie
tų Sąjungoj—nuo 

vatos

greitumu Gassapas ir jo 
sandarbininkai suorganiza
vo mokyklas su kursais mė
nesiui laiko, prirengiant 
darbininkus delei šios išdir- 
bystės. Pradėta propagan
da su pagelba lekcijų, bro
šiūrų ir krutamu paveikslų 
visoj Sovietų Sąjungoj.

Tai. buvo nelengvas dar
bas. Reikėjo visus valstie
čius įtikinti, jog: sūris yra 
valgia ’ib labai reikalingas 
delei manafakturos. (Mat, 
nekurtuose (Užriktuose vi
sai nebuvo žinoma apie sū
rio gaminimą bei valgymą.) 
Labai tankiai reikalinga bu
vo įtikinti net lokalines or
ganizacijas del geresnės

ri ir' intisDETROITO DARBININKAI RUOŠIASI KOVON 11 11 gcWIl'illLlS.
Maskvos distrikte randa

si 3,200,000 ožkų ir avių. 
Centralinis Komitetas . pa
tvarkė, kad 300,000 avių iš 
to skaičiaus bus naudojama 
del sūrio gaminimo. Tai rei
škia, kad 1932 metais bus 
pagaminta 2,000 tonų sūrio.

Šiais metais visoj Sąjun
goj paskirta pagaminti 23,- 
000 tonų sūrio. 18,000 tonų 
atskiruose distriktuose ir 
penkis tūkstančius tonų 
sovehozuose. šios skaitlinės 
pasirodo labai mažos, imant 
atydon šalies didumą, ayba 
paimant a s t r onomiškas 
skaitlines mašinų produkci
jos gaminimo. . Bet kiek
vienas turi žinoti, jog ši in- 
duštrija prasidėjo, taip sa
kant, iš nieko. Akyvaizdoj 
.atsilikimo valstiečių 'linkui j,darbo arba

, ■ ? ’ ; ’ f |l J f— M i ! I
8. ( Penki tonai anglių arbaPriverskim Henry Ford Duoti

Užlaikymą Jo Darbininkams! koksų žiemai bedarbiams.
Auto Workers Union ir Be

darbių Tarybos Detroite ir 
apielinkėje baigia prisirengi-: 
mo darbą prie milžiniško Ba- 
duolių Maršavimo pas’Fordo 
River Rouge dirbtuves, kuris 
įvyks kovo (March) 7. Šis 
baduolių maršavimas pas For
do dirbtuves tai bus kaip ir 
atsakymas tų dešimčių tūks
tančių Fordo darbininkų į jo įsų.

■paskleistus melus apie “sam-į 
dymą 30,000 darbininkų į 10 
dienų,” ] 
vo pasigauti kapitalistinės 
spaudos ir Murphys administ
racijos-

1 9. Panaikinimas šnipų (ser
vice men).

10. Sustabdymas mėtymo iš 
stubų buvusių Fordo darbinin
kų. Fordas turi būti atsako- 
mingaš už palaikymą tų dar
bininkų* kurie yra apsipirkę 
namus ant išmokėjimo, ir ku
riem del bedarbės gręsia išme
timas už neužsimokėjimą tak-

11. Tuojautinis išmokėjimas
kurie taip godžiai bu- $160.00 žieminės pašalpos.

12. Pilna mokestis dirban
tiems tik dalį laiko.
13. Panaikinimas grafto siste-

^inii nundino-a nronao-anda i mos samdant darbininkus.yra be pXZ SZ i“ ™ISĖ ORGANIZUOTIS
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Chinijoj komunistinis ju- 

dėjimas plečiasi.
‘/,y darbininkų ir

Kapitalizmas stengiasi 
dviems būdais išeiti iš šio 
ekonominio krizio: suver- 
čiant’ krizio naštą ant dar
bininkų pečių (sumažinant 
gyvenimo normą, nukapo-

Chinijos ^nt al£as ir ir Paskel“ 
valstiečių ^ant kar^ Sovietų Sąj'un-

linięstą po miesto ir 
Sovietinę teritoriją.

užima 
plečia

gai.

H
ii

H 
H 
h 
O «» 
i 
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impe-.ypt.Kruvini Japonijos
• * rialistų manevrai Chinijoj 

veda prie imperialistų ben- 
J*dro fronto karui prieš So

vietų Sąjungą. Jau tarp 
’-'^hnperialištų eina derybos.

Baduolių maršayimas pas 
Fordo RiVer Rouge dirbtuvę, 
kovo 7-tą d. yra dalis tos ko
vos už bedarbių apdraudą ir 
tliojautihę pašalpą. Visi dir
bantieji ir bedarbiai Fordo dar- 

prie ne- bininkai yra prašomi ir ragina- 
' ■ mi ne įtik kad dalyvauti tame 

■Tie darbininkai, kurie tapo j maršavime ir įduoti jų reikala- 
t Į vimus rordui, bet žinantieji, 

- - - " - I kur buvęs Fordo darbininkas

spaudos skleidžiama tarpe 
darbininkų ir ji bus numas- : 

j kuota pačių Fordo darbininkų, ; 
j kurie arba tiesiog badauja ne-j 

T-‘-J kurie <— . 
šio darbo, stokos patyrimo Lkiek dirba, tai už per pus su- !
technikoj, tai. tapo atliktas 
milžiniškas darbas. }

■Šiandien sūrio gaminimo

' mažintą mokestį ir 
žmoniškų sąlygų.

Fdrdo išmesti, ne tik kad j'au
prarado savo namus, baldus iri j . ,_2 .
kitus taupiniųs, bet tiesiog at- 
sidūrė į bado nasrus. Ir jų 
skaičius kasdien eina didyn.
Skaičius buvusiųjų Fordo dar
bininkų, kurie atidavė jam ge
riausią dalį savo gyvenimo, 

rjau siekia dešimtis tūkstančių, 
kuomet tuo ačiū tarpu Fordo 
pelnai siekia iki $55,000,000 įi 
metus!

vietų Sąjungą vienas Ame
rikos žurnalistas:

“Sovietų Sąj., tai milži
niška ‘kasykla’ delei rašėjų, Moloko. Bet dabartiniu lai-j^ 
kur nepažvelgsi, tenai atsi
randa medžiagos delei ge
ros apysakos.” Tie aprašy
mai didžiumoj visai nepasi
rodydavo. Rekordai kant
raus, nenuilstančio darbo 

smulkios 
ignoruo- gana dideli.

į triktai yi atgavę geiiausių SQrįs Vladivostoko distrik- 
te.

Šis visas pasekmingas 
i ačiū

kdopeiacijos. Piuna,^ sūrt°'mokyklose yra įvesta sky- 
gaminimo stotis buvo jsteig- riai.kursai. matematikos; 
,ta Maskvoj vaidu Sojuz-'j^j^0 chemijos, veterina-

matematikos

įsteigimui naujos 
produkcijos buvo

Del to kapitalistų atakos jama caro laikais, 
didėja ant darbininkų kla
sės. Teroras didėja visose‘ 
kapitalistinėse šalyse prieš . .. .
ko vingesnius darbininkus; kaųio industrija. Sūrio ga- 

j I minimas iš ožkų ir avių p.ie- 
Didėja no kaip ir neegzistavo. Kry- 

■ • - , mo valstiečiai, Pietų Ukrai- 
negru darbininkų, kad pa-!n0J bei Kaukaze, užsiimda- 

- ------------- sūrio . labai

ir Amerikoj didėja teroras 
prieš darbininkus.
persekiojimas ateivių ir

senoje jSūrio išdirbystė
Rusijoj nebuvo skaitoma

’minimas iš ožkų ir avių pie-

vxxxcx j negru aaroinuiKų, nau pa-į** «> —. .............

kad užbaigti kruvinus ma- dalinti darbininku spėkas, iv0 gaminimu 
nevrus Shanghajuj, o iš ten ]<a<] darbininkai negalėtų I apribotai. Tą dųrbą atlikda- 
koncentruoti i imperialistų susiorganizuoti. ............ "koncentruoti l :
spėkas prieš Sovietinę Chi- 

ir prieš Sovietų Šąjun-

!vo labai individualiai, vieno 
nuo kito izoliuotuose sod
žiuose, bei augštai < kalnui

. _ 2 . (rijos mokslo ir meteorolo-
ku Biezentiust tun savo (gijos< Maskvos raštinė 
atskirą oiganizaciją su savo :Brezentrusto gauna šimtais 
programa ir budzetu. ^Ne- ■reipaiayimų įg vįSų pusių 
praėjo du metai lai <o,- Kaip §aiįes steigti sūrio gamini- 
Gassanas . pradėjo , organi- mo punktus> stotis> Net 
zuoti naują suno mdustii- (tolimas Sachalinas pareika- 
ją, bet ^zultatai pasirodė, lavo tokios .stoties 1933 

’ stal Sle dls" Į metais bus pradėtą gaminti

rezultatų: Rostovas, Žemu
tinė Volga, Krymas, Pietų 
Ukraina, Vakarų 
ir Turkomenija.
Volga 1930 metais davė 4 
tonus, 1931 metais 400 tonų. 

“Vakarų Siberas 1930 metais 
davę 130 topų, 1931-2 me
tais programa paskirta' lįg'i 
1,200 tonų. * Uraluose, kur

tuojaus duokite žinią Bedarbių 
Tarybų Centrui: 4819 Hastings 
Ssr., Detroit, Mich., arba tele- 
fonuokite Glendale 1-0088.

John Schmies.

Vertėjo prierašas: Drg. J. 
Schmies porą mėnesių laiko 
atgal tapo pavojingai sužeis- 

Dirbantieji ir Bedarbiai Fordo Įas automobilio nelaimėj. Nie- 
Darbininkai Turi Kovoti Prieš - Radėjas, kuris jį ;

j bėgo. Spėjama, «««
Šias Nepakenčiamas Sąlygas i Vo pasikėsinimas ant draugo 

Fordo darbininkai, dirban- j Schmies gyvasties. Išbuvęs 
tieji ir bedarbiai, turi drauge mėnesį laiko ligoninėj, dabar 
organizuotis ir kovoti prieš vis jis ir vėl eina savo pareigas

Sibirija i,darkas ^ap0 aįųk^as
emu ine.i_ub4.„.,„„«.,„, kolek-1 besididinančias atakas ant jų T.U.U.L. ikolektivizacijai.

tužeidė, pa- 
ad tai bū

____ _ ir Auto Workers 
Union sekretoriaus, nors dar 

Subudavojimas .stiprios Au-j Y^ena k°ya ir dabar tebėra 
■— ■ -- • • ! įcementuota ir vaikščioti tega-

suorganizavimas bedarbių į J* kriukių. ,
Bedarbių Tarybas geresniam! Detroito darbininkai, isgn- 
atmušimui Fordo atakų antikę aln^ nelaimę, ištikusią 
darbininkų, tai vienas iš Syar_ I John Schmies, pasiskubino su 
biausių dienos klausimų. Tą I P’agelba, suteikdami užlai y- 
patį g-aliiha pasakyti ir apie mil 1° šeimynai ir aprupinda-

tivizacijos būtų buvę nega- Detroite ir kitur.
Įima atlikti, nes atskirose i r ' 2 ” ’ ’
vietose buvo neužtenkamai i to Workers" Unijos viduje ir 
gyvulių ir jų skaičius neži
nomas. Daugelis jų savi-

tunų. r n,tu ninkų taį nomadiškos gru_
b.uva sunku įtikinti tenai- a, L-piinm'pvipin iš vietos iįpės' keliaujančių iš vietos į 

vietą. Su kolektivizicija 
Tai ši- 

' ■ • -» . • 4 z • •

Taip Gassano idėja išsipildė.

tinįus gyventoj us, Gassanas 
su ' '

Uja’ buvo _praštbs jšdirbys-1 padarėW,?yaw sūrio. . 
tės ir ‘ ‘ ............... ..  *

Sūrio gaminimo industri-l 
jos idėja priklauso vienam 
valstiečiui, vardu Gassan 
Ali Omą r. Jisai šiuo laiku 
atlieka pareigas direkto
riaus Brezentrusto. '■ Šio 
trusto pareigos steigti sū
rio gaminimo industriją vi
soj šalyj.

Dabartiniu laiku Sovietų 
Sąjungoj randasi, vidutiniai 
skaitant, šimtas milionų ož
kų ir avių. Ožkų ir avių 
pienas turi du ir pusė sykių 
daugiau, sviesto, riebalų ir 
vitaminų, negu karvės pie
nas. Savaimi aišku, tokis 
pienas du ir pusė sykius 
maištingesnis. Valgant pa
prasto sūrio reikia 200 gra
mų, vieton 80 gramų ožkos 
bei avies sūrio.

Iš kiekvienos ožkos pieno 
per metus laiko galima pa
daryti 20 svarų sūrio. Gas
sanas su saVo sandūrb.nin- 
kais ir pasiryžimu sūyo tik
slą, atsiekė.. Jo pų,n?i 4ar" 
bifiinkai ;tai.; imigrantajL iš 
Bulgarijos,; i

Pažvelgus į dabartinę pa- , , . , ,
dėtį, nei vienas darbininkas ganyklose. Bet taųu’oęluk-

> -/f j t)

; neturėtų--------neturėtų ramiai susidėjęs
New Yorko . “Tribune” rankas žiūrėti, kas dabai’ 

pranešime iš Tokyo, Japoni- dedasi pasaulyj, bet turėtų 
jos, sakoma, kad Japonijos i stoti J didelį ir svarbų dar- 

4^*užsienio ministerijos atsto- bą: į kovą prieš išnaudoto-

New
'4

■ kalbėdamas apie padė- 
~tį' prie Rusijos rubežiaus, 

___ iškė: “Jeigu taika bus 
’ padaryta Shanghajuj, tai 

1 rrjaponų kariuomenė, kuri 
■ dabar randasi Shanghajaus i __ •_ a_ • i»r_

. * dzuriją.
; Dabar Shanghajaus srity
♦ Japonija turi sutraukus 

apie 100,000 ‘ kareivių. Jei-
* gu ta kariuomenė bus su- 
| traukta į Mandžuriją prie

; ♦ Sbvietij Sąjungos rubežiaus, 
' ; tai bus atviras Japonijos 

? imperialistų grasinimas pa- 
ir « skelbti karą Sovietų Sąjun- 
i : gai-

srity j, bus pasiųsta į Man-

$

u
F\' 
I

5

»-■
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. savojrirmu nurodymu vigkįs pel.simaing. - 
įdare 200 svaru sūrio. O , • • ■;

:* labai mažoj kiekybėj. lįa^ 3^. P^ai^a Pradėta 'su 20 svaru sūrio, 
• . . . • . [150 tonų. 1932 metų prog- H b pinama nrip to kodrin mdiistri- ikaa uaoai einama pne to, Kaa

jus. Kiekvienas klasiniai 
sąmoningas darbininkas tu
rėtų tuojaus patapti nariu 
Amerikos Komunistų Parti
jos, kuri vadovauja darbi
ninkų kovas prieš pavergė
jus. Kiekvienas darbinin
kas turėtų visais galimais 
būdais remti revoliucinį ju
dėjimą: po Komunistų Par
tijos vadovybe.

