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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko * 

N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!
t

“Naujoji Klampynė” pradeda 
kabinėtis prie Brooklyn© Aido 
Choro. Aprašydami paskutiųį 
koncertą, kurį rengė rusų-uk- 
rainų darbininku choras ii- Ai
das, ve kaip nuposmuoja:

“Rusų publikos buvo daug, 
bet lietuvių nlažai. Kodėl pas 
žmones pasireiškė tokia apati
ja link Aido Choro? Juk pir- 
miaus jis turėjo visą publiką 
su savim.”

Baigiąnt rašinį pataria iš- Į 
rauti “blogąsias šaknis” iš Ai-J 
do Choro. Tai nepirmas tokis ( v 
patarimas. Seniau Sirvydas su i 
savo klapčiukais norėjo įbruk-( 
ti Aido Chorui “bepartyvišką Į 
dailę”, kad pirmoj vietoj būtų 
dainuojama “Lietuva, • tėvynė 
mūsų.” Bet apsiriko. Aido Cho
rą neišmušė iš to kelio, kuriuo- 
mi jis eina. Dabar atsirado ki
tas Sirvydas—tai Pruseika; jis 
jau liepia rauti “blogąsias” šak
nis ir eiti 
balą.

Londono 
piešdamas 
uždėjo jąm imperatorišką bar
zdą, militariškus ūsus ir pa
siuntė jį Londone koplyčios 
pastorui, kad jis pasakytų pa
mokslą tuo klausimu. Kas už
mokėjo artistui už jo darbą, 
yra slepiama.

Pasaulinio karo periodu buvo 
galima matyti pasakiško Kris
taus paveikslą beveik prie kiek
vienos tvoros, kad tik geriau 
sukėlus ūpą tikintiems jaunuo
liams eiti ir žudytis už kapita
listų auksą. Dabar, stovint ant 
slenksčio vėl pasaulinio 
Kristus jau militaristas!

Susidėjus keblumams 
liečiams važinėti iš Amerikos į 
viso pasaulio kampus; diskrimi
navimas ateivių darbininkų tūlo
se industrijos šakose; negalėji
mas gauti dirbti prie Yniestavų 
darbų,—buvo manyta, kad tai 
visa priduos daugiau 
tapti piliečiais

Natūralizacijos ponai 
pasipinigauti ir nuo $5
mokestį aplikantui iki $20. Re
zultatas prastas. Kurie turėjo 
pirmas popieras, antrų neima 
ir del pirmųjų popierų aplikan- 
tai žymiai sumažėjo. Tai tokį 
raportą išdavė Pilietybės Biu
ras. Dabar jau įvestas suma
nymas senate sumažinti mokes
tį 50 nuoš.

Finansai, ypatingai šiuo kri- 
zio laiku lošia svarbią rolę, bet 
sulyginimas ateivių su krimi
nalistais, kur reikia priduoti ir 
savo paveikslą, irgi daug sulai
kė nuo pilietybės. Tą piliety
bės Biuras slepia.

Viena buržujė rašytoja, kuri 
neturi ribų “augštinimui” mo
teriškos lyties, ve ką pasakė: 
“Mes turime juokdarių, eilinin
kų, bet gerų poetų nėra, nes 
dabartiniu laiku vyrams per- 
lengvai prieinama meilė.”

Dantė skaitomas pasaulinis 
poetas. Jis, norėdamas pasi
tarnauti dvasiškijai, kalbėda
mas apie pragaro kančias, štai 
kokią poemą nupynė: t .

“Dar rokuokim žvėrių plau- 
. kus,

Paukščių plunksnas ir jų tau
kus;

Vis tai niek’s prieš amžinastį, 
Kurtos galo negal rasti;
Degti, niekad nesudegti, 
Sopuliuose visad rėkti.” 
Jeigu pagavime ar negavime 

moteriškos dvasios tik tokias 
arba panašias eiles gali para
šyti, tai tokis velnias poetas ge
riau apženyti arba išdeportuoti 
ten, kur Jokūbas gimdo Izao
ką...”

PINEVILLE, Ky. —Kovo 
4 d. įvyko skaitlingos mai- 
nierių demonstracijos Mid- 
dlpsboro ir Clear Parke. 
Dalyvavo taip pat moterys 
ir vaikai. Priimtos rezoliu
cijos, kurios pasmerkė 
kruviną terorą ir reikalau
ja, kad visi streiko vadai 
būtų tuoj aus paliuoSuoti.

SOVIETŲ SĄJUNGOS DARBININKAMS i 
ALGOS VĖL BUS PAKELTOS 1932 M. i

MASKVA. — Sovietų Są- 31 nuoš. ir kad gaminimo 
jungos Darbo Unijų Tavy-' išlaidos būtų sumažintos 8 
ba ir Sovietų liaudies Ko-|nuo§ 
misariatas patvarkė, jog l 
sutartyse su įvairiomis sun-| Matote, kuomet alkis, 
kiosios pramonės šakomis 'skurdas, bedarbė ir algų ka- 
už 1932 metus darbiniu- 'pojimas siaučia visose kapi- 
kams algos turi būt pakel-, talistinėse šalyse, tai Sovie- 
tos. Nutarta, kad algos, tų Sąjungoje darbininkų 
pakiltų 18 nuoš., kad darbo ' algos nuolatos eina augštyn 
išnašumas būtų padidintas ir jokios bedarbės nėra.
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SHANGHAJAUS IMPERIALISTAI ir PLĖ
ŠIKAI BIJOJO KOMUNISTŲ SUKILIMO
SHANGHAI. — Kovo 4 

d. visam mieste staiga su
rengta plačiosios liaudies 
demonstracija. Sakoma, jog 
demonstraciją surengė ko
munistai. Visos gatvės už
sikimšo žmonėmis. O de
monstracija įvykus pasire
miant pranešimu, jog Chi
nijos armija laimėjo mūšius 
ir stumia atgal ja^’^is. 
Nesvietiškas džiou^smas ap
ėmė liaudį ir ji išsiliejo į 
miesto gatves ir šaukė “ša
lin imperialistus, šalin im
perialistinius plėšikus!” Pa
sirodė, kad tie pranešimai 
buvo klaidingi, tačiaus ta 
demonstracija puikiai paro

dė, kaip plačioji liaudis ne
kenčia imperialistinių plėši
kų, kaip pasirengus ji yra j 
stoti į griežta kovą.