MINERSVILLE, PA
Sėkmingos Drg. Mizaros 

Prakalbos
Vasario 21 d. kalbėjo d. Mi

zara apie Sovietų Sąjungą, 
žmonių buvo daug, kad jau se
nai kada lietuviškos prakalbos 
turėjo tiek klausytojų.

Drg. Miząros kalba visi liko

Aišku, tarp imperialisti
niu Šalių, ypač tarp Japoni
jos ir Amerikos, eina var
žytinės del pirmenybes Chi- pątenkinti. Daugelis išsireiškė, 
nijęs,; Amerikos imperialis- labai patenkinti.
tai norėtų, kad Chinijos plė- ^ireiškė, kad pirmu sykiu teko 
š&Sš eitų po' jų vadovybe, I tekias jingeidžias ir įspūdingas 
kad jie turėtų laisvas ran- įp' 
kas pavergti ir išnaudoti 
Chiniją, kad Chirūjos rin* k;t dirba.
kp^pirmoj .vietoj jiems pri- didelė naujenybė, 
klausytų. Japonijos impe- 
rfeftištal taipgi to paties brt suvarginti, 

* x ni’ulznlhncĮ aiiLrn

i
9i ■

klausytų. Japonijos impe- ._1¥ 1JL f__ _.T 1 _ _>x» _
trokšta. Anglija, ■ trokšta; 
kad jos konkurentas, Ame
rika,) būtų Išmušta iš pozi- 
cijps Chinijoj.

^Išrišimui' tų- prięšifigumų
j dabar ir eina derybos tarp įbtkus, J.
! rmnArinliatinin šalin Pas ■

rama 1500 tonų.
Dabartinis obalšis yra 

toks: “Kiekvienas distrik- 
x : : .

panaudojus sūrio gamini-

darbininkus, dirbančius kito- nii jį šu medikale pagelba. 
dirbtuvėse Tačiauš gydytojui uz sudeji- airmuvese, Aul>aūžtų kaulų bila $250 

h’ dar yra nemokėta.
Vertėjas.

se automobilių 
kaip -tai: General Motors 
Chrysler-Dodge, Briggs i.
Hudson-Essex.

( 
4

i mill 109,000,000 avių ii OŽ- Organizuokit Skundų Komite 
Ikų.

Eilinis Naujų Menševikų Melas
L.DJS.11I Apskričio 

Vakarienė
tus Viduje Dirbtuvės ir Dėki

tės j Bedarbių Blokų 
Komitetus!

Kad šį bad uolių marša vimą 
padaryti pasekmingu, dirban
tieji turi tuojaus suorganizuoti 
savo departmentuose Skundų 
Komitetus ir turi kuoplačiau- 
siai paskleisti tuos reikalavi
mus, kuriuos išstato Auto 
_ ____ ____i ir Bedarbių

L.D.S. III Apskričio vaka
rienė jau labai arti. Ta iš
kilminga vakarienė įvyks ko
vo 13 d., “Laisvės” svetainėj, 
Brooklyne, pradžia 5-tą vai. 
vakare. Įžanga tik 1 dol. . 
ypatai. Be to, galime pasaky
ti, kad prie Vakarienės bus ir 
šokiai už tą pačią kainą. Tad 
kiekvienas darbininkas galės 
laiką gražiai ir naudingai pra
leisti.

Taip pat bus gera muzika- 
lė programa. Pilnesnių žinių 
apie muzikalų programą bus 
vėliaus.

Prūseikos-Butkaus orga- jrui). Kadangi Chicagos 
apielinkėje prakalbas tvar- 

LDS. Nartu,” skelbia, kė ALDLD. Apskričio Ko
mitetas, tai jis priėmė nuo Workers Unfon 
likusių . prakalbų pinigus Tarybos, tuom parodydami sa- 

užmokėjusi už prakalbą $20. (aukas), kurių buvo kelioli- yo soĮidarumą bedarbiams, 
Tai bjaurus'melas,1 kuriais,ka dolerių. Padaręs sąskai
tas lapelis yra perpildytas į tą su ALDLD. Apskričio 
nuo pradžios iki galui. Ne-1 sekretorium d. Vašiu ir, pa
su paėmęs iš LDS. 53-čios 1 galiaus, padaręs sąskaitą su 
kuopos iždo nė vieno cento! Centro Ęiuro sekretorium,( 

t ne likusius nuo kelionės ir lėšų’
pinigus, gautus prakalbose, 
perdaviau Agitacijos Fon
dui.

Kaip matotę, draugai dar
bininkai, LDS. 5$-čiai kuo-! 
pai nelešavo^nė vienas cen

 

tas surėngimf\prakalbų; iš 
jo& hebato 
Bet Štai? iųųsįi> 
■bia',; kajlį paemįs1 “net $20 
Tai eilihjs pruseikinių men
ševikų < melas, 
tokių) melų ir provokacijų 
įjups pąčius greičiau palai-, 
dus.

ne tūlas slapukas, pasivadi- 
nęs “
būk Lietuvių Darbininkų
Susivienijimo 53 kuopa man

LDS. 53-čia kuopa, drau
ge su lietuvių komunistų 
frakcija Chicagoj suruošė 
masinį mitingą, kuris buvo 
vienas iš djį(įžiįiusių, nes 
Lietuvių Ąlidit^bija buvo 
kupina žmonių; Drg. A. Ta- 
raška plačią^ aišlano į apįė 
Lietuvių pM’bihihkų SdšL 

... (vienijimą, ^agįndanį&s;'‘daH 
Serbijos? Alba-! bininkus įsįKi j ©IM ?

nijos, Turkijos* ir Graikuos, tverti jaunuoliu kuopą. Ąs 
kur visokio tipo šū'rid išSir- pa|s, nOrs SpW kalbėjau 
bystės egzistavo.. Jis_ivj jo apie Soviotfej
s . £1 ĮžO/ o stioi i čiaus ture|au ir laU
gti du tipu išdirbystės,‘lįur: ko ipaagitiA ir ųž Metiivię 
mažiausiai reikėjo techniki-■ Darbininkui' Susivienijimų.’ 
nio žinojimo iš pusės 'daVbi- ’Tai buvo,įeitais ■ žodžiais, 
ninku, ir mažai komplijcųo^sekmingiat^M® ^akaMs L. 
tos mašinerijos. Vienas ti-(d.Š. atžvil^ėj Itailangi mūs

šarmaitis, J. zola”, kitas panašus j “Char žmonės, kurie iki šiol labai 
L P.1 encavallo”. šiuomi- laiku mažai arba nieko nebuvo

nemažai darbo reikėjo pa- girdėję.
ne, J. Zcikus, V. Vinickas, formavimui , didėsniųj - - «
Donesevicius, J.. J. Sakalauskas, • :■ ,
J. Kominskas, J. Busilas, M. 
Mailynaitis, P. Padimaitis ir 
ir Akulevičienė.

Jeigu kurių vardai nepažy- Fondui.
mėti arba neteisingai pažymėti, taip gausią paramą 
teiksitės atleisti.

Daugelis iš- -i

ešai skel-
as mus labai didelė. bedaro
Ląbai maža dalis d&rbinim 

. Kurie dar di£ba, tai 
Nepaisįnt, 

kad mainieriai ekonominiai la- 
, bet per šias 

prakalbas aukų surinkta $13.20.
Aukbjo sekančiai: po $1 J.

Kupčinskas, V. Ramanauskas, i 
K. Vėžalis ir S. Petčiulis. Po! 
50c. K. Arminas, J. Dambaus- 
kas, O. Žemaitienė, S. Virbic- v. ■
kpi ir J. Barkauskas. Po 25c. pas ^yra žinomas Gorgon- organizaciją išgirdo ir tie 
M. Mickus, M. :

Taraškevičius, P.1 cocavallo”.
; imperialistinių salių. Pas (Zovastonavičienė, M. Zeikuvie-1 ne]
| juos stovi klausimas: kaip
« pasidalinti Chiniją? Ir jie
J bando tą klausimą ^išrišti,
J kad nebūtų jokios kliūties
f sudarymui bendro fronto
J. kūr.’i T' feš Sovietinę Chini- 

ir Sovietų Sąjungą.

kurie dirbantiesiems darbinin
kams turi padėti kovoti prieš 
algų kapojimą ir prieš nepa
kenčiamas darbo sąlygas.. 

Gatvėse, kur gyvena Fordo 
darbininkai, jie turi tuojaus 
stoti į Bedarbių Tarybas ir su
siorganizuoti į Gatvinius Ko
mitetus (Block Committees) 
ir kiek galėdami prisidėti prie 
pasekmingesnio surengimo Ba-

i duolių Maršavimo.
į Pagaliaus, Fordo darbinin
kai turi remti ir, aktyviai da
lyvauti prirengiamąjam dar
kė, kaip tai: masiniuose mitin
guose, viešuose* teismuose ir 
;t':t., kurie daba^’yra yeda'mi 
per Auto Workers UpįęriirBę- ( .
darbių Tarybas, bfesirenglarit pasieta tikietų. 

^kAlhimną P^e maršavimo pas Fordo +’”': ' ei0imas- dirbtuves, River Rouge, j kut 
biis įteikti sekantys reikalavL

'i mai- S ’ ■ • ‘ . ‘į
1. Darbo visiems atleistiems; 

iš Fordo darbininkams.
2. Išmokant tuojaus 50% 

pilnos algos.
8. šešių valandų darbo die-, 

na be numušimo algos.
4. Sustabdyti n e ž m onišką j 

skubumo (speed up) sistemą.;
5. Du kartu po 15 minutų 

poilsio.
6. Veltui medikalė pagelba 

Fordo ligoninėj bedarbiam ir 
dirbantiems Fordo darbinin
kams ir jų šeimynom.

7. Sustabdyti diskriminavi
mą prieš Negrus darbininkus 
darbe, pašei po j, medikalė j pa
galboj etc. , .. a

R.. Mizara

GENGSTERIŲ K A R A 
LIŪS VĖL “DIDVYRIS”

, Buvo rinktos aukos ir 
*^7 publikai sakyta, jog kas liks 

Aukos, padengus prakalbų le-' nuQ p^(įęngįmo lesų, bus 
įsas, bus skinamos Agitacijos 1 j x a ’‘i- •• in jL: . Nuoširdžiai ačiū už pepduota. Agitacijos Foadui, 

(veikiančiam prie kompar
tijos Lietuvių Centro Biu-

CHICAGO, III. — Gengs- 
terių ir žmogžudžių kara
lius Capone, kuris dabar 
randasi kalėjime už nusųki- 
mą valdžiai taksų,, siūlo 
$10,000 tam, kuris atras ir 
sveiką ' pristatys Lindber- 
gų vaiką. Buržuazinė spau
da taįai smarkiai bustkią.,

—o--
L.D.S. Nariams

Draugai, ši vakarienė turi 
būti labai sėkminga. Bet kad 
ją padaryti sėkminga, tai rei
kalinga, kad visi nariai veiktų. 
Pasiskubinkite su pardavimu 
tikietų ir patys nariai, pirkite. 
Ši vakarienė yra ruošiama ne 
tik <Bfooklyno draugais, bet 
vi$ąi;apielinkei. Kuopqms yra 

Tie Įtikietai 
turi ’būti labai greitai; išpar
duoti,* nes mes turime žinoti, 
kiek* reikalinga gaminti val
giu, į Kurie jau pardavėte ti- 
kiętus, tai grąžinkite pinigus. 
Visi įtikietai ir pinigai turi būt 
grąžinami' iki 
Tad, draugai 
darban.

10 dienai kovo, 
pasiskubinkite

Komisija.

TŪKSTANČIAI PABĖGĖ
LIŲ

SHANGHĄI. - Tūkstan
čiai chinų, pabėgusių iš ka
ro fronto, suplaukė į užsie
nio setlementus. Tie žmo- 
rleš baisiai suvargę ir išba
dėję...

✓

f
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Didelė Didžiuma A.P.L.A. Kuopų Pasisako | 
už Vienybę su L. D. S

Sūny ir Duktery Pašalpines Draugijos ' draugiją. n r 1 • • 1 1

A.P.L.A. Centras gavo žinių 
kuopų apie nusistatymą 
vienybės su L.D.S. klau-

Veik visos kuopos bal- 
vienbalsiai už vienybę, i 

vienybę balsavo trys
V isos 

vieny-

/» . ’ i" ; 1 < j i ■ i į ii i j j (• : n
einame prie vienybės ir kas | išgalės! ir papnkiti aukų. i 
kenkia vienybei. [Reikalinga Darbuotis Gavimui

Draugai ir drauges A.P.L.A. .
nariai! Niekam neleiskime! auJ¥ ar,<?