Buržuazija pamano, kad 
tai komunistų >> sukilimas, 
kuris nušluos visus neprie
telius. Svetimšalė buržua
zija įpuolė į desperaciją. 
Manė, kad jau atėjo galas i 
jos viešpatavimui ant Chi-! 
nijos liaudies sprando. .

Kariuomenė ir policija 
demonstracij ą sutriuškino. 
Bet tai buvo pirmas masi
nis liaudies išstojimas prieš 
imperialistus šiame mieste 
nuo to laiko, kaip Japonija 
pradėjo karą.

Skelbimas Sulaikymo Japonija Pasirengus 
Mūšių Buvo Apgavyste Naujiems Grobimams

SHANGHAI. — Kovo 3 ----
cl Japonijos valdžia paskel- tango'valdžia
bė, kad ji įsakius savo ka
riuomenei Shanghajuje su
laikyti mūšius, sustabdyti 
ofensyvą prieš chinus.

SHANGHAI. — Kuomin-' 
. viešam pa

reiškime kaltina Japoniją, 
kad ji atgabeno dar 35,000ibdyti * r. ? eu u - ,A f kareivuj į Shanghajų, kad 
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pasirodo, jog tai buvo Japo-p1 musius n puolimus
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nijos valdžios planas dūmi
mui akių.

Mūšiai "eina. Japonijos 
kariuomenė skerdžia chinus. 
Sakomą, kad arnįiija neklau
so ' valdžios įsakymo. Bet, 
žinoma, “neklauso” todėl, 
kad slaptai gauna ,kitokius 
įsakymus.

prieš chinus ir kad jos tiks
lai yra užgrobti ne tik 
Shanghajų, diet plačią teri
toriją. Japonijos valdžia 
buvo, paskelbus, kad ji įsa
ko, kariniam štabui sulaiky
ti ofensyvą* ,bet. tai buvo ap
gavystė. Japonijos armija 
tebežudo chinus ir visur sė
ja mirtį ir naikinimą.

Sugrįžta Gyventojai, Keturi Tūkstančiai
Bet Randa Griuvėsius Bedarbių Demonstravo

SHANGHAI. — Japoni
jos karo štabas leidžia chi- 
nams gyventojams sugrįžti 
į Chapei. Ir tūkstančiai 
suvargusių' žmonių paleng
va slenka atgal “namo”. 
Bet jie randa klaikią padė
tį. Viskas paversta į pele
nus bei griuvėsius. Tik re
tas kuris namas, tik reta 
kuri varguolio gūšta išlikus 
sveika. Sugrįžę varguoliai 
verkia kruvinomis ašaromis 
netekę jokios prieglaudos.
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Guatamala. — Tapo su
šaudyti du komunistų va
dai, draugai Juan Pablo ir 
Weinried. Kaltinami buvo 
sukilimo ruošime. Guatama- 
los kruvinoji valdžia šėlsta.

Helsingfors. — Suomijos 
fašistai tebemaršūoja ant 
sostinės. Jau pasitraukė 10 

. mylių arčiau ir ketina už
grobti valdžią. Tuo tarpu 
valdžia nieko prieš juos ne
daro.

Rivera, Uruguajus.—Gau
tas pranešimas, kad Brazi
lijoj-dviejose valstijose pra
sidėjo sukilimas prieš val
džią.

Berlyn. — Vokietijos so
cialdemokratų partijos or
ganas “Vorwaerts” išleido 
bjaurii pareiškimą. Pašvęs
tas dergimui ir niekinimui 
Komunistų Partijos ir jos 
kandidato d. Thaelman. Į 
padanges keliamas krauge
rys Hindenburgas ir leidžia
mas šūkis: “Balsuokite už 
Hindenburgą!” Ot kur nu
garmėjo socialjudošiai.ROCHESTER, N. Y.— 

Kovų 3 d. čionai buvo su
rengta bedarbių demonstra
cija po vadovyve Bedarbių 
Tarybos. Tai buvo skait
linga ir gerai organizuota 
demonstracija. Darbininkai 
grupėmis sumaršavo iš įvai
rių miesto kampų prie mies
to svetainės. 1 Pačioj de
monstracijoj dalyvavo iki 
4,000 bedarbių ir darbinin- apielinkę. i Guatemalos mie- 
kų. ■ Policijos pastangos par ste sausio 22 d: buvo užė- 
stoti kelią nepavyko;«'

Buenos Aires.—Rio Neg
ro provincijoj, Brazilijoj, 
kovo 4 d., staiga užėjo iš 
saulėto dangaus kritimas 
smilčių. Žmonės nustebo 
ir nusigando. Spėjama, jog 
kur nors netoli išsiveržė 
vulkanas ir išnešė smėlį į 
orą, kuri vėjas išnešioja po

Pradėtas Ruošimas 
Antro Penkmetimo 
Sovietų Plano

MASKVA. —Pasiremiant 
Sovietų. Sąjungos Komunis
tų Partijos įvykusios konfe
rencijos rezoliucija ir draf- 
tų delei naujo Penkių Me
tų Plano, kuris bus pra
dėtas vykinti vasario mėne
sį, 1933 metais, kuomet da
bartinis . planas bus užbaig
tas, Sovietų valdžia paskyrė 
šimtą įvairiose srityse eks- 
peirtų, kurie naują planą iš
dirbs smulkmeniškai. Tai 

Duotamilžiniškas darbas, 
beveik metai laiko plano 
išdirbimui.

Planas apims- kiekvieną 
pramonę, kiekvieną įstaigą, 
žemes ūkį, kūlturinį gyve
nimą ir tt.- Naujo plano iš- 
dirbimas einą po vadovybe 
“Gosplano”, arba Valstybės 
Planavimo Komisijos, ku
rios pirmininku yra d. Ku- 
biševas.

M

Vokietijos Ekonominis 
Smukimas Eina Pirmyn

BERLYN. — Valdžios 
skaitlinės parodo, kad nuo 
pradžios 1929 metų iki šio
lei Vokietijos pramones ga
myba sumažėjo 46 nuoš. Vi
sos šalies įplaukos nuo 76 
bilionų markių 1929 metais 
nusmuko iki 50 bilionų mar
kių 1931 metais.. Tais pa
čiais 1931 metais subankru- 
tavo ’18,800* visokių biznis-, 
kų firmų, • f. L

SOVIETU SĄJUNGA GINS SAVO ŽEMĘ : 
NUO IMPERIALISTINIŲ UŽPUOLIKŲ;

DARBININKAI EIS SSSR. TALKON
Sovietų Valdžios Organas “Izviestija” Pareiškia, kad So

vietu Sąjunga Neslepia Faktą ir Todėl Pasirengus Gintis 
nuo Užpuoliku; Paskelbti Dokumentai Parodo, kad Japo
nijos Imperialistai Prisiruošę Kruvinam Karui prieš Dar
bininką Tėvynę; “Izviestija” Šaukia Pasaulio Darbininkus 
Kovon prieš Naujo Baisaus Karo Pavoją

laikas tęsis, tuo palankesnė 
situacija darosi delei Sovie
tų.

Trečas dokumentas sako:
“Mes turime būti prisi

rengę pastoviai užgrobt1 Si
birą, idant gavus progą 
laukti tolimesnių įvykių.

Iš Maskvos pranešama, jAkyvaizdoj to, kad bus sun- 
kad Sovietų valdžios orga-’ku Japonijai užduoti mirti
nas “Izvestija” editoriale | ną smūgį Sovietų Sąjungai

Tegul imperialistiniai 
plėšikai įsitėmija, kad So
vietų Sąjunga gins kiekvie
na coli savo žemės nuo už
puolikų! Tegul jie nepamirš
ta, kad pasaulio darbininkai 
ateis talkon Sovietų Sąjun-

nas
viešai pareiškia, jog Sibire i per karą P:hirę, vienas iš, 
eina apsaugojimas Sovietų svarbiausių mūsų strategi- 
rubežiaus, jog Japonijos ar- jos punktų turi būti propa- 
mija ir rusai baltagvardie- < ganda, kurios pagalba mes 
čiai bando išprovokuoti ka- įveltumėme jos (SSSR.) 
ra. Laikraštis paduoda fak- kaimynus iš vakarų ir kitas 
tus iš Japonijos augštų ka- valstybes į karą prieš So- 
ro šulų dokumentų, kurie'vietų Sąjungą ir taip pat • 
pateko į Sovietų valdžios i š šauktumėme 
rankas.

Viename dokumente sako- 'vistinių elementų Sovietų 
ma: (Sąjungos viduje. Dabartinė

“Mes manome, jog Japo- (padėtis Sovietų Sąjungoje 
nijai reikalinga priimti kie-^yra prielankiausia šių žygių 
tą politiką linkui 
Sąjungos, esant pasirengus ( 
pradėt karą bile momentu.! 
Vyriausias šio karo tikslas 
yra n^ Hk tame, kad apgin
ti Japoniją nuo komunizmo, 
bet taip pat kad užgrobti 
Sovietų Tolimuosius Rytus 
ir Rytinį Sibirą.”

Kitoj ištraukoj sakoma:
“Sovietų—Japonų karas 

turi būt pradėtas taip greit,' 
kaip galima. Mes turime rikos revoliucinio darbininF 
suprasti, kad juo augiau kų judėjimo. Z

Sovietų pravedimui.”
Tai šitaip Japonijos impe

rialistai ruošia kruviną ka
rą prieš Sovietų Sąjungą. 
Tam planui pritaria kitų ša- 
Jių imperialistai.

Mūsų pareiga šaukti lie
tuvius darbinikus į kovą 
prieš karo pavojų. Mūsų 
pareiga ruoštis ginti Sovie
tų Sąjungą. Tai svarbiau? 
sias šios dienos darbas Ame-

TAUTU LYGA VĖL PRIĖMĖ REZOLIUCI
JĄ NEVA PRIEŠ JAPONU. MANEVRUS:

♦ ( * > < I *

GENEVA. — Susirinkę listinės valstybės jai fakti- 
Tautų Lygos imperialistai Inai pritaria jos žygiuose 
čionai nubalsavo rezoliuci- (prieš Chinijos revoliuciją ir 

į prieš Sovietų Sąjungą. Re-, 
zoliucijos kepamos tiktai 

' manevrų tikslams. Japoni
ja savo tikslą dalinai jau at
siekė. Ji jau užgrobė Man- 
džuriją ir Shanghajaus te
ritoriją.

iją trijų punktų. Vienas 
punktas reikalauja, kad ka
ras būtų sustabdytas: an
tras, kad Japonija ištrauk
tų kariuomenę iš Shangha
jaus teritorijos; trečias, kad 
būtų pradėtos derybos tar
pe Japonijos ir Chinijos dė
lei taikos. Japonuos atsto
vai ir gi sutiko su ta rezo-

Bet Lyga nieko nesako, 
ką darys, jeigu Japonija 
atsisakys pildyti šitą rezo
liuciją. ,Jau kelios panašios 
rezoliucijos buvo iškeptos, 
bet niekas jų ,nepaisė, nes 
Japonija žino, kad imperia-

Tokyo. — Gautas prane
šimas, kad vakarinėj dalyj 
Mandžurijos eina sukilimas 
prieš Japonijos įsteigtą vaLfc 
džią. Sukilimo priešakyje 
stovi generolas Su Ping-,

Sukilėliai jau užgro
bė eilę miestų.
wen.

jęs panašus smėlio lietus.
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; laiko tąją dorytįęl •*. *. • RūpJs- 

gų- traukiančių j. ąuodĮemę, nes, 
kas myli'pavojuj 'tąsjame įžu- 
na, be to, rūpestingai sergėjo 
savo kūno jausmus, ypač savo 
akis, nes akimis mirtis grei- 

' čiausiai įeina į sielą. Nelepi
no savo kūną, nes, kas kūnui 
pataikauja, tas greitai praran
da nekaltybę (Kas daugiau pa
taikauja savo kūnui, kaip ku
nigai? “L.” Red.) Už tat su 
savo kūnu elgdavosi labai 
nuožmiai: pasninkaudavo, dė
vėdavo ašutinį rūbą, miegoda
vo ant plikos žemės, žodžiu sa
kant, vargindavo jį nuolatos 
ir visokiais būdais. Kadangi 
yra sunku pačiam susivaldyti, 
užtat nuolatos melsdavosi į

, j' tingai saugojosi visokių pro- Stiprinkime Mūšy Dienraštį laisvę
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Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office .at 
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Nujaučia Sklokos Galutiną | •> • y .