I sėti demoralizacijos mūsų or- 
i ganizacijos eilėse. Visi turime

kuopoj tokie turi didžiuma. | bendrai ’ laikytis. Visi bend- 
Jie nusistatę prieš vienybę, i rai tunn]e ,svar^ °r*anlza- 
Jie pareiškia, jogei jokios vie-j^1-1?3 ^ei <a us. 1 ( xienj- 

r. n S hnti f»1 I bej eidami mes galėsime lai- 
mėti — galėsime prieiti prie 
vienybės su L.D.S. ir sudaryti 
tvirtą savišalpos organizaciją.

A.P.L.A. 23-čiO Seimo dele
gatai vienbalsiai priėmė vieny
bės rezoliuciją. Po Seimo kiek
vienos kuopos susirinkime bu
vo skaityta toji vienybės rezo
liucija ir taipgi priimta. Cen-

’ vykdo

nybės su L.D.S. negali būti tol, 
kol L.D.S. nariai neateis į A. 
P.L.A. kaip nauji nariai. Jie 
darbuojasi, kad paskleidus 
kuo daugiausiai demoralizaci
jos A.P.L.A. nariuose ir tuomi 

daly-, pakenkus priėjimui prie vieny- 
Jie bando paskleisti ne-

narių 
simu. 
savo 
Prieš 
kuopos — 2 .3 ir 55.
kitos pasisako pilnai už 
bę.

Tai yra džiuginantis 
kas, kad kuopos didelėj did- bės. 
žiumoj užgiria A.P.L.A. Cen-i pasitikėjimą A.P.L.A., Centro 
tro Komiteto 
mus žingsnius prie 
dviejų darbininkiškų 
pinių organizacijų, 
pos ir jų nariai įvertina nau- turime darbuotis, kad visus į ir instruktavo Centro Komite- 
dą turėti vieną didelę darbi-, narius pertikrintume geriau-■ tą vykinti gyvenimam Su 
ninkišką organizaciją 
dviejų. Tų kuopų nariai su
pranta, jogei suvienijimas dvie ‘ ga. 
jų' organizacijų yra didelis ’ pusės visados 
žingsnis pirmyn. > i

Daugelis kuopų savo pareis-j 
kimuose, kurie telpa organe: 
“Laisvėj,” užgirdamos A.P.L. i 
A. Centro Komiteto pradėtus I 
žingsnius prie vienybės ,taip-j 
gi prideda pastabas, kad Cent-; 
i’O Komitetas lūpintūsi gi ei-1 Finansų Sekretoriams 
tai įvykinti vienybę. Jos, pa-j 
sižada teikti visokią vienybės^ Paštas dabar yra patvarkęs, 
įvykinimui pagelbą/ kad Money Orderius tegalima

Centro Komitetas ačiuoja išmainyti tiktai tų miestų paš- 
toms kuopoms ir tiem nariam, tuose, kurių vardai ant Money 
už sveikus patarimus ir para- Orderio padedami. Delei to 
ginimus smarkiau tuo klausi- 1 dabar Centrui tenka susidurti 
mu veikti. Jisai nuo savęs su keblumais^ Money Orderių 
pasižada energingai darbuotis,1 išmainyme, 
kad kuogreičiausiai toji pagei- delei ko: 
daujamoji vienybė būtų įvy-j 
kinta. ;ney Orderius deda į Meliono

Taipgi mes turime infor- National Banką, Pittsburgh, 
muoti A.P.L.A. narius, jogei Pa. O kuopų finansų sekreto- 
eidami prie vienybės susitin- riai arba iždininkai išrašo 
kame visokių kliūčių, kurias Money Orderius mainyti Mc- 
turime pergalėti. . Reikalinga Kees Rocks arba New Ken- 
pereiti v£si techniški prisiruo- ’ sington. Tada mes negalime 
Šimai, gauti iš New Yorko ir tų Money Orderių tiesiai dėti 
Pennsylvanijos apdraudos dė- į banką, bet pirma turime iš- 
partmentų pilni užtvirtinimai. ■ mainyti pinigais ir tik tada 
Bendroji komisija tuo klausi- dėti į banką, 
mu pradeda darbuotis, 
noma, jogei tas galima 
greitai padaryti.

Bet tai dar ne viskas, 
s i ra n d 
kiu, 
vienybė

Komitetu.
Reikės daug darbo padėti, tro Komitetas dabar

padarytus pir-
vienybės 1
savišal- kad išaiškinus 1

Tos kuo- kurie yra suklaidinti. Visi mes’rią Seimas vienbalsiai priėmė !

t----— . I---  , , . .
tiems nariams, Į gyvenimai! tą rezoliuciją, ku- 
irlim + i A/’ici wine I vi n Qaiwiae i-i mi a 1 a i oi nn'ėmė

Vajui praėjus, kuopos ir na
riai visai apsistojo rekrutavę 
naujus narius į Augščiausią 
Prieglaudą Lietuvių Amerikoj. 
Pereitam mėnesyj, rodos, tik
tai du nauji nariai gauta. Tai 
viskas.

Taip apleisti svarbus orga
nizacijos ’ darbas negalima. 
Reikia visada darbuotis, kad 
gavus daugiau naujų narių. 
Jeigu tiktai pasiryžtų draugai, 
pamatytume geras pasekmes.) 
Tad visos kuopos turėtų dar
buotis.;

Reikalu

vietojusiais faktais, jogei vienybė vi-! kuopų ir narių pagelba, Cent-/ 
siems mums yra labai naudin- ro Komitetas ir: toliaus tuo | 

Centro Komitetas iš savo: klausimu darbuosis.
informuos vi- J. Gasiūnas.

A.P.L.A. Centro Sekr.siems nariams apie tai, kaip

At. Fe L k Visiems Nariams

TORONTO, ONT. — Mes 
gyvename vis kas kart aštrė
jančios klasių kovos periode. 
Kapitalistai dabartinį ekono
minį krizį nori nuversti ant 
darbininkų pečių, už tai dar
bininkų gyvenimas eina i 
dieną sunkyn. O tuo pačiu sy
kiu darbininkų masė kristali
zuojasi: vieni stoja į sąmo
ningų kovojančių darbininkų 
eiles, o kiti, suvedžioti, sąmo
ningai ar nesąmoningai lieka 
darbininkų priešais ir nueina 
tarnauti buržuazijai.

Tokiai padėčiai < 
darbininkų pašalpines 
gijos privalo sykiu įsitraukti j ninkiškai naudai, 
bendrą darbininkų judėjimą—

A.P.L.A. 25-tos kp;. sekre- į tas kovas.;
torius, d. J. Dielininkaitis, ga-jniau <
vo pranešimą iš A.P.L.A. 2-ros I,draugijos skaitosi . 
’ " kuriuo pasirašo pąi bepartyviškos,”

J. Gasiūnas.
A.P.L.A. Centro Sekr

PRANEŠIMAS A.P.L.A. 
NARIAMS

A.P.L.A. 25-tos kpf sekre-

Mes, darbininkai^ ? 
me pašalpines draugija 

' traukdami nuo sav|s 
uždirbtus centus, khtf.įpĮ^ 

tai yra Frenzelis, kuris, tuo-į nesirūpina valdančioji J ' 
jaus, atvažiavęs į Torontą, S. ligoj ar bedarbėj. O kada K 
ir D.D.-jos susirinkime rapor- va < 
tavo apie Edmontono Altą S. draudos bedarbėj ir Jig 
ir D. D-jos 4-tą kuopą. Kaip' darbininkų pašalpinSs < 
ten Edmontone lietuviai tam- jos privalo tai remti/

eina už pravedirąą

kas j sus, tai .yra visi iš vidurio kai-i visas darbininkų kovas: s
mb, nieko nesupranta apie ap- i kus,’ ateivių gynimą, Tarpt#1 
svietą ir organizacinį veikimą, i tinį Darbininkų Apsigjflif 
O kaip pasirodo, kad ir be reikia remti moraliai ir ni 
Frenzelio 4-ta kuopa gerai i rialiai, neliečiant paš)tlpGWPn 
tvarkosi ir auga, net gavo <vpie • do. -KteBBWKw
9 naujus narius.

Ir kada S. ir D. D-ja išnuo
mavo svetainę, tai Frenzelis— bedarbiu 

esant ir Jokubynas ir kompanija rengė į 
’< d_ra.u? kitur parengimą priešdarbi- j

O Sūnų ir Į kode) neskelbia
. Dukterų svetainėj niekas jų .šmeižtus, tilpusius

-------- 1 Bet, kadangi se- į nematė per visą mėnesi. Tik - j se” , 
organizuotosi pąšalpinės I ^ai vienam draugiškam S. ir Lrj valdyba vra 

‘visokęrio-, j). D_jos susirinkihie jų arti-i progresyvių
v. be‘!mas žmogus, Kavohunas, pa- darbininkai išrinkom
šiuo laiku vi-jsake, kad jeigu taip bus tvar- 

laiške sai dingo, už tai tokiose orga-|koma svetainė, kad joje bus
daryti i gjja vestų linkmen 

kiško judėjimo.

kuopos, po
komisija, J. Saulis, K. Bačlris į partyviškumas” 
ir D. Sauda. Tame J

i reiškiama n e p a s i tikėjimas, nizacijose, kur
; kad d. J. Gasiūnas paskelbė,1 Amerikoj ir Kanadoj, yra pa-;
! jog jau 36 kuopos pasisakė! siskirstę į dvi frakcijas. Tai; 
už vienybę. A.P.L.A. 2 kuo- i yra, į progresyvių darbininkų j 
pa išrinko komisiją, kad pa-j ir į fašistų ir socialfašiStų, ku-

jų randasi,; leidžiama A.L.D.L.D.

Labai Svarbu Visiems Kuopų , Tad nepamirškite tai'padary-
I y < • _ __ ___ — «Z4.Z A. 1 (. fc. . t ~ -

ti: ant Money Orderių visada £jrįj apje teisingumą tų kuo- į rie kovai prieš darbininkus su
dėkite Pittsburgh, Pa.

Kas Remia Kentucky Streikuo
jančius Mainierius

Sekamos organizacijos per Į 
A.P.L.A. Centrą paaukojo i 
Kentucky s t r e i k uojailtiems 
mainieriams: A.P.L.A. Pirmo 
Apskričio konferencijoj suau- tai pranešė sekretoriui J. Ga-

Centras visus čekius ir Mo-ikota $8-25 ; A.L.D.L.D. 4-to j siunui ir paskelbė “Laisvėje.” 
į Apskričio konferencijoj suau-

$3.00; A.L’.D.L.D. 88 kp. $5 ;•
A.P.L.A. 44 kp. $10.00; ‘ "

pų balsavimų ir tarimų vie-! glaudžia savo eiles iy sudaro 
nybės klausimu. Taip pat pa-1 bendrą frontą.
sakoma, kad 2 kuopa nutarė; rp,~ p
nesivienyti su L.D.S. i ' \ ~ t ‘ ~

Tad A.P.L.A. 25 kuopa, sa-! šalpinėj Draugijoj.

Tas pats darosi ir Kanados 
I Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pa-

Keblumai esti ve

vo susirinkime, laikytame va
sario 7 dieną, vienbalsiai už- 
gyrė vienybę su L.D.S. Apie

Gana didelis nuošimtis Si 
nų ir Dukterų Draugijoj yr 
L-A.-AIj; mes reikalėuja111 
pasiaiškinti, kodėl valdyt 

i praleido - delegatų .ra|

Ma-' Kad šitą kliūtį pašalinus, 
bus ■ visi kuopų sekretoriai ar iždi- 

j rinkai, kurie rašote Money 
At- j Orderius, visados Į Money Or- 

vidųj organizacijos to-i deją įdėkite Pittsburgh, Pa. 
kurie darbuojasi, kad? Ne.bčdikte dąųgiąų McKees 

neįvyktų. ' Antroj ; Rocks arba New. Kensington.

Taip pat mes,. A.P.L.A. na- 
kota $6.10; A.P.L.A. 10-ta kp. riai, nepripažįstame 2 kuopos 
$3.00,; A.L.D.L.D. 88 kp. $5;' komisiją ir visai jai neatsaky- 
A.P.L.A. 44 kp. $10.00; A.P. sime į tą laišką. Jokių slap- 
L.A. 19 kp. $12.99; A.P.L.A.; tybių neturi būt, visi tarimai 
25 kp. $5.00; A.P.L.A. 51 kp. turi eiti per organą “Laisvę.” 
$5.00. Viso $55.35.

Daugiau kuopų ir kitų or-Į 
ganizacijų turėtų pasidarbuo
ti delei pagelbos Kentucky 
streikuojantiems mainieriams. 
Kurie tik išgalite, tuojaus pa
remkite mūsų brolius, kurie 
kovoja ne tik už savo reika
lus, bet ir už visos darbininkų 
klasės reikalus. Visos kuo- 
dos ........      -c . #
blankas. Tūrėtų pagal savo giatl valstiečių .

P. M. Garrison, Sekr.

Varšava. — Policijai pri
buvus areštuoti ^komunistą 
valstietį Shafranovič r jo 
sūnų, valstiečiai užpuolė
policistus ir labai sumušė. 
Paskui pribuvo daugiau* po- 
licistų ir šuarėštavo tuodu

Aplaike rinkimui aukų (■draugu, ir dar kelis

WHWBH IUIMi MM)

o

E
S
KONCERTAS IR ŠOKIAI

RENGIA LIETUVIŲ PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS 3-čias APSKRITYS

Subatoje, 5-tą d. Kovo-Vlarch, 1932
180-2 NEW YORK AVĖ.,

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

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

prieš bedarbius. pKa
I gi valdyba yra šusidėj1 j 
; progresyvių draugų < Ir m 3 

daugumą balsų, tai lies 1 
me reikalauti, kad mųjių drau- 

inin-

i w i j i, rvcivi u 
blogėja, algas kB>P?

Ateityje 
s KO- 
Tada 

mūsų draugijoj dar •bininkV 
priešai pakels dar labiau gal
vas ir išduos mus pačitis.

Mes iki Šiol bu dėjome, ir PrI‘ 
valome budėti, kelti kiekvieną 
mūsų priešų žygį, kad žinotų 
visi nariai, ir kad mūsų drau
gija būtų darbininku ‘dm” 
ja. Kad Frenzelif 
bynas nesuvestų į 
kunigą Garmų, ka 
savo nelaimingą “ku 
klerikaliniai fašistinį 
tai turime budėti. ?*

Bed

parengimai, tai, sako, kaip aš 
girdėjau, gali privesti draugi- . Mes ^inom, kad da. 
ją prie skilimo.