Susmukimą
. Gi dar šiek tiek 

dirbantiems darbininkams 
ir tos menkos algos nukapo- 

i jamos.
Oportunistinės opozicijos i 

sekretorius kilbasninkas S. 
Garback “Klampynės” No. 
9 dejuoja delei sklokos vi
sų galų suirimo ir štai ką 
sako: *

Yra gerokas skaičius opo
zicionierių, kuriems nedatek- 
lius kol kas perdaug negrę- 
sia. Jeigu visus juos sušauk
tume-susirinkiman ir paklaus
tume, kas turi “Naujosios Ga
dynės” Šerų, tai matytume, 
kokia maža mažuma pakeltų 
rankas. 
...Tiesiog negražu, kad vie
ni opozicijos draugai neša di
delę naštą, kiti mažą, o dau
gelis tik susirinkiman ateina 
prakalbą pasakyti. ■
Reiškia, didžiuma taip 

vadinamų opozicionierių in- 
stiktyviškai nujaučia galu
tiną sklokos bankrutą, ir 
del to nenori sukišti pinigų 
į “Klampynę”. Ypatingai i 
vadukai (“prakalbų sakyto
jai”) vengia įkišti dolerį ki
tą į “Klampynę”. Anot kil- 1 d. kovo ir tęsis iki 30 
basninko Garback, jie atei- d. balandžio. Per šiuos du 
na į susirinkimą tik prakal- mėnesius privalome drūčiai 
bą pasakyti, reiškia, už sa- padirbėti padidinimui mūsų 
ve “kvąilesnius” paagituoti organizacijos ir gavimui 

„ , naujų skaitytojų mūsų or-- 
Tas nui “Darbininkių' Balsui”.

; Kunigai ir “Šv. Kazimieras9)

Bostono davatkų organas 
“Darbininkas” kovo 4 d. lai
doj rašo apie Lenkijos ka
ralaičio “pavyzdingą” gyve
nimą.

Tarpe kit ko “Darbinin-j 
kas” sako:

Šv. Kazimieras gimė Kra-!

kišti pinigus į “Klampynę”, 
o .patys sėtų neperka. '

“L.” SPAUDOS BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
PAREIŠKIMAS*

Kasdieniniai pasireiškian
ti kapitalistų klasės suokal
biai prieš darbininkų klasę 
—kankinti ir badu marinti 
tūkstančius bedarbių ir jų
jų šeimynų namie ir reng
ti žudynes, pavidale impe- 
r i a 1 i stinio karo,—vis aiš- 
kiaus darosi suprantami 
ne tik klasiniai* sąmonin
giem darbininkam, bet taip 

tiem darbininkam,pa t ir tiem darbininkam, 
švenčiausią. Motiną, kad ji iš- kurįe jar randasi po įtekme 
nin oru inm ic<-I.Iiova- Qrinwhaa * *melstų jam iš Dievo stiprybės. 
Na, ir kas iš tokio gyve- kapitalistinės . “demokrati-

nimo išėjo?: “Darbininkas” 'r , .
štai kaip toliaus aiškina:' ' Teromavimaš■ Kentucky

i i i C? i* v* i Iz 11 r\ i o vi /'>t 11 in o t yr i riKai, jam susirgus, kad nuo ‘ , ..
mirties išsisaugotu, gydytojai' eina be perstojimo. 
patarė vesti moterį, atmetė tą : -i—
patarimą ir sušuko: “Geriau ti mieste; prisieina susirąs- 
mįrti, negu pažadėtąją Dievui į-į rietą susirinkimam kur

Kai, jam susirgus, kad nuo

patarė vesti moterį, atmetė tą 
patarimą ir sušuko:

> Imiausia atmę^ėsip)^ mūsų 
’judėjimo griovįkąųiį,kad ir ‘ 
! nereikalautų.* Antra tai 
I bus atiduodama už Šerus I 
bedarbiam, kuriem. yra pi- ‘ 
nigai reikalingi pragyveni-’Brangūs Draugai:-

/ Gi tiem, kurie reika- Nors aš dabar esu nema- 
• k^d lonios ligos prispausta ir 

visą ■ dienraščiui pakenkti, atmo- atskirta nuo draugų ir nuo

' Laiškas “Laisvės” 
Redakcijai

do bolšeyistinę Komunistų : mui. Gi tiem, kurie reika- 
Partijos liniją ir stengiasi į Jauja tik tuo tikslu, 
pravesti gyveniman
Partijos uždėtą darbą. [kėsime tik tuomet, kai tu- 

jrėsime visiems užtektinai 
Bet atsirado žmonių,, ku- (ištekliaus.

Mes dar ir šiandien esa-Šveikim^ ir kov3 su priešais.

s t r e i k uo j ančių mainierių
. Susi-5 

rinkimai draudžiama laiky-

riems toks tamprus “Lais
vės” su Komunistų Partijos 
susirišimas pasirodė “per
daug kairus”, gręsiantis jų 
ypatiškam gerbūviui; todėl 
jie užsispyrė ištraukti 
“Ląįsvę” ię po Partijos kon
troles., , Priešakyj to veiki
mo atsistojo per ilgus laiš
kus dalyvavę, mūsų judėji
me, bet oportunizmo persi

darbininkiško veikimo, vie
nok mane pasiekia žinios 
apie mūsų judėjimo draugų

Iš svarbiausių dabartinių 
įvykių, tai yra darbininkiš
ki teismai. Mat, tik per to
kius teismus darbininkiška 
visuomenė turi progą išneš-

me • linkę manyti, kad dau
gelio iš tų, per oportuniz
mo vadus suvedžiotų dar
bininkų pamatys savo klai
das ir atitaisys jas, pasilik
dami mūsų įstaigose ir to-įti nuosprendį, kurioj pusėj 
liaus dirbdami darbą. Mes j yra teisybe, ir pasmerkti 

tuos, kurie išėjo prieš visą 
darbininkišką veikimą, ir 
už grobimą tų draugijų iž-

ku 'jais j kalbėsimės, mes 
stengsimės ' juos įtikinti, 

šekdami paskui

irti, neį .
nekaltybę prarasti!” Paskui 
tuoj aus pasiėmė’ į rankas kry
žių, pabučiavo jį’, i 
prie krūtinės ir atidavė V. 
Jėzui savo gyvybę. Mirė 1484 
m., pragyveno 25 metus.

, , Kiek tni nnenkni foi streikuojančių mainieriųkove 1458 m. Buvo sūnūs Len-1. LvieK toj pasaKOJ yia tei
kijos ir Lietuvos karaliaus Ka-Įsybės apie to “šventojo” gy- Priyeitus JU°S
zimiero III ir jo moters Ei- venimą, tai čia nesvarbu. darban uz< numazin-
žbietos Austrijietės. Nuo pat Bet svarbu štai kas : kiek | atlygmimą*
mažens buvo jisai dideliai die- kunjp-ų gyvena tokį “pavyz-1 New Yorko sukniasiuvių

užmiesty j. Su pagelba gin-
prispaudė šluotų mušeikų bandęųia

sdląikyti pristatymą mais
to mainieriams iš kitur, ■— 
kad tik greičiaus sulaužius

nesvarbu iHrįžti darban už- numažin-

vobaimingas.. .
Kad labiau patiktų V. Jė- . r .

zui, pasižadėjo išlaikyti nekal- veno,^ sulig 
tybę. Nes V. Jėzus ypačiai. aprašymo, 
mėgsta tuos, kurie ištikimai1 ras?”

L D. S. A. VAJUS
L.D.S.A. vajus prasidėjo

i New Yorko sukniasiuvių 
dTng‘F gyvenimą, kaip gy-'streike pasikartoja veik ta 

“Darbininko” 1 Pati istorija. Streikieriai 
“šv. Kazimie- ■ žiauriai persekiojami, de- 

Isėtkais areštuojami pikie- 
. [tų eilėse. Bosai su pagel- 

Iba gengsterių nori streiką 
sulaužyti.

Bušai .b altagvardiečiai 
M a n d ž urijoj organizuojai XVJ- CA 11 VI Zj Ltx A J J V7 A CAA 1 JLcj LAvJ J CV 

savoje organizacijoje, kad naują įsiveržimą į Sovietų 
mes progresuojame, o nie- į Sąjungos teritoriją; juos 
kas geriau nepritraukia ir’ten finansuoja ir ginkluo- 
narius ir skaitytojus kaip i ja j imperialistinės valsty- 
gyvumas ir vaišingi darbai. kad tie caristiniai juo- 
Nesnauskime.I . Vajus jauįr " .. 
prasidėjęs. Jeigu'dar ne+ .-j^rbvoka-cųą 
pradėjot rašyti naiijas na-[W^ ka(* P_ąsk

da.šimčiai padarytų pradžią 
i prieš Sovie- 

pasfcųi galėtų dai-
turėtų atidaryti akis sūkiai- Nors šį metų vajui skiria- res į mūsų kuopas, ir rink^ :Jon didieji imperialis-
dintiems darb ininkams. ma du mėnesiai, vistiek visi 
Darbininkai, kurie dar pa- privalome nieko i 
laiko ryšius su ta renegatų pradėt darbą dabar. Jokio 
grupe, turėtų kuogreičiau- • vajaus pailginimo nebus! 
šia nuo tų darbininkų prie
šų atsikratyti.

nelaukę
ti prenumeratas “Darbihin- tai Jier Mand^uriją pasiųs-

Bedarbės Didėjimas 
Fašistų Lietuvoj
“Lietuvos Žinios”

Mes dažnai neįvertiname 
svarbą Lietuvių Darbinink- 
Ikių Susivienijimo Amerikoj 
įtraukimui moterų kasdie- 
I nines darbininkų kovas, 

vasario ■ Mes užmirštame ant kiek ši
20 d. paskelbė išreikštą min- organizacija žadina klasinį 
tį smetoninių fašistų ekono- supratimą moterų darbi- 
misto Dr. J. Krikščiūno apie ninkių tarpe ir jas 
ekonominį krizį fašistinėj prie tarptautinio veikimo. 
Lietuvoj. Jos rašo:

—Darbininkų šiemet,—sako 
p. Krikščiūnas,--turės būt dau
giau negu pernai. Pernai 
daugelis darbininkų gavo darbo 
Latvijoj, kiti prie melioraci
jos ir gelžkelio darbų, šie
met tose srityse darbai susiau
rinta.
Kitoj vietoj telpa “Lietu

vos . Žinių” korespondento 
pasikalbėjimas su taip vadi-

veda

ti sąvo^ armijas į Sovietų 
I Sibirą ir atsteigti Rusijoj 
(carinės vargijos laikus.

■ i Tik darbininkų vienybė . ir

Dabarty, kuomet klasių 
kova žymiai paaštrėjus, 
kuomet nualinti darbininkai 
daugiau ir daugiau kairėj a 
ir jieško išeities iš nepaken- tytojų ar narių, 
čiamo vargo4 kuomet tūks- Ii atskiros draugės arba iš- 
tančiai Kentucky mainierių tisos kuopos, kaip patogiau, 
karžygiškai kovoja už duo- Penktadieniais tilps “Lais- 
nos kąsnį, kuomet New’vej” LDSA. vajaus skyrius, 
Yorko sukniasiuviai veda įkuriame bus pranešimai ir

kių Balsui”, pradėkite da
bar. Dirbant ir daugiau 
energijos atsiras.