Tai matot, jeigu kas yra Į ja, bedarbė didėja, 
daroma ir einama prie 
ro veikimo su kitomis 
ninku draugijomis, tai 
apie skaldymą jėgų, 
darant išvadą, galima 
suprasti, kad 
šmeižtai ir

būklė vis

Įvyks darbininkų ašt 
vos su kapitalistais, 
mūsų draugijoj <

bend-j 
darbi- j 
kalba; 
Iš to I 
viską ' 

tie Frenzelio j 
tas vajaus laike I 

pasidarbavimas, buvo del to, 
kad prirašyti savo šalininkų Į 
S. ir D. D-ją ir visokiais šmeiž
tais nužeminti kandidatuojan
čius draugus Į draugijos val
dybą. Ir paskui užkovoti S. 
ir D. D-ją ir ją atsukti prieš 
lietuvių darbininkų organiza
cijas ir prieš visą tarptautini 
darbininkų judėjimą. O jeigu 1

Per metinį Sūnų ir Dukterų ; 
Draugijos susirinkimą, atsilan
kė Darbininkų Vienybės Ly
gos atstovas ir padarė atsišau
kimą į draugiją, kad išrinktų 
delegatus į bedarbių konfe
renciją, kuri yra šaukiama 
prisirengimui Alkanųjų Bedar
bių Maršavimui į Ottawa, kad 
įteikus reikalavimą premjerui 
Bennett, kad būtų duodama 
bedarbiams pašalpa be jokios 
diskriminacijos ir reikalauti 
pravesti bedarbės, apdraudos 
bilių. Tą atsišaukimą girdė
dami mūsų draugijoj esanti | 
socialfašistai, net kedėse ne-1 
negalėjo nusėdėti; siuto, šėlo, • 
o ypač tada, kada buvo aukos, 
renkamos bedarbių maršavi-! 
mui. Del sOcialfašistų siuti- 

jau-i mo, d.elegatai nebuvo išrinkti, 
j.tįk baigiantis susirinkimui, ta- 
i po pavesta valdybai, kad ji 
l paskirtų delegatus sulig savo 
: nuožiūros.

Tada socialfašistai, kad iš
lieti visą priešdarbininkišką 
šlykščią neapykantą ant be- 

: siorganizuojančių b e d a r bių, 
I per “Naujienas” visokiais bū- 
j dais šmeižė bedarbių atstovą, 
, ir esančią draugijos valdybą, 
vadindami juos “žlibiais” ir 
dar kitokių fašistinių “perlų” 

■ pridėjo.
Sekančiam Sūnų ir Dukterų 

! Draugijos mėnesiniam susirin- 
I kime, turėjo būti išduotas iš 
bedarbių konferencijos mūsų I 
delegatų raportas. Bet tąsi 
raportas nebuvo išduotas. Ko- 

I del jis nebuvo išduotas, čia 
! gal bus kaltas draugijos komi
tetas, kad taip svarbų reikalą 
praleido. O gal del to, kada 
del parašyto laiško draugijai 

i prieš Frenzelį, kuris visaip 
šmeižia draugiją ir jos valdy
bą, vadindamas juos “dur- 

i niais” ir kad finansų raštinin- 
1 kas “neteisingai” veda knygas. 

Į Čia tuoj Frenzelis pasistatė ži- 
1 nomą fašistą Jokubyną, kad 
I įrodytų jo kalbėtus “faktus.” 
Buvo daug įnešimų ir pareiš
kimų, kaip išrišti šį klausimą. 
Kada vienas draugas įnešė, 
kad leisti ant balsavimų, tada 
socialfašistai sukėlė triukšmą 
ir to laiško galutinai neišrišus, 
paliko kitam susirinkimui ir 
tuo susirinkimas užsibaigė.

Už tai, draugės ir draugai, 
darbininkai neturim užmiršti, 
kad tokie, kaip Frenzelis ir 
Jokubynas, ah jie bus mūsų 
draugijoj ar už jos ribų, visuo
met stengsis trukdyti ir ardy
ti darbininkų judėjimą. Kur 
jie bus, turim neužmiršti, kad 
jie yra darbininkų priešai.

Pavyzdžiui, paimkim Joku
byną, kuris apleido buvusią 
Toronto Jaunimo Sąjungą tik 
del to, kad jinai paaukavo $5 
Darbininkų Apsigynimo Lygai. 
O vėliau vėl norėjo į ją su
grįžti, bet kada nepriėmė, tai 
iš užpakalio komanduodamas 
suskaldė ir įsitempė pas save 
apie tuziną suvedžiotų darbi
ninkų.

Dabar atsirado kitas toksai, j

s
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Sietyno Choras iš Newark, N. J.

■s!

3

3
3
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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. Šalinaitės.
2. Bangos Choras ir Merginų Ufa po vadovybe V. Žuko, iš Elizabeth, N. J.
3. Aido Choras, is Brooklyn©, dainuos ir Aido Dramos Grupė suvaidins veikalą iš dirbtuvės, kaip ^arbininkai yra 

išnaudojami ir verčiami skubinti prie darbo. Vardas šio veikalo. “Skubink.” . ’
ir loš taipgi; dainuos Vyrų chorai Aido ir Sietyno.. Tai matote programa susidės vien tik iš chorų 3-čio Apskričio.
Bus gera orkestrą, kuri grajys visokius šokius iki 2 vai, nakčia. Apskričio Valdyba^

Aido Merginų Sekstetas dainuos 
3-čio Apskričio.

3 
3
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BOSTON, MASS.
Pirmas Sovietų Kalbinis Paveikslas

KELIAS Į GYVENIMĄ > ff-,
Dramatiškas vaizdas benamių ir sulaukėjusių vaikų po badmeč.

Vėliausios Sovietų Dainos, Muzika ir šokiai 
Bus Rodomas Tik Vieną Vakarą

Pirmadienį, 7 Kovo (March), 1932 <
FINE ARTS THEATRE

Loew's State Theatre EIdg., Mass. Ave., Boston
ĮŽANGA 75 CENTAI YPATAI . Ji' •

Tikietus galite pirkti LL.D, ofise, 113 Dudley St. arba tą patį vakf
Rengia International Labor Defense

DARBAN IŠBAIGTI PLATINTI:
DARBININKU V/.

KALENDORIŲ
DAR TURIME 750 EGZEMPLIORIŲ

Jei jis liktų neišplatintas, tai 750 darbi- « , 
ninku būtų nuskriausti apšvietos atžvilgiu 
ir “Laisvė” turėtų didelį materialį nuostolį.

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

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

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

1
t

Visi litera 
kurie pir

Kalendorių*

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
46 Ten Eyck St. Brooklyn,* N. Y,
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S1.A. Reikalai '!

(Tąsa)

d.,

Ginkime darbininkų tėvynę 
kruvinųjų užpuolikų.

P. Puodis.
(54-56)

Penktadienis, Kovo 4, 1932

KOVA UŽ MILIONĄ
Sutaisė Proletkultas

jimas Darbininkių Moterų Dienos, j 
Bus gera muzikalė programa. < Dai- j 
nuos Lyros Choras. Bus geri kalbė
tojai ir kalbėtojos.

(53-54) 
M-nė.

u WlfcKESrBĄRRĘ, PA.
' A.P.t/A. 16A.0S kp. susirinkimas 

įvyks 6j d. kovo (March), paprastoje 
vietoje.
atsiveskite naujų narių.

PHILADELPHIA, PA.
Apvaikščiojimas 'Tarptautinės Mo

terų dienos įvyks 8 d. kovo (March), 
Broadway Arena, Broad ir Christian 
Sts. Šis apvaikščiojimas yra suriš
tas su protestu prieš karą. Skaitlin
gai jame dalyvaukite ir pareiškite 
savo galingą protesto balsą. Dabar 
ruošiamas karas yra pasaulio impe
rialistų tikslas užpulti Sovietų Są
jungą, 
nuo

Visi nariai, dalyvaukite ir 
(53-54)'Laisvės” N!o. 45 yra tilpę 

1. 128 kuopos, iš Carnegie, 
Pa., įnešimai bei pataisymai 
prie SLA. konstitucijos būsian
čiam SLA. 37-tam seimui.

Tie vis SLA 128 kuopos įne
šimai bei pataisymai prie SLA. 
konst, yra labai naudingi del 
SLA. organizacijos. Ir šiuos 
128 kuopos visus įnešimus bei 
pataisymus, t. y., pasiūlymus 
prie SLA. konstitucijos SLA. 
37-tam seimui, turėtų- visos 
kuopos paremti.

Visus Įnešimus bei pataisy
mus prie SLA. konst, reikia pa
siųsti bent 90 dienų prieš 37 
seimą, nes taip nusako SLA. j 
konstitucija, pusi. 57-58, skyrius 
XVIII, paragrafai:: 1, 2, 3 ir 4- 
tas. Vėliaus pasiųsti Įnešimai 
bei pataisymai gali būti nepri
imti.

Visus Įnešimus bei pataisy-! 
mus prie SLA. konst. „37 šei- 
mui reikia pasiųsti ne vėliau,! 
kaip iki kovo 15 ar 16 dienai, i 
vėliaus pasiųstus Įnešimus gali 
atmesti.

Rašant Įnešimus, reikia lai
kytis šių taisyklių:

Kiekvieną Įnešimą bei patai
symą reikia rašyti ant atskiros 
popieros ir tik ant vienos pu
sės popieros; po kiekvienu Įne
šimu bei pataisymu turi būti 
kuopos komiteto parašas ir ant- 
spauda, jeigu kuopa ją turi.

Visus Įnešimus bei pataisy-1 
mus reikia siųsti tiesiai įstaty-; 
mų komisijai, nes taip nusako 
virš suminėta SLA. konst. Ga
lima siųsti visus Įnešimus, bei 
pataisymus šiuo antrašu: Adv. 
J. 13. Borden, 105 W. Adams 
St., Chicago, Ill.

Dabar jau eina rinkimai Į 
SLA. Pildomąją Tarybą. Kiek
vienas SLA. darbininkas narys ' 
turi kovo ir balandžio mėnesį1 
kuopų susirinkimus lankyti ir! 
laike balsavimo turi paduoti sa- j 
vo balsą už darbininkų opozici-, 
jos kapdidatus. Nei vieno bal-: 
so fašistams bei socialfašistams. i 
šitie elementai per gvoltą' 
spraudžiasi Į ’ SLA. Pildomąją I 
Tarybą, kad paskui galėtų nau-! 
dotis SLA. turtu, kad galėtų, 
savo frienfams dubti paskolas.

Visos darbininkiškai nusista-1 
į čiusios kuopos turi rinkti dele- j 

(Tie patys, Trimitaitis ir Areila. Areilaigatus į 37 seimą.
pamato bonką degtinės). |ty turi rinkti, . - . .

AREILA: A, tai kur eina pinigų eikvoji-1Kiekviena kuopa gali_rinkti IĮ 
imas mūs organizacijos. Tai “keliones ir I ^ali Hnkti dn'delegatus I 
sugaištys.” , Na, vyručiai, pakalbėkime, nuo 60 nai.ių_tryS delegatai tt..l

jau mus nori prašalinti iš SLA vietų. (Pro- 
l Taip sakant, 

. O mes norime jį 
gelbėti, kad nepagriebtų - tautininkai iš 
“Durnybės” arba socialistai iš “Jienų.” 
Mums reikalinga talka.

PROTAUSKAS (juokais): A, cha-cha- 
cha, he-he-he..; Tai labai didelis pavojus! 

VOČIUS: Visi turime gerai žinoti,! Bet tai tik pavojus jūsų vietai... Na, tai 
asĮektį milioną, tai svarbiausias mū- .jau bus magaryčių.

v JaiS’ sakant, tai mūsų princi- JIEGUŽIS (pila į stiklelius): Tegul bus 
kad tai pasiekti, kad likti miliono j įr magaryčių, bet, tamsta, kaipo įtakingas 

gojais, tai reikalinga gera agitacija, žmogus, turėsi kalbėti už mano kandida
tūrą. Dabar mes turime pasiekti SLA. na
rius, o kuomet jie nubalsuos už mus, tai 

Panaudokime savo talentus zmo- kelionės, sugaištys ir onorarai eis mūsų 
apkalbėjimui, o paskiaus visas_ milio- ( draugams, kurie darbuojasi.

,AS: Mes turime sakyti', kad da- “S atydžim .klausosi) 
valdyba jau atgyveno savo dienas, į ,ę I J
voja pinigus ir ima riebias algas, 
alvočius, sakykime, turi prigimtus 

tai vietai.
AITIS: Paskutinį žodį tars mūsų 
s prezidentas Galvočius.

turime būti nekaltais avinėliais, turi- 
Olutikti su katalikais, tautiečiais ir fa-

-------- ----------kalbės už, mus. Tad visi leiskimės dar- 
I sutartinai ir kareiviškai (Pra-

jįęiti Galvočius, paskui jį seka kiti ir 
visi

i

*

išmaršuoja).
(Uždanga)

VEIKSMAS II
ta pati, kaip ir pirmame veiksme, 
tik kita diena arba savaitė. Čia 

Įtaųja daugiau sandariečių nustatymo

SCENA I

GIRGILIUTĖ: Aš ir gi darbuosiuosi del 
visų lygiai.

PROTAUSKAS: Labai gerai. Štai, kaip 
mes turime pradėti: Ponas Jiegužis turi, 
leisti literatūrą pats už save, nes į laikraš- 

* tį rašyti pačiam už save nepadoru. Gi mes 
turime iškelti obalsį, kad reikalinga palikti 
popą Jiegužį dar vienam terminui, kad ji
sai galėtų išeiti švarus ir nesusitepęs. Juk 
dabar dalykai per jo penkiolika metų pre
zidentavimo taip suiro, kad blogiau negali
ma nė tikėtis. Visi tik varžosi, kad pasi
griebti mūsų sudėtą milioną. Paskolos ir 
nuostoliai niekados nebuvo tokie dideli, 
kaip kad dabar. Iš tos maklekienės mūsų 
gerbiamas Jiegužis turi išeiti.