Skaitytojoms ir naujoms į masinis dalyvavimas visuo- 
narėms pasimokėjusioms už se kovos frontuose galės 
pusę metų, bus dovanojama [atmušti visus tuos pasike- 
viena mūsų pirmiau išleistų j ginimus, 
knygų sulyg pasirinkimo. 
Vajininkėm skiriama •pen
kios .dovanos: 1-ma $15, iiž 
kurią privalo gauti nema
žiau 50 skaitytojų aTba na
rių, 2-ra $10, už 35 skaity
tojų ar narių, 3-čia $7.50. už 
25 skaitytojas ar nares, 4- 
ta $5.00 už 20 skaitytojų ar 
narių, 5-ta $2.50 už 15 skai-

Dirbti ga-

Ir ve tose kovose lošia 
labai svarbią rolę mūsų ko
munistinė spauda. Tai tie
siog nepa vaduojamas mū
sų įrankis visuose kovos 
frontuose. Mūsų dienraš
tis “Laisvė” yra vienas iš 
daugelio įvairių tautų- ko
munistinių laikraščių Jung
tinėse Valstijose. “Laisvė” 
atlieka labai didelius ir nau
dingus darbus skleidime 
apšvietos, ir organizacijos 
klasinio susipratimo lietu
viuose darbininkuose.

Jeigu ne dienraštis “Lais- 
įvė^į mes nebūtume galėję

ūpui . ..

gėrę elementui, Prūšeika,. Be’ ,
Butkus Strazdas ir dar ke- FTU^e’lkaė> Butkus ir kom-1dų, kurie buvo jų rankose, 
lėtas kitų. Jiems pasisekė ’PanD^ eipa prieš darbiniu- Tai, žinoma, tokie darbinin- 
suklaidinti tam tikrą gru- jkH klasės, reikalus, ir tuo- jkų priešai to tik ir užsitar- 
pelę. Tad su pagelba vi- mV nors ir nesužiniai, pa-mavo. _ .. ..
dutinčs ir smulkiosios lie- sitarnauja kapitalistams, | Antras, tai “Laisvės” mil- 

- tūiu engėjams darbo žmonių. žiniškas suvažiavimas, ku- 
• <, 1 I • j 1 i • jtuvių buržuazijos?; ir 

suklaidintų darbininkų jie 
nori padaryti “Laisvę” tik 
taip sau “progresyvišku” 
1 a i k r aščiu, tarnaujančiu 
pasak jų, visai lietuviškai 
visuomenei, bet ištikro tai 
buržuazinei sriovei. Iš šy

Mes taipgi atsišaukiame 
į visus klasiniai susipratu
sius darbininkus iš kasyklų, 
dirbtuvių, ūkiu ir visu kitu 
darbaviečių, kad prisidėtų 
prie dienraščio “Laisvės” 
palaikymo, pasiperkant šė

ris mane stebina. Skaitau 
ir džiaugiuosi, kad revoliu
ciniai darbininkai galutinai 
parbloškė savo priešus. Jie 
gana smarkiai puolė visu 
savo įsiutimu, o ypatingai 
provokavo veiklesnius drau-

kio tokių suklaidintų darbi- rų ir gaunant naujų prenu- k*ek ^k biednos gal- 
ninkų buvo daugiaus, 
dabar daugelis pamatė pur
vinus tikslus pruseikinių 
vadų, ir šalinasi nuo jų.

U ž p e r eitame “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavime jie 
turėjo gana skaitlingą suk
laidintų darbininkų būrį, 
bet šių metų “L” šėrininkų 
suvažiavime, nors ir išanks- 
to organizavosi, tie oportu
nistai pasirodė labai mL 
zernai, tik apie • trejetą de| ’ 
šėtkų ’ teturėjo1 savo šalininį- > 
ku-t?\''

1 -1 ■ . .i < ■ • 1
i Nežiūrint vis mažėjančio^ 
skaičiaus savo pritarėjų, ir j 
aiškiai žinodami, kad revo- 
buciniai lietuviai darbinin-J 
ka jiems neduos “Laisvės” 
užgriebti, jie vis tiek pasi
ryžę skaldymo darbą vary
ti ir toliaus. Matydami, 
kad negalės kitaip .“Lais
vės” užkariauti, tai nusita
rė savo serus ištraukti iš 
kooperacijos. Po “Laisvės” 
suvažiavimui jau apteikė
me visą pluoštą laiškų, ku
riuose reikalauja atmokėti 
jų šėrus. Jie mano, kad 
atsiimdami pinigus už savo 
serus, jie “Laisvę” suban- 
krutys. Bet mes jiems pa
sakysime, kad ir šiuomi sa
vo tikslo neatsieks, šių 
metų Board Direktorių nu
sistatymas kas link išmokė
jimo už šėrus toks pat, 
kaip ir praeitų metų. Pir-

bet meratorių. ' įvelės sumano.
Pasistatykime sau už ’ Nors jie džiaugėsi ir 

obalsį—už', kiekvieną atsi- ] krykštavo, kad visas_ svietas 
ėmusį serą du naujus, už ale matyt išėjo visai 
kiekvieną atsisakiusį prė- kitaip.

natijusnumeraforių du 
skaitytojus*

Jeigu visi gerai pasidar
buosime, tai mes savo dien
raščiui “L.” padėsime dar 
tvirtesnį pamatą, taip kad 
joki mūsų priešai mūsų 
dienraštį neįstengs sunai- 

! kinti. •
“Laisvės” Spaudos Ben 

drovės Bordirektoriai.

HARTFORD, CONN.

Revoliucinius dar
bininkus nepajėgia suklai
dinti.

Bravo draugai! Nors per 
metus turėjote gana sunkiai 
padirbėti, kad atmušus dar
bininkų • klasės puolikus, 
nors, žinoma, ir dabar ta 
kova nėra galutinai užbaig
ta, tačiaus jau matoma, kad 
jie nesugriaus to pamato, 
kurį darbininkai yra subu- 
davbję: v Mes • žinome geri,' 
kad darbininkų priešai yra1 
persilpni1 pajudinti tas ma
ses, kurios eina su Komu
nistų Partija ir su viso pa- 

79 šaulio revoliuciniais darbi
ninkais.