JIEGUŽIS (sveikina): Duok ranką, ger
biamasis tautieti. Ačiū už jūsų paramą.

VIETAITIS: Labai teisingai kalbate. 
Pradedame agitaciją patys už save. Mes 
to nepaisome, kad jau įgrįsome nariams 
iki kaulo. Bet šioje agitacijoj mes turime 
sakyti, kad tik mes laikome teisingus lietu
vybės ir neprigulmybės principus. Mes 
esame taipgi prityrę organizacijos, pasko
lų ir kelionių reikaluose, v- v

GIRGILIUTE: Jei tamstai kada bus rei
kalinga. paskola, tai būsite pirmutinis. (Įei 
na dar du kandidatai: Trimitaitis ir Arei 
la).

žis , Vietitis, Girgiliutė — susėdę 
_  falelio. Visi labai nuliūdę, kalbasi

Į^pasilaikymą SLA vietose. Taip gi tu- 
degtinės).
MS: Tai, ko susilaukėme per pen- 
netų besidarbuodami! Sukilo 

xus ir tie, kuriems gerą darėme. At- 
cad mes galime netekti savo vietų. 
Tme seime apsidirbome* Su komunis- 

Maniau, kad galėsiu pasilsėti, bet 
ta. Pavojus iš savo draugų.
'AITIS (linguoja galva): Prisime-|

tie važinėjimai po kuopas ir teis- !
u bolševikais. Kiek aš dėjau pastan- 
:ad apsaugoti milioną mūsų rankose, 
tuomet padariau neteisingų tyrinęji- 

xąd išmesti bolševikus iš SLA. Vis- 
tu^met buvo gerai. ■ Visi veikėme su- 
■ią^, bet dabar įau, rodos’, kad visas 
ąsį pasiuto.
RGILIUTĖ: Bet, ponas Vietaiti, tam- 
legalite taip labai skųstis del važinė
ti Juk gavote keliones, sugaištis ir ki- 
šlaidas.
ETAITIS (užsigavęs): Aš visai neno-
kaS man keliones ir sugaištis, panelė, • gelį, tai netylėsiu. (Jiegužis pripila Arei- ■ ti, ar delegatai yra išbuvę gc- 
aišidtumėt. Aš prieš tai protestuoju! I lai ir pakavoja bonką). 1rame stovyje vienus metus, pil-
^reikalinga gyventi. Mano moteris 
graži ir dainininkė, jo:
brangesnis. Pagaliaus ir tamsta gau- 
falįį.

SCENA III

- ..............
gali rinkti du delegatus,!
______ 1_______________- J ______ -l.i. I

įkas bus iždininku? Jeigu jūs paliksite Ku- Renkant delegatus, reikia žiūrė-!

„ „„ . . TRIMITAITIS (poniškai apsirėdęs, atro- ni nariai, t. y., nebuvę suspen-
raži ir dainininke, jos pragyvenimas do bisk; koktelėjęs): Aš kvalifikuotas kan- dllotl del

didatas į prezidentus. (Abudu sėdasi pub- _______ ____11..
likos vietoj). . iSKAITYKIT IR PLATTN

SCENA IV
(Įeina Girnius ir keletas kitų sandarie- 

! čių. Visi sėdasi, kur vieta publikai, kalba- 
i si pamaži).

kąd geriau nerasime? Tik per vieną į JIEGUŽIS (suduoda kūjeliu į stalą):
įsį jūs ganatę po 345 dolerius. Jei; Gerbiamieji, šitas susirinkimas yra labai
fįielaimėsime rinkimuose, tai kiti tas | svarbus. Čia mes turime apkalbėti, kas

Žaus- Į geriausia tinka valdyti mūsų organizaci-
ILIUTĖr Tai tiesa. ~

i muša, o mes dar pakėlėme preziden-
iždininkui. ”

jį^ąbar nelaikąs vaidytis už algas, 
įneš visi jas gauname. Dabar klausi 
£kaip jas išlaikyti. Juk reikia paša

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

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

(53-54)
... .4 - —

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)

Vakarienė ir Koncertas 
Rengia L.D.S. sekmadienio vakare, 
kovo (March) 6-tą d. Pradžia 6-tą 
vai. Bu.j gardi vakariene ir geras 
koncertas. Kurie neturite tikietų nu
sipirkę, galėsite gauti prie durų.

Kviečiame skaitlingai atsilhnkyti. 
W. Ambrose.

(53-54)
PHILADELPHIA? PA.

L.D.S.A. U-tos k]>. susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 7 d. kovo, 8-tą 
vai. vakare, Rusų name, 995 N. 5th 
St., Phila., Pa. — Draugės, visos da
lyvaukite šiame susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, kaip 
tai vajaus, gavimo naujų narių į mū
sų organizaciją, ir L.D.S.A. Pild. 
Komiteto yra pagaminti kuopoms 
aptarti svarbūs klausimai. Drau
gės, visos dalyvaukite ne vėliau kaip 
8 vai. vakare, kad galėtume visus 
klausimus išrišti laiku.

B. Ramanauskiene.
(53-55)

ELIZABETH^ N? J.
L.D.P. Kliubas rengia šaunų šokių 

vakarėlį nedėlioj, kovo 6 d., š.m., .. „ .... . ... ..
p į 
kviečia kaip 
apielinkės visus lietuvius skaitlingai 
dalyvauti.
lietuviškus
Kas tik. atsilankys, nesigailės, 
ga

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

Draugai, mūs kuopos susirinkimas,' 
kuris turėtų įvykti antradienį, kovo ' 
8’ d., yra perkeliamas vieną savaitę 
vėliau 
15 d.;
ir susirinkite kovo 15, kaip ir visa
da tuom 
Lietuvių 
E. 79th

t. y. ant antradienio, kovo. 
įsitėmykite tai visi, draugai, 

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

St. Kuopos Valdyba. 
(53-55) .

Prieš-Olympinės Vaikų žaismės !
Šis vaikų sporto susirinkimas yra 

rengiamas Darbininkų Sporto Unijos 
(Labor Sports Union). Dalyvaus 
Jaunų Pionierių grupės, Darbininkų 
Sporto Unijos jaunuoliai ir A. Ž. V. 
Draugijėlė. 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. 
Pradžia visko bus 6-tą vai. vakare, 
nedėlioj, 6 kovo (March), 1932, ant 
Finnish Svetainės, 1306 W. 58th St. linkės 
Nuo Square imkit Detroit gatvekarį tuomi 

1 ius.

PATERSON, N. J.
Am. Liet. Dąrb. 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)

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

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

Pelnas nuo šios 
skiriamas Kentucky 
angliakasiams. Vakarienes bus duo
dama apie 9-tą valandą vakare. Ma
loniai

Įžanga vyram 
vakarienės yra 
streikuojantiems

iki 58-tos gatvės ir eikit po tiesiai. 
Kviečiam visus, ypač suaugusius. 
•Įžanga tik 20c, vaikam veltui.

Rengimo Kom. Sekr.
A. Vasiliauskas.

(53-54)

PLYMOUTH, PA. '
Lietuvių Kapinių Bendroves spe- 

cialis susirinkimas Įvyks sekantį ne- ! 
dėldienį, 6 d. kovo (March), 2-rą vai. i 
po pietų, svetainėje 40 Ferry St. i 
Bus svarstoma svarbūs bėganti rei- I 
kalai. Visi nariai, be jokio išsisu-' 
kinėjimo turite pribūti į šį susirin- ,

L.K.K. Sekr. J. Staskevičius.
(53-54)I

kviečiame. visos plačios apie- 
liet. darbininkus dalyvauti ir 
paremti savo kovojančius bro-

(53-54)

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 sekretorė. 
Ji nurodys, kokią svarbą turi ši or- 

j ganizacija ir kodėl darbininkai turė- 
' tų stoti į ta organizaciją.

(52-54)

Didžiausia Darbininku Savišalpos Organizacija
nedėlioj, kovo 6 d., 

D. P. Kliube, 69 So. Park St.; 
džiti 7:30 vai vakare. Kliubas 

vietinius, taip ir iš 
i 

Bus puiki .muzika, grieš 
ir angliškus kavalkus.

• Įžan- 
vyrams 15c, moterims 10c.

Varde Kliubo kviečia
Komisija.

(53-54)
PATERSON,’N? J. .

L.D.S.A. 38 kp. susirinkimas įvyks 
nedėliojo, 6 d. vasario, prasidės 4-tą 
vai. po pietų, 59 Holsman St. — 
Gerbiamos Draugės, visos dalyvauki
te šiame susirinkime, nes yra labai 
daug1 svarbių dalykų aptarimui. 
•Taipgi atsiveskite ir naujų kandida
čių į kuopą. •
♦ • Org. S. Bimbienė.

(53-541)
1 WATERBURY, CONN. ’

! Pranešimas Waterburio Lietuviams Tiek delega- ■ > Darbininkams
kiek ■ galima. 1 jaunųjų Komunistų Lyga ir Ko- 

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

Kentucky valstijos valdžia papirk
ta mainų baronų nužudė jauną dar
bininku 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.
Choras. Kalbės 12 metų 
Tas viskas bus žingeidu 
matyti.

LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:

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

Apsaugos Mokestis pagal Amžių AplikantO

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

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

Del platesnių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:

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

ROOM 102

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Dalyvaus ir lietuvių Vilijos 
jaunuolis, 
girdėti ir

i

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

“PRIEKALAS” KNEWARK, N. J.
Subatoje, 30 d. balandžio (april), 

1932 m., vakare Sietyno Choras pers
tatys 3-jų veiksmų alegorišką opere
tę “Alkis”. Lietuvių Svetainėje, 180 
New York Avė., Newark, N. J. Kvie
čiame Newarko ir apielinkės lietuvius 
darbininkus dalyvauti šiame paren
gime.

(53-54)

1932 m. pradeda eit kas mėnuo, 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 gyvenimų, kovą 
ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 
ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyve
nimą ir kovą, ir rašoma visais aktualiai proletarinės literatūros 
klausimais.

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

/‘Priekalas” daug domės skiria antireliginei 1 propagandai t ir turi 
pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
skraistėmis, veikimą ir darbus.

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

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

EASTON, PA.
i “Daily Workerio” Naudai Vakarėlis }
I Subatoje, 5 d. kovo, A.L.D.L.D. 13 j

on Baking Co. svetainėje, 34 N. 7th 
Visas pelnas nuo vakarėlio yra 

skiriamas “Daily Workeriui.” Kaip

3

-J-Ą 1 *»♦ • • • 1 11 UUUdVUJUj u (I. KOVO, Zk.JL4. JL/.|u.X7. J.Ouanar visur jog turtą, kuris jau pasiekė milioną dole- kp. jengia puikų šokių vakarą East-
■ rių man beprezidentaujant. Aš nenoriu st. ' 

| būti prezidentu, bet jei to reikalauja SLA
TAITIS: Aš tam pritariu, nes mano reikalai, tai dar neatsisakysiu patarnauti j šh^

1
CHESTER. PA.

A.L.D.L.D. 30-:t6s kuopos susirinki
mas bus sekmadienį, 6 kovo (March), 
Lietuvių Kliube, 339 E. 4th St., 10 
vai. ryte. Draugai, visi ateikite, nes 
turini daug svarbių reikalų, kurie 
reikės aptarti,’ ir kurie draugai ne
gavote knygų, atėję gausite. Atsi
veskite naujų narių. ...

Sekr. P. Kašarauskas. 
t J (53-54)

Cleveland’ ohio

s

igrlį Jau kabo tik ant šių rinkimų. Jei vieną terminą... Dabar kalba panelė Gir
iamas Jiegužis laimi rinkimus, tai aš giliutė. '
ėku, o jei ne—manęs čia nelieka. Bet i GIRGILIUTĖ: Aš nesikišu į politiką, 

is reikalinga’rtąlka. Aš čia užkviečiau ! tarnauju organizacijai, duodu pakolas ge
riems tėvynainiams. Aš sutinku tarnauti 
labui mūsų organizacijos ir tėvynės.

TRIMITAITIS (pašoka): Aš kvalifikuo
tas i prezidentus ir pasidarbavęs lietuvis

itebgentą Protauską. Bet 
rosi). O, štai, jau ateina.
kas).

kur jis?.
(Įeina Pro-

• SęENA II 
patys hy Protauskas.

raštį, kuris kovoja už darbininkų rei
kalus ir kuriam šiuo krizio laiku la
bai sunku verstis. Visi draugai dar
bininkai iš Ea stono ir aĮhelihkes yra 
širdingai kviečiami, nes vakarėlis bus 
vienas iš puikiausių. Valgių bus vi- I 
sekos rūšies, minkštų gėrimų pakan- i 
karnai ir kitokių įvairumų. I šokiams Į 
grieš gera orkestrą naujausius muzi- j 
įcos kūrinius.. , 
minti geriausia proga. Prasidės nuo 

"7 vai. vakare:. Įžąnga,veltui!-
.Pasišokti ir pasiimki I Liet. Darbininkų Svetaines Tvarkymo

Ip
B

S

GIRNIUS (iš publikos): Aš galiu užimti 
prezidento arba nors vice-prezidento vietą.

AREILA (iš publikos): Aš reikalauju iž
dininko vietos.

PROTAUSKAS: Gerbiamieji, mes nega
lime skaldytis šiame momente. Mes gali
me sutikti, kad Areila būtų kandidatas į 
iždininkus, bet negalime sutikti leisti kitus 

[kandidatus į prezidentus, (Kiti kelia ran- 
|^)TAUSKAS: Kame gi dalykas, šaky-[kas, Jiegužis muša kūjeliu į stalą).

*|aip nusiminę? '
PŽIS: Tai ponas Vietaitis, kaipo 
inkas, tegul dalyką plačiau nušvie-

Sveikjnasi,

įAITIS /sveikina): Sveikutis, gera- 
Sveikas. Mes bėdoje

Į0UŽIS: Na, tai, paimkime po vieną, 
lig ramiau ant širdies (geria).