Dirbkime,' draugai, dar

Vasario 27 d., L.D.S. ’ 
kp. surengtame baliuje, sekan
ti darbininkai aukavo į Agi
tacijos Fondą ant blankos: po 
25c.: A. Klimas, L. .Kasputis, smarkiau rėmimui ir plati- 
S. Budinas, Puiden, Gurgaliu- nimui 
nienė, Wallun, Ramanauskas, 
Wm. Suchlanskas, D. Navic
kas, M. Tamkus, A. Ramoška;
V. Zaltauskas — 20c.

Ir 8 draugai davė po 10c. 
Viešiems draugams, aukavu
siems Agitacijos Fondui, ačiū. 
Kaip tik bus blanka pripil-i 
dyta ,tuoj bus pasiųsta vist pi
nigai Agitacijos Fondui.

Reikia pažymėt tai, kad lie-, 
tuviai darbininkai, kurių tik J 
buvo prašyta aukų, širdingai 
pritaria Komunistų Partijos 
Lietuvių Centro Biurui ir Agi- jg 
tacijos Fondui ir pagal išgalės 
aukauja.

Aukų Rinkėja L. Ž.

“Laisvės” ir “Vil
nies”. Juk tai yra geriausi 
būdai pasiekimui plačiųjų 
masių.

Su darbininkiškais linkė
jimais,

Aldona J<azokytc.
Loomis Sanatorium, 
Loomis, New York

WILKES-BARRE, PA.'
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napios “suvienytos profesi- karįnS3. streiką, mūsų I I " Al : zIomVio f "DArL, i/.-rrlxI I V iiviiuvuiuv i
nč&4 sąjungos” generaliu g^mzacųos svarba ir ręilcą- > Todel į darbą. Paųąiyk1- skaitlingai išauginti ;

Plačiakiu. lingumns didėja. Tik bū- ’nie sį.yąjų .giųtu.ęuosimęių.'.1^jjįu. darbininkiškas erga-^ ■ ;
0:. • nant.organizuotom ir įtrau- į sėkmingu, Pasiryziipas- .UphižAcijas, A.L.D.L.D., Lie-

kiant plačias mases lietuvių noras .diirbtL viską > atsiekia, j įdviu Darbininku Susivie^ ? ' »

neš sąjungos'^ 
sekijątoyium J. PI 
“LiętHžbMd^\ įrašo :■

P. Pląčiąkis. jsako„ kąd iš- 
tikrųjų pramonės įmotiėš maži
na darbą. ■ ' .

Dabartiniu metu Kaune, re
gis, j tik vięna “Drobė” dirba 
normaliai, nes ji gauna ir val
džios užsakymų, o kitos įmo
nės daugumoj dirba 4 dienas 
per savaitę. Dabar įmonės f
stengiasi pereiti į 2—3 dienas tbliU laiku, 
dąrbą pęr savaitę. , ’

gener. sekretorius,— 
užėjo eąndemiškas visiškas fa- prieinamesnę delei numa- lladelphia, Pa., taipgi aukojo i

žintų metinių duoklių, gali- j$L y/?? AP®1:’ i laiku /daug prisideda prie 
lengviau pritraukti i31^1 Daily iWorkeriui. traukimo naujų narių į Par- 

noteru. kurios dar nė-1 1 Ki Mizara. 1 TCfiirv nuori

darbininkių, mes galėsime 
įtraukti lietuves darbinin
kes į rėmimą šių kovų ir į 
patį klasių kovos sųkurį.

Labai svarbu palaikyti 
šią organizaciją ir ją rū
pestingai išauginti. Dabar- 

, kuomet eina 
i diskusavimas naujo plano

LDSA. Pild; Komitetas.! nijimą Amerikoje, A. P. L. 
LA., Meno Sąjungą ir dabar 
naują pašalpos. įr apdrąu-. 
|dos organizaciją Lietuvių 

T .. i ii 'Darbininku 1 Susivienijimą.
Laike mano piakalbų > q ^ur vįsos kitos, lokalinės 

maršruto ; sekami draugai | - - - !
aukojo “Daily Workeriui”: 
Juozas Jurelionis ir Mikas 

z Be to,— sako prof, s-gų perorganizavimui šios orga- ’Bartkus po $1 (abu iš 
S*’ ; nizacijos padaryti ją dar i Benld, 11.1.): J. Mey, iš Phi- j

Aiikos “Daily Workeriiuj”

. brikų sustabdymas
4—-6 savaitėms. Darbda

viai su darbininkais daro su
tartį ir pasižada darbininkus. 
a • A. f - 1

organizacijos, kuriom ‘Lais
vė’ visuomet patarnauja.

“Laisvė”, dalyvauja viso
se Komunistų Partijos ve
damose kampanijose ir ko
vose; ypatingai pastaruoju

....... .
moterų, kurios dar nė- 

fabrikui pradėjus dfrbti, pri- įfousų organizacijoj.
imti į darbą .atgal, tačiau dar- Minėtame plane taip pat 
binįhkąi nei darban priimami, svarstoma nupiginimas mū- 
nel ^ems kompensacijos išmo-ig^ organo ir pakeitimas į 
kanios : 'laikraščio forrtiatą. Šitokia
Reiškia/ bedarbe fašistų forma būt pigesnė ir leng- 

LicL voj r didėja. Šiemet viau parsiduotų.
bus dar didesnė bedarbių parodo, kad mes dirbame

Viskas

tiją. Kaip pranešama iš 
-- -------- nekuriu kolonijų, jau gauta 

IRerlyn. — Berlyno prie- i desėtkai naujų kovotojų į 
miestyje, Soldinei- StraSse, Komunistų Partijos eiles, 
policija padarę puolimą ant “T " ; ° 
komunistų lokalo. Vienas naudingo darbo visame ne
draugas pašautas ir randT / . .... , ’
kritiškoj padėtyj, o 18 drau- kad yra pilnoj Komunistų 
gų suareštuota. ! ' Partijos kontrolėj, kad vyk-

IBėrlyn.

L a i s v ė” a t lieka daug 
enas naudingo darbo visame re- 
d«si ■ voliuciniame i įveikime todėl

Harlari# faainierč na ir joc badaujanti kūdikiai.