AITIS: Mes esame labai rimtoj 
Kol dar nėra kitų, tai galime pa- 

eti atviriau.

JIEGUŽIS:: Kalba ponas Protauskas, 
nusiraminkite.

PROTAUSKAS: Aš esu inteligentas 
žmogus. Aš sakau, kad mes turime 

TAITIS: Be jokių mikčiojimų paša-1balsuoti už poną Jiegužį į prezidentus del 
Dalykas ve kame. ‘ Mums jau grę-imūsų pačių gerovės. Kitaip, tai negalime 

labai rimfas pavojus. Ar žinote, kame | užtikrinti, kam pateks milionas valdyti, 
pavojus? Buvę mūsų draugai dabar: (Daugiau bus) . z

Delegatų Susirinkimas
■;L-. r n 'Nedėlioję, 6 d. kovo, 10 vai. ryte, 
(54-56) 920 E. 79th St., įvyks visų draugi

jų atstovų susirinkimas, kas liečasi 
tvarkymą Lietuvių Darbininkų sve
tainės. Visi atstovai būkite laiku. 
Yra daug dalykų apsvarstymui’.

Pirm. Mažeik|enė.
• , , (53-54)

Clev. Lietuvių Progresyvių Draugijų 
Sąryšio Parengimas

Nedėlioj, 6 d. kovo, 6 vai. vakare,

I LABA! SVARBIOS PRAKALBOS! [
Nedėlioję, 6 d. kovo, Liėt. Darbi- | 

ninkių Susivienijimo Amerikoje 14 j 
kp. rengia1 didelį .masini susirinkimą, j 
paminėjimą Tarptautinės Darb. Mo- i 
terų Dienos, 8 kovo, 'SU prakalbomis | 
ir programa. < Prakalbos įvyks Eas- i 
ton BaLing Co. svetainėje, 34 N. [ 
7th St. Prasidės lygiai 2-rą vai. i Lietuvių Darbininkų svetainėje, 920 
po pietų. Kalbės d... ANNA BUR- [ E. 79th St., yra rengiamas smagus 
LACK, organizatorė Ąr kovotoja • di- i vakaras su trumpa programa, 
džiuose streikuose, -žmoma visoj ša- ’ “ ----' * j
lyje, ir d. T. VAŠIKONIuTĖ iš1 
Brooklyn, N. Y., kuri kalbės lietuviš- j 
kai svarbiais .dienjpę įklausomais, i 
Draugės ir draugai darbininkai! ! 
Šios prakalbos bus labai’ naudingos i 
išgirsti kaip moterims darbininkėms, | 
taip vyrams darbininkams. Draugė | 
Anna Burlack daug ką turės paaiš
kinti iš klasių kovos lauko, kur ji | 
kasdieną aktyviai veikia. Draugė 
Vašikoniūtė yra gabi kalbėtoja, dar 
negirdėta šioj apiėlinkėj. Programą 
išpildys Eastono Pionierių grupė dai
nomis ir dekląmącijomis. Atsilanky
kite, o būsite patenkinti. Įžanga 
visiems Veltui! ' • ’ ’ ' (54-55)

• Vi
sų draugijų nariai turėtume daly
vauti ir paremti C.L.P.D. Sąryšį.

(53-54)

Drg. Wm. Z. Fosteris Kalbės Suba-1 
' toje Miesto Auditorijoj

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

Darbininkių Moterų Diena 8 Kovo i
Utarninke, 8 kovo, Liėtuvių Darbį- J 

ninku Svetainėje, 920 E. 79th St., 8 
vai. vakare, yra rengiamas paminė- Į

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

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

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

Argentinoj ir Brazilijoj
metams — 1 doleris
6 mėn. — 50 cent.

- 1 atsk. egz. — 10 cent.
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Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7

izdt. “Inostrannich 
Rabočich”

Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj beto dar galima 
Išsirašyt per “LAISVĘ”



LMA. ir DARBININKIŲ BALSO VAJUS BINGHAMTON, N. Y

LIETUVIS

navimo

10c

10c20c

10c

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Grabelius20c

50c

VIEŠA PADĖKA

LUTVINAS

Jei mes juos 
neparo'dysim

30 iki 60 Dienų Kalėjimo 
Už Valgyklos Pikietavimą

25c
25c

50c
40c
25c
35c

Cigarų Darbininkai 
Laimėjo Streiką

Visi 
esate 
j šią

35c
10c

Kaina
Vajaus

Laiku

KAINOS PRIEINAMOS

patar- 
ir už 
kainą, 

va-

Detektyvai 
tūlą Johną Grabowa

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

10c
$100

75c
50c
50c

z c m ą 
nuliūdimo 
landoje šauki 
tęs pas:

949-959 Willoughby A
Tel.. Stagg

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

NEW YORK. — Susirašę Į 
Tabako Darbininkų Industri
nę Uniją, darbininkai El Fe
lipe Cigarų Kompanijos į ke
lias dienas laimėjo streiką, 
priversdami bosą pridėt $1 iki 
$3 uždarbio ir pripažint uni
ją ir šapos komitetą.

DARBININKIŲ BALSAS
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y

Pailsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

namuose, nes 
pririštos prie 
namu ruošos, 
mo šeimynai 
retai teateina 
rinkimus bei pramogas. Jei 
lauksime kol jos pačios pas 
mus ateis, jos pasiliks neį
trauktos į darbininkišką vei
kimą dar per ilgą eilę metų 
ir tas bus didžiausias smū
gis visam darbininkų judė
jimui. Dėlto ne tik mote
rys, bet ir vyrai darbinin
kai turėtų rimtai susirūpin
ti sėkmingumu LDSA ir 
Darbininkių Balso vajaus.

, ir ■ važiavimą 
anglą kalbose.

... . ?_____a_____ _ AITKUNAS ir kiti
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuoj^m®’ Ui mažą iržmakestį... Mes padedame 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsiiašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
iki 9-tui . valandą!, vakarę. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vok po pietų.

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

karo įžangos .tikietai visai pi
gūs. Tikietai 50 centų ypa- 
tai. Perkant pirm parengimo, 
būs parduodami po 40 centų.' 
Visas šios pramogos pelnaš 
skiriamas “Daily Workeriui.” 
Tad lietuviai darbininkai pa
sirūpinkite kuo skaitlingiau
siai dalyvauti šioj iškilmėj.

O. Š. Griniene.

Reikalaujant komplctų, reikia pažymėt 
kurių metų pageidaujama. Galima 
gauti bile kurį nuo 1916 iki 1932 metų.

Kiekvienas, kuris užsirašys Darbininkių 
Balsą metams arba nauja nare įstodama 
į L.D.S.A. vajaus metu* ir užsimokėjus^ už 
pusę metų, gali pasirinkti bile vieną iš tų 
knygų veltui. Vajininkės atsiųsdamos 
prenumeratas ir naujas nares, būtinai pa
žymėki! kurią knygą prenumeratorius ar
ba narė pasirinko. Užtenka pažymėti 
knygos numerį.

Platintojai šių knygų vajaus laiku gaus 
50 nuošimti, tai yra pusę knygos kainos. 
Vajininkės tai įsitėmykit. Parduodąmos 
knygas pasidengsit dalį išlaidų.
Reikalaudami knygų rašykit:

Negalėdama kiekvieną asme 
niškai sutikti, noriu bent pei

laikraščių špaltas padėkoti;
\ I 

tiems visiems mano geradėjams j 
prieteliams, kurie gėlėmis, at- j 
silankymu, palydėjimu, rami-! 
nančiu žodžiu, ar kokiu kitu j 
būdu prisidėjo palengvinti ' 
skausmų naštą, .kuri mane išti- į 
ko didžiausios nelaimės metu.' 
Nuoširdžiai dėkoju visiems da-i 
lyvavusiems mano vyro Stanis- ■ 
lovo Karaliaus laidotuvėse, už Į 
suteiktą jam paskutinį patarna-! 
vima.

gia Komiijustų Partija, Lietu
vių svetainėje, 315 Clinton St., 
7:30 val.» vakare. Lietuvių 
frakcijos draugai deda visas 
pastangas, idant pasekmingai 
suvaidinus vieno veiksmo la
bai juokingą komediją “Varg-Į 
šas Tadas.” Draugai ukrai-! 
niečiai irgi visomis pastango
mis rūpinasi susimokinti ką 
nors ir pasekmingai perstatyti.! 
Draugai slavai taipgi nepasi-j 
lieka. Jie irgi pasižadėjo ką I 
nors suvaidinti. Apart loši-1 
mo, bus ir koncertinė dalis į 
programos, kurią išpildys Jau- 
nuoliu Choras. Del minėto va-

Ypatingos padėkos žodį noriu 
tarti Draugijoms, kaip tai: šv. 
Jurgio Draugystei už suteikimą 
budėtojų prie velionies karsto, 
taipgi C.- Brooklyn©%Kliubo ko
mitetui už budėjimą, palydėji
mą ir malonų patarnavimą. 
Taip pat gilios padėkos reiškiu 
laikraščiams už suteikimą man 
vietos padėkoti savo geradė- 
jams.

Pagaliaus, turiu tarti padė
kos žodį ir graboriui J. Levan- 
daį-Levandauskui už taip ma
lonų ir tvarkų patarnavimą.

Leono ra Lillian Karolis.
Dukterys Nellie ir Stella ir 

sūnus Jonas.

Įvairių karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos f v a 1 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 8 blokai nuo 
Staen Island Fer-

NEW YORK 
nušovė 
kuris trečią kartą bėgyj trijų 
savaičių buvo atėjęs išplėšt iš 
Child’s valgyklos pinigus, po 
num. 9 E. 40th St. Du pirmu 
sykiu jam plėšimas pavyko.

Keturi ginkluoti vyrai iš
plėšė $200 iš McBride’s vais
tinės, Madison Ave. ir 51st St. 
Po to vienas tarnautojas davė 
policijai žinią. Policinis de
tektyvas automobilyj leidosi 
vytis plėšikus bet nepasivijo, 
o tik įsitėmijo numerį taxi, 
kuriuom jie pleškėjo. Detek
tyvas per policinį radio pra
nešė policijos stotims; ir taxi 
su dviem plėšikais buvo sutu
rėtas. Pas juos rado $535 ir 
keturis užtaisytus revolverius.- 
Policijos klausinėjami, jiedu 
išdavė šaiką kitų piktadarių, 
kurie per keturias valandas 
padarė keturis apiplėšimus 
trečiadienio naktį. Taip ir 
buvo suimti šeši plėšikai po 
num. 86 W. 12th St.

Norintieji ge 
riausio

Mūsų vajus 
naujų narių i Lietuvių Dar 
bininkių Susivienijimą Ame ■ ar menesių 
rikoj ir naujų skaitytojų tos ! 
organizacijos organui Dar- • 
bininkių Balsui jau prasi- į 
dėjo kovo 1 dieną. Visų L. 
D.S.A. narių ir ________ v
Balso skaitytojų bei kitų 
klasiniai sąmoningų darbi
ninkių ir darbininkų yra 
pareiga padaryti tą vajų 
sėkmingu. Mūsų kaipo kla
sinės darbininkų organiza
cijos užduotys eina didyn 
sykiu su didėjančia darbi
ninkų kova už bedarbių ap- 
draudą, prieš algų kapoji
mą, prieš imperialistinį ka
rą. Kad tas užduotis tin
kamai išpildžius, mums rei
kia daugiau veikimo ir dau
giau veikėjų-narių, daugiau 
mūs laikraščių skaitytojų, 
daugiau rėmėjų ir pritarėjų 
musu darbui.

Jie žavės susirinkusią publiką. 
Pasistengkime dalyvauti visi. 
Įžanga visiems dykai.

Ketvirtadienį, 10 d. kovo, 
įvyks A.L.D.L.D. 20 kuopos 
susirinkimas, Kliubo kamba
riuos, 315 Clinton St. Visi na
riai pasirūpinkime dalyvauti 
šiame susirinkime, nes turėsim 
daug svarbių reikalų atlikti. 
Pavyzdžiui: turėsime padaryti 
tarimus, kaip pasekmingiau 
prisirengti prie perstatymo 
veikalo “Vėją Sėjęs, Audrą 
Pjausi,” kuris bus perstaty
tas 9 d. balandžio. Apart to, 
yra ir daugiau reikalų, kuriuos 
turėsime aptarti. Tad daly
vaukime visi.

Sekmadienį, 13 kovo, įvyks 
Jaunų Darbininkų Choro pasi
linksminimo vakarėlis, Lietu
vių svetainėje, skiepe, 6 vai. 
vakare. Visi pasirūpinkime 
dalyvauti tame parengime ir 
savo atsilankymu paremkime 
tą Jaunuolių Chorą.

šeštadienį, 19 d. kovo, įvyks 
tarptautinis teatras, kurį ren-

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

Išardymas, sutaisymaš. sustatymas, supilant 
ir planą autoincbiiiO j. iriokipama dienomis 
Mokytojais yra žynius ekspertai—L. TICH|J

j Mūsų Masiniai Susirinki- | 
mai—Prakalbos

i I

Rengimas prakalbų ir ki- i 
j tų pramogų daug padės mū- 
|sų vajui, tad kiekviena kuo- 
i _
j pa turėtų surengti bentvie- 
|ną masini sūsirinkimą va
jaus metu. Prie prakalbų 
reikia gerai prisirengti. 
Kuopos narės visoso privalo | 
būti ant kojų su literatūra, i 
su Darb. Balso prenumera-I 
tų kortomis ir kalbinant < 
moteris stoti į kuopą. Lite-j 
ratūrą reikia nuo estrados' 
pagarsinti, tada 
parduosit. Draugė 

Imet turėkit mintyje tą, kad 
prakalba jums pagelbės or
ganizavimo darbe, bet orga
nizatorėmis privalote būti 

ij.ūs pačios. Vien prakalbos 
! negana, kad suorganizuoti 
I darbininkes, čia reikalingas,į 7:30 vai. vakare 
visu nariu sumanus ir ben
dras veikimas.

LDSA Centro Sekretorė

[ NEW YORK. — Keturi kai- 
(riesios Maisto Unijos Darbi- 
ninku nariai, J. Rino, Fr. Bas-

1 salardes, J. Mack ir Pranas 
I Rodąs tapo nuteisti 3.0 dienų į 
i kalėjimą, o Louise Caroglia- 
no 60 dienų už tai, kad jie 

Į pereitame streike pikietavo 
I Biltmore valgyklą, nepaisyda- 
' mi, kad teismas išdavė in- 
. džionkšiną, kuris draudė pi- 
: kietavima.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-WGeriausias Būdas Pasieki
mui Darbininkių

Mūsų buvusieji vajai di
džiumoje remdavosi tik ga
vimu tų narių ir skaitytojų, 
kurie patys pas mus ateina. 
Tik maža dalis kuopų prak
tikuodavo jieškojimą naujų 
spėkų. Dabartiniu laiku 
mes nebegalime pasitenkin
ti senoviškais būdaisU~~Kn- 
zio, bado ir skurdo slegiami 
darbininkai yra pasiryžę ką 
nors veikti bile tik pagerin
ti savo būvį, 
nepakviesim, 
jiems tikrą kovos kelią— 
jais tūlą laiką pasinaudos 
mūsų priešai, apgaus, sulai
kys nuo kovos, nuo gynimo 
savo klasės reikalų.

Pirmoj vietoj turime sta
tyti ėjimą į darbininkų na
mus, neatsižvelgiant į tų 
darbininkų religinius ar po
litinius Įsitikinimus ir kal
binti juos, ypač darbininkes 
moteris į mūsų organizaci
jas. Moterys yra labiausia 
išnaudojamos ir atsilikę 
klasinio susipratimo žvilgs
niu, mažiausia organizuo
tos, tad bent d^bar laikas 
pradėti rimtą vajų už įtrau
kimą jų i mūs organizaciją. 
O moteris kaip tik randame 

jos, būdamos 
kūdikių, prie 
prie gamini- 

maisto—labai 
į mūsų susi-

Dienos į

LIETUVĄ
Greičiausi

Garlaiviai Pasauly .

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, oringam kambary—35c  //tytrtk
Naujai perdirbta Rtisiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- ĮMį
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandenių. Lapuotos vantos išsiperimni veltui! t Į
MOTERIMS PAN EPELIAIS IR UTARNINKAIS, nuo ' /
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- /
ro vanojimosi kambarys., Didelis, ėringas miegojimui . Į *
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. ėleveiie.riu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant M^ntrpse Avė. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt' ant Flushing Ave.

padės vajininkėms pasi
dengti dalį vajaus išlaidų, 
nes perkant nemažiau 5 ko- 

Darbininkių ' PU1!, gaus visą mūs litera- 
turą ir Darb. Balsą už pusę 

j kainos.
Be lietuviškų laikraščių 

|ir knygų, dar reikia visuo- 
met turėti ir angliškų laik- 

įraščių, ypač Working Wo
lman, nes kiekvienuose na- 
imuose randasi jaunuolių, 
; kurios skaito daug buržua- 
I žinių šlamštų dėlto, kad nė- 
ira darbininkiškos spaudos. 
’Pastaruoju laiku taip pat 
'yra išleista labai gera bro- 
įšiuraitė anglų kalboje “Wo
men and War” (Moterys ir 
Karas). Kaina 5 centai. Už
sisakant nemažiau 25 kopi
jų duosim 25 nuošimčių 

; nuolaida.

Knygos KNYGOS VARDAS Kaina
Numeris Pirmiau

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

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker

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

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

. NAUJAUSIOS MADOS

VIENI.NTĖLŪ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
325 E.v14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Trumpu laiku -išmokiname 
viską, kas link AUT0M0- 
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant Vietos.

1— Moteris ir Jos Ekonominis
Padėjimas .................  20c

2— Darbininke Motina .............
3— Ką Kiekviena Motina Pri

valo Žinoti .......................
4— -Kūdikuj Priežiūra . .. .........
5— Šeimyna Socialistinėj Dar-

binįnkii Valstybėj ...............
6— Rusijos Revol. Istorija . . •

7— Amerikos Darbininkė ....
8— Jaunuoliams Skaitymai ...

9— Jaunuoliu Švyturėlis ..........
0—Kas Tie Sušaudyti Keturi 

Komunistai ? ..................
1— Krikščionybė ir Darbininkės
2— Lietuvos Darbininkės ir Po-

niulės ...................................
3— Darbirtinkė ir Bedarbė ....
4— Motery Balso ir Darb. Bal

so Komplotai . .................. $2.50

gavimą kuris atveš darbininkę į ko 
votojų eiles už keletos sa- 

Litera-

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
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 
l t

smulkius pataisymus, 125.00. Spb- 
isnius gvarantuojame. (j

iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie-

Neikim Nė žingsnio Be 
Literatūros

LDSA turi labai geros li
teratūros, kurią vajaus lai
ku parduodam labai pigiai 
ir duodam platintojams ge
rą nuošimtį. Tų knygų su
rašąs pasiųstas visoms kuo
poms ir vajininkėms, kurios 
to reikalavo. Be to, surašąs i 
tilpo Darbininkių Balse ir 
telpa Laisvėje įr Vilnyje 
per visą vajaus laikotarpį. 
Vajininkės parduodamos li
teratūrą pasitarnaus mūsų 
darbininkiškam judėjimui 
kaipo skleidėjos darbinin- Į 
kiškos apšvietos. Ne sykį 
mažytė brošiūraitė ar laik
raščio kopija, parduota dar 
prieš mus nusistačiusiai* 
darbininkei, bus tuo * vadu,

Kas yra Veįkiama

Sekmadienį, 6 d. kovo, įvyks 
pasilinksminimo vakarėlis, ku
rį rengia L.D.S.A. 23 kuopa, 
Lietuvių svetainėje, skiepe, 
Pradžia 6 vai. vakare 
Binghamtono lietuviai 
kviečiami atsilankyti 
linksmą pramogą, o kad gi 
bus linksma, tai galima tik
rinti. Bus gera muzika, tai 
kūne mylite šokti, turėsite 
progos pasišokti. Rengimo ko
misija deda pastangas, kad 
patenkinti, visus, kaip skaniais 
valgiais, taip ir gėrimais. Tad 
dalyvaukime visi ir pasinau- 

greičiau ! dokime proga. Įžanga visiem 
>, VlSUO- | dykai.

Antradienį, 8 d. kovo, įvyks 
i tarptautinis masinis mitingas, 
■ apvaikščiojimui d a r b inihkių 
i šventės. Šį masinį mitingą 
i rengia Komunistų Partija ir 
i L.D.S.A. 23 kuopa, Lietuvių 
; svetainėje, 315 Clinton St., 

Kalbės drg. 
1 Helen Mack iš Syracuse, N.Y. 
I Draugė Helen Mack pirmą sy- 
| kį kalbės mūsų kolonijoje, i 
j Tad’visiems dalyviam bus pro-1 
, ga susipažinti su ja ir išgirsti 
i jos prakalbą.

Apart kalbos, bus ir koncer- j 
j tinė dalis programos, kurią ' 
! išpildys Jaunų Darbininkų I 
i Choras, kuris tapo suorgani-; 
i zuotas apie porą mėnesių at- 
1 gal. Minėtas choras pirmą 
sykį pasirodys šiame mitinge 

i su revoliucinėmis dainomis, i

BROOKLYN LABOR LYCEUM | 
DARBINJNKŲ ĮSTAIGA j 

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
Icietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau- I
siais įtaisymais. Keturios ho- ’!
lių alleys.

BREMEN - EUROPA
susisiekimas iš 
Į LIETUVĄ

Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai gerai žino
mais Lloyd Rubininiais Laivais. Užsisakykit vietas 
pas vietinius agentus, reikalaudami Lloyd, laivakorčių,

liaus. Ekspertai instruktori
prieinamą, patvarkyta lengvu išmokėjimu

Pilnas važinėjimo kursas, j imant ir 
cialis važinėjimo kursas $10.00

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

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YdRK, N,'t.

^n.iiunn grwnirwi............ ; r ......... T.

elektriką ir magnetizmą, 
ir .vakarais - Uotuviu- ir , 
lAldčHJSi -----

(ažą tfžmakestj,

Nedėliojo^nito 10 ryto iki 2 vok po pietų." 
COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL 

325 E. 14th STREET, New 1st Avenue NEW YORK CITY 
t • • Telephone, Algonquin 4-40491

Puikus geležinkeliu 
BREMERHAVEN

Lloyd Rubininiais Laivais.
suteikiant greičiausią patarnavimą.

North German Lloyd
57 Broadway Uew York
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Puslapis šeštas :

VIETINĖS ŽINIOS
pereito 

i ša- 
kairią- 
Indust-

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS virėjas gerai paty

ręs savo amate ir pageidaujama, 
kad būtų pavienis, nes turime jam 
gyvenimui kambarį. Atsišaukite, 63 
York St., kampas 'Adams St., Tel. 
Main 4-9411, savininkas Navickas.

(54-56)

NEW YORK. — Iki
Sovietų Apgynimo Randauninkai LaimėjoH T • Oi *1 inisyv r unt\. — iki per Dar IriS utrciklis trečiadienio savininkai 150

150 Siuvyklų Bosai 
Priėmė ReikalavimusI >

Kairiosios Unijos

Prakalbos ir Koncertas 
Tarptautinės Motery 
Darbininkiy Dienos

Penktadienis, Kovo 4,

Konferencija
NEW YORK. — Sovietų Są

jungos Draugai šaukia masi
nę konferenciją visų darbinin
kiškų organizacijų, kliubų, uni
jų, kuopų, draugijų ir kt. sek
madienį, kovo 13 d., 11-tą vai., 
IrviAg Plaza svetainėj, kam- 
nas 15th St. ir Irving Place.

Tos konferencijos tikslas 
yra sudaryt plačiausią darbi
ninkų judėjimą kovai prieš ini- 

' perialistinį karą ir už Sovietų 
Sąjungos apgynimą.

.minėt, kad dar niekad Sovietų 
Respublikai taip labai negręsė 
ginkluotas imperialistų užpuo
limas, kaip dabar.
, Lietuvių darbininkų organi
zacijos kiekviena būtinai tu 
pasiųst bent po du delegatu 
tą konferenciją.

Reikia

ri i 
i

NEW YORK. — Per 24 va
landas 60 darbininkų šeimynų 
namuose po num. 2505 ir 2515 
Olinville Ave., Bronxe, laimė
jo streiką; privertė savininkus 
numušt po dolerį rendos nuo 
kiekvieno kambario, daryt 
įvairius randauninkų reikalau
jamus pataisymus ir pripažint 
randauninkų komitetą. Savi
ninkai, norėdami suardyt strei- 
kferių vienybę, buvo pasišau
kę dalį streikierių ir ypatiš- 
kai pažadėję jiems nupigint 
rendas; bet šie streikieriai pa
reiškė, kad stovės kovos lauke 
išvien su visais kitais randau- 
nipkais, kol laimės streiką. Ta
da bosai nusprendė, J<ad nėra

Naujas Dr. Paulonio 
Atžymėjimas

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Tarptautinė Moterų Darbi
ninkių Diena bus minima 
Brooklyne Grand Manor sve
tainėje, kampas Grand ir Ha- 
vemeyer Sts., kovo 8 d., ant
radienį, 8 vai. vakare. Kal
bės komunistų distrikto orga
nizatorius drg. I. Abter; dai
nuos Aido Choras; šoks artis
tiški raudonieji šokikai; bus 
piano solo muzika. Įžanga su 
kortelėmis, gaunamomis “Lai
svėje,” tik 15 centų, o be jų, 
perkant tikietą prie durų, bus 
25c. Tarptautinės Darbininkų 
Moterų Dienos minėjimas bus 
vyriausiai mobilizavimas dar
bininkių kovai prieš karą, ku
rį vįs atviriau imperialistai, su 
Japonais ir Amerika priekyje, 
ruošia prieš Sovietų Respub
liką.

Komunistų šešta Sekcija. Į

pų pasirašė sutartį su 
ja Adatos Darbininkų

i rine Unija, pridėdami. uždar
bio ir sutrumpindami darbo 
laiką iki 40 valandų į savaitę. 
Kasdien vis daugiau bosų 
kreipiasi į Suvienyto Fronto 
Streiko Komitetą, siūlydamiesi 
taikytis.

Tuo tarpu kasdien šimtai 
kompaničnoš Intern ational 
Garment Workers Unijos dar
bininkių ir darbininkų, ku
riuos Schlesingeris buvo .suva
ręs atgal į dirbtuves po savo 
feikeriško “streiko,” meta dar
bą ir vėl eina streikan po kdi- 
ribsios unijos vėliava. Sugrį
žę į 'darbą, mat, jie atrado, 
kad Schlesingerio bįurokratai 
juos pardavė kompanijoms, 

i Ra-

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
'X VALANDOS:

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

tik susitarus.

• SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

i 1 • .v ... . 1 . įJUUb petį U cl ve AUIIl pcllllj1kitok.os išeities. tik padaryt | leisdami joms dar labiau 
micimr imiic do ei cfroiknnian. - . •

gyslų ir są

KOJŲ SPECIALISTAS 
{ Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
ęas, patinimus, 
narių įdegimus be operaci
jos taipgi ir kitas ligas. • ‘ 
Kreįpkitės pas:

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini. 8

Į nusileidimus delei streikuojan- 
j čių įnamių.

Po smarkios demonstracijos, 
I streikieriai randauninkai na
mo po num. 760 E. 18Žnd St 
privertė savim 
jų reikalavimus.

blogint sąlygas.

Skalbyklos Savininkai
įninką patenkint Siūlosi Taikytis su

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

SUSIRINKIMAI

208 West 54UVSt.
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.
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NOTARY 
PUBLIC

1

TĖL. STAGG 
2-5043

Kairiąja Unija

INC

pas mane

I

KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
Mu PAP1/F7TI TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS

Areštavo 8 Pikietus
Du Vyrai Mirė Badu

Ir

Telephone, Evergreen 6-5310ra- Uurable Hlieno Įrankiu Kom- p i • ,
nanijos sustot nikietavus dirb- IHOODCy DcUlnlCtclS

J. GARŠVA
Graborius

BROOKLYN, N. Y.

SOI

DEKAVOJU PACIENTAMS

o

30 Vagoną “Spinačiy
yraAtdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015
Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261

N.-Y
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JONO ARBA
PETRO

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.

NEW 
noliciia 
Durable
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FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 40-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 4 d. kovo, prasidės 7:30 vai.
, pas Bložius, 1730 KeKalb 
Visi nariai dalyvaukite surinki- 

Sekr. K. N.

I L
I:

daimantus | 
daiktų ži- ■ 
pigiau nu- į

SKAITYKIT, PŲATINKIT 
“LAISVŲ.”

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

GĖRIMU IR UŽKANDŽIU UŽEIGA
Savininkai Petras Lingvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusiems. Mes padėsime susipa

žinti su miesto transportacija ir su vietos lietuviais. Pasirodavoji- 
mams ir draugiškiems pašnekesiams čia taipgi patogu. Dirbantie
ji ir bedarbiai yra maloniai kviečiami užeiti.

YORK. — Pirmadieni 
liepė streikieriams 

Plieno įrankiu Kom

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos it 

gimdymo organų
' DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedelioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Ji inltll

2
2
2
2
2
2
5

. Kainos po
10c ir IKe

Tai
LIETUVIŲ 

ISDIRBYSTES
CIGARAI

PAJIEŠKOJIMAI
Aš Alena Baltrušaičiūtė, po vyru 

Jeskevičienė, pajieškau pusbrolių Jo
no ir antro vardo nepamenu Kalet- 
kiukų. Paeina iš Suvalkų* guberni
jos, šilkinės valsčiaus, vienkiemis 
Rogliškiai. Malonėkite atsiliepti, tu
riu svarbių reikalų; norėčia sueiti ar
ba susirašyti. A. Jeskevičienė, 4186 
Park Ave., New York, N. Y.

IŠRANDAVOJIMA1
i PASIRANDAVOJA saldainių krautu

vė ir gyvenimui kambariai, įvairių
i tautų žmonėmis apgyventoje vietoje. 
! Išduosiu už žemų kainą. 716 War

ren St.,, Harrison., N. J. Parandavo- 
ja J. Blažiūnas, 215 Manor Ave., 

Harrison, N. J. .(54-56)

BROOKLYN, N. Y. — Dr. 
Juozas F. Paulonis, vaikų li
gų specialistas, tapo išrinktas 
į vadovaujamus žinovus Ame
rikos Vaikų Gydymo Akade
mijos. Pernai jis buvo pakel
tai į užsitarnavusius narius 
Amerikos daktarų kolegijos. 
•'• Pereitą pirmadienį Dr. Pau
lonis, sulig pakvietimo Kings lėj. 
Pavieto Medikalės Draugijos 
kalbėjo per radio.

Nusižudė, kad Gembleriai 
Nušovė Jos Mylimąjį

Brpnxe kazyrninkai pereitą i 
sekmadienį nušovė
Russo, kuris jiems neatsiteisė į 
ūž pralošimus. Paskui jo my-į 
lėtinė Margaret Fleming užsi
mušė, iššokdama pro langą 
myn. Paliko raštelį, kad 
Russo negalinti gyvent.

« į ■ ‘ r ■1 ~r

Ateinantį Pirmadienį
Nebus Diskusiją

•» Paprastai būna prakąlbe- 
lės bei prelekcijos su diskusi
jomis pirmadienių vakarais 
“Laisvės” svetainėje. Bet atei
nanti pirmadienį to nebus, nes 
tą vakarą bus laikoma susirin
kimai Komunistų Partijos 
kuopelių. Sekamos todėl dis
kusijos jvyks kitą pirmadieni 
vakare, kovo 14 d., “Laisvės” 
svetainėje.

Socialfašisty Neva Prieš- 
Karinė Konferencija

NEW YORK. — Socialistai 
irgi turėjo būk tai “prieškari
nę” konferenciją Rand Schoo- 

Tai buvo apmiręs susi
rinkimėlis, kur dalyvavo apie 

150 žmonių, daugiausia kazio- 
; nu vadų ir vadukų. Į tą jų 
; konferenciją atėjęs drg. T._ 
i Yni, atstovas Chinų Priešim- 
; perialistinės Sąjungos, atvirai 
socialistams pasakė, kad jie 

i yra savo kapitalistų rėmėjai 
prieš Chinijos darbo minias ir 

q I prieš Sovietų Sąjungą; o per 
’ panašias savo konferencijas 
'socialistai, veidmainiaudami, 
i stengiasi tik prigaut darbinin
kus, kad ot, girdi, mes “prie
šingi” imperializmui.

Drg. Yni nurodė, kad Ame
rikos socialistai užgyrė šios 
šalies ministerio Stimsono no
tą sausio 7 d. Tikroji gi tos 
notos prasmė yra tokia, kad- 

i Amerikos kapitalas nori pats 
užgult ir pavergt Chiniią, pa
stumiant šalin kitų kraštų im
perialistus. O Amerikos so
cialistų vadai blofina darbinift- 
kams, būk Jungtinių Valstijų 
imperialistai veda “taikią” ir 
teisinga politiką.

Konferencijos pirmininkas 
norėjo sustabdyt dranga Yni. 
kuomet šis pakliudė socialistų 
kunigą Norman Thomasą, 
New Leaderio redaktorių, 
kaipo imperialistų tarną.

BROOKLYN. — Policija 
do badu mirusį “nežinomą” 
vyrą ąpie 40 metų amžiaus 
prie num. 9 Seabring St. ir ki
tą taipgi “nežinomą,” apie 60 
metų amžiaus senį Sutter Ave. 
stotyje Interborough elektri
nio gelžkelio. Patys policiniai 
daktarai pripažino, kad tiedu 
žmonės mirė nuo ilgo badavi
mo, kaipo bedarbiai. Supran- 
tsma, kad Jie kreipėsi į viso
kias ' miestines ir privatines 
labdarybės. Bet buržujiniai 
Jąbdąriai su “nekalta sąžine” 
leidjžja šimtus bedarbių mirti

bądiL
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tuvę. Kada iie neklausė, as
tuoni liko areštuoti.- Bet kit 
tęsė pikietavimą, 
policijai, “galite areštuot ir 
mus.” bet policija daugiau ne
areštavo. Bosas dar nėra ga
vės teismo indžionkšina prieš 
nikietavima, bet policiia el
giasi, Ivg iau būtų indžinkši- 
Tjas. Savininkas nusiskundė 
policijai, kad nikietininkai vie
nus streiklaužius 'nuveja ša
lin. o kitus atsiunčiamus darbi- 

ivi ninkus perkalba, kad neitų
' skebauti.

i

i

l

i

NEW YORK. — Keletas vakare, 
savaičių atgal bosai Superfine ( ^ve. 
Skalbyklos, Bronxe, visaip te-! 
rorizavo ir areštavo streikuo-; 
jančius savo darbininkus ir į 
darbininkes. Bet streikieriai [ vai. 
nepašidavė, ir dabar, galų ga- j nariai 
le, bosai jau patys atėję šau
kia streiko komitetą taikytis, 
žadėdami pridėt uždarbio ir 
palengvint darbo sąlygas. 
Streikas ėjo vadovybėj kairio
sios Skalbėjų Unijos.

A.P.L.A. 22-ros kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį, 7-tą d. kovo/ 
“Laisvės” svetainėje, prasidės 8-tą 

vakare. Dalyvaukite visi seni 
ir atsiveskite nauju.

A. Biiltaitis.
(54-55)

MASPETH, N.~Y.
L.D.S.A. 91-mos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 7-tą 
dieną kovo' (March), 1932, 8-tą vai. 
vakare pas Draug-e Kalakauskiene, 

Į 61-39 Perry Ave. Visos narės būti- 
i nai dalyvaukite ir atsiveskite naujų 
’ nariu. Org.
į (54-55)
I SO. BROOKLYN?^. Y. I 1i A.L.D.L.D. 147-tos kuopos susirin- 
| kimas įvyks nedėlioję, 6 d. kovo 

NEW YORK. — Visos dar-i (March), prasidės 10-tą vai. ryte, 
bininkiškos organizacijos yra i įvyks Hanover Kliube, 738—5th Avė. 
saukiamos atsiust; savo at^to-1 lonėkitę laiku pribūti, ir kurie dar 

nesimokėję šiame susirinkime, malo
nėkite užsimokėti.

Prot. Sekr. A. Bružas.
. • . (53-54)

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Am, Piliečių Kliubo mėnesi

nis susirinkimas 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 pribuvę užsimokėti, kad iš
vengus suMispendavimą.

Sekr. A. Dcikus.
(53-54)

Daily Workerio Rėmimo 
Konferencija

vus, po du nuo kiekvienos, 
kovo 6 d., sekmadienį ;9:30 
vai. iš ryto, į k 0|iif erekciją 
Daily Workerio, Komunistų 
Partijos centro organo. Kon
ferencijos vieta -r— Workers 
Centre, 35 East 12th St.

Pereitoj Daily Workerio rė
mimo konferencijoj permažai 
dalyvavo delegatų nuo orga
nizacijų : išviso buvo atstovau
jamą tik 95 organizacijos; 
ypač mažą atstovybę turėjo 
lietuvių masinės organizaci
jos. ,

Taigi ateinančio! D. W. 
konferencijoj reikia . geriau 
pasirodyti.—Kurios organiza
cijos tuo tarnu neturės narių 
susirinkimų, kad išrinkt dele
gatus. tai jų komitetų nariai 
nrivalo patys atstovaut savą
sias organizacijas toj konfe
rencijoj.

D. W. Distrikto Komitetas;

------------- -—_—

i Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai į 
į Dovanom ar patys sau norėda- I 
imi pirkti laikrodžius, J~:-----4’"'' •
I ar bi ką iš auksinių 
? nokite, kad 
Į sipirksite.

Į ĮVAIRŪS 
I RODŽIAI a 
ĮjAUSIOS MADOS 
1UŽ PRIEINAMA 
1 KAINĄ 
8 ,
| Taipgi taisau visokius laikrod- ■ 
I žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
i Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. « 
I Williamsburgieciams, kuriems • 
b pertoli pas mane atvežti pataisy- Į 
mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 

'daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
A Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs) 
| atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-? 
| kesite '“Laisvėje.” 
į VIKTORAS JANUŠKA 

127-17 Liberty Avė 
Tarpe 127 <ir 128 gatvių 

Richmond Hill, N. Y,

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV s;,
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 

Tel.: Tompkins Square 6-7G97

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų žaliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ

I | • PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
! KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ, IR
' PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS
1 J? PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ. SAVO 

W MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
i Įj VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (MUS, O MES
I KUOGER1AUSIAI PATARNAUS1M.
' MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENA.. IR NAKTL MUSU
' TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

i

JONAS STOKES
» Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir ilapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo >

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

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

NEW YORK. — Ateinantį I 
sakydami sekmadienį, kovo, 6 dieną, 7-tą i 

vai. vakare, bus atsisveikinimo 
bankietas su Mare Mooney, 
motina garsaus politinio kali
nio Tomo Mooney. Bankietas 
ivyks Plaža svetainėje, 15t>, 
St. ir Irving Place., Jame kai-, 
nes Moohey motina ir Robert 
Minor; plrhiiausias iš visų,' ku
rie pradėjo kovą už Tomo 
Moonev paliuosavimą tais ląi.- 
kais, kada Socialistų Partiją 
išsiuntinėjo laiškus visoms sa
vo kuopoms, kad' nieko bendro 
neturėtų su Mooney dalykų., 

Bankieto programoj, be kit
ko, bus raudonieji šokikai ir 
šokikės, kurie šokiais atvaiz
duos. kaip kapitalistai kanki- 

ma kovotojus už darbininkų 
klasės reikalus.

452 Woodward Ave., Ridgewood, L. L, N. Y.
Kampas Himrod Street
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Didžiajame New Yorke 
per dieną sunaudojama tarp 
20 ir 30 vagonų “špinačių.” Ta 
daržovė iš pradžios turi nela
bai gardų skonį, bet galima 
priprast., Šiaip .gi, “spinaČiai” 
yra viena iš tuirtipgiausių vi
taminais daržovių.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA vienas iš dviejų biz

nių: mirikštų gėrimų, užeiga jarba 
stationery. Du jriznh1 užlaikyti, vie
nam perdaug darbo, todėl vieną bi 
kurį parduosiu. 247 'Johnson Avė., 
palei Bushjwick Ave., Brooklyn, N.Y.

(54-56)
PARSIDUOpA restoranas prieš Re
public Teątrą. Priežastis pardavimo 
—norime išvažiuoti į kitą miestą. 
Kaina žema. -Geras pragyvenimas 
galima padaryt. Atsišaukite 413 
Keap Street, Brooklyn, N. Y.

(53-55)
PIRK ARBaTeIK Už 

PUSININKĄ
Negalėdamas vienas apsidirbti, 

esu priverstas parduoti pelningą biz
nį arba turiu priitnti pusininką 
(partnerį). Ba?fcdaskutykla įtaisyta 
pagal naujausios mados. Greit nau
dokitės šiąja proga. Kreipkitės šiuo 
antrašu: Kazys Degutis, 315 W. 36tli 
St., New York City.

(52-55)

PARSIDUODA restaurantas, geroje 
biznio vietoje, apgyventa lietu

viais ir kitataučiais. Esu vie
nas ir persunku ąpsidirbti. To
dėl parduosiu, arba' jei atsitiks tin
kama, ynjta. ,tai priimsiu į partne
rius. ‘ 290 Grahr.m Avė., Brooklyn, 

• ” (52-57)

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Petras Naujokas
Savininkas

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

- Dirbtuve , 
361 Broadway* /

, Brooklyn, N. , Y