Aido Choro Vakarienes
Nors oras buvo labai netin- 

I karnas, bet vakarienėje buvo 
’ žmonių net iš kitų apielinkių, 
! kaip (įi iš Shenandoah, taip 
pat ir kitų miestelių. Draugai 
skaitlingai atsilankė iš Pittston, . 
Scranton ir kitur. Vakarienė 
publiką' pątenkino. Vakarienė, . 
orkestrą šokiams ir Aįdo^ho 
ro dainos linksmino draugus 4r 
drauges, kurie atsilankė į va
karienę.

Vakarienė duos ir pelno Ai
do Chorui. Tai duos chorui 
daugiau energijos veikti ir dar- 

i buotis darbininkų naudai.
Dabar Aido Choras smarkiai 

J ruošiasi prie veikalo “Pirmi 
i žingsniai”. Šis veikalėlis bus 
suvaidintas antrą dieną velykų. 
Prie veikalo bus ir gražių dai
nelių. Pats veikalas verta vi
siems pamatyti. Tad visi dar
bininkai ir darbininkės nepra
leiskite šios progos. Visi da
lyvaukite šiame parengime ir 
raginkite savo draugus daly
vauti. Vaidinimas įvyks pir
madienį, kovo 28 d., labai geroj 
vietoj;., pačiame centre miesto. 
Ta vieta yra Coughlin High 
School svetainėj, N. Washing
ton St., visi gerai įsitėmykite 
vietą ir laiką. Vaidinimas bus 
gferas. /

Veikalą.
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K

dienas ir $3.50 į savaitę per 
kitas 75 dienas. Antro sky
riaus moka į mėn’ $1.00 ir ka
da serga, tai gauna $13.00 ir 
$6.50 į savaitę per 1

į laiko, kaip ir pirmam skyriuj, 
’ i jei liga ilgai tęsiasi.
J Dabar kaip yra LDS. su pa- 

n. ?as! šalpa? Pirmo skyriaus nariai

A.P.L.A. ir L.D.S. Vienybės 
Reikalu

Kaip man atrodo vienybės 
klausimas, pradedant nuo A. ■ 
P.L.A. 23 seimo priimtų rezo-l 
liucijų. Tuom laiku L.D.S. dar 
neturėjo savo čarterio, i 
daugelį delegatų buvo mintis, J 
kad jei LDS. negaus čarterio, 
tai juos priimti prie APLA 
sudarant didžiulę organizaci
ją. Todėl niekas ir nesiprie
šino vienybės rezoliucijai. L.D. I 
S. Pildomoji Taryba gerai ži-1 
nojo, kad APlJ\. 23 seimas 
priėmė rezoliuciją vienybės 
klausimu ir kad galima eiti Į 
prie APLA. taip greit, kaip tik > 
nori. , , |

Bet ar taip, buvo daroma?! 
Visai ne . LDS. Pild. Tar. jieš-1 
kojo sau čarterio iki jį gavo. 
Kaip tik • gavo savo čarterį, 
taip greit kreipėsi į APLA.,

1 o-.T'KTni' I giauj kaipYš LDS.'
. Šitas L S. 11 .... ^ai- 'tram skyriuj moka $1.00, tai 

yra 5c. daugiau, kaip LDS., 
bet gauna $4.00 daugiau, kaip 

j iš LDS. žinoma atmetus pir- 
1 mas 6 sirgimo dienas, kur 
abiejose organizacijose lygiai 
nustatyta.

už skaudų prasižengimą.'
Svarbiausias klausimas bus, 

tai ar visi APLA. nariai su
tiks eiti vienybgn? iAš cuo la
biausia esu susirūpinęs. Man iš! 
patyrimo yra žinoma, kad ne 

į visi. Vieni sutiks, kiti bus prie-

TVIRČIAU SAVO JĖGAS

..   ■■■? • ;■ —-  ....... . 11 1 - -■ ■'■■■■■ ■       -r— 
, i jie gerai žino, kad jų prakal 

bų neklauso nė patys parapi 
jonai. Tad buvo ir 
Paskiaus tūlas “dievo 

i ras” pradėjo sakyti ;
neva monologą, bet niekas 
išėjo.

Taip pat tie žmones yra
MONTREAL, Canada.

tiek nat šingi. Tai kas tuomet bus? Ve 1 Sausio mėn. 25 dieną Montrea- 
kas. Suskaldymas APLA. drau-I bedarbiai_ per savo delega- 

ir tai neišvengiamas da- pridavė miesto valdybaigijos, 
Iykas.

Visi dalyvaukite savo kuopų darbiu 
; moka į mėn. 30c., ir kada ser- susirinkimuose ir išdiskusuoki- 
ga, tai gauna $6.00~ į savaitę į-e narįaį plačiai, kad visiems 

, prie ko einama.
Taipgi laukite nepoilgam 

kuriuos 
Kokie

• aš dabar dar neži-

savo reikalavimus, o kad rei
kalavimą paremti tvirčiau, be- 

i masės demonstravo 
“Victoria Square.” Miesto 
ponai ne tik kad atsisakė pri
imti bedarbių reikalavimus, 
bet pasiuntė sužvėrėjusią po
liciją, ginkluotą nuo galvos iki 

j kojų, mušti bedarbius. De- 
i monstracijoj dalyvavusi drau
gai įsitikino, kad iš buržuazi
jos geruoju nieko negalima 

įgauti. Darbininkų susirinko 
■ didžiausios minios, kokių dar 
l Montreal o miestas savo isto
rijoj visai nėra mątęs. Tuo

per 72 dienas ir $3.00 į savai- būtų aįšku, 
" i tę per kitas 72 dienas. Tre- Tajpg-į ] 

ičiam skyriuj moka į mėn. 90 visų techniškumų, 
į centų, ir kada serga, tai gan- komisija dabar gamina. 
Ina $12.00 ir $6.00 į savaitę j jie bus, ii 
j per tiek pat laiko, kaip pir-Į nau. 
Imam skyriuj. Prie kiekvieno! z. . .v . . . ( • . ,.
skyriaus nariai dar turi mo-1 .Clona' !s*>?kl.u savo mint} 

I keti po 5c. pašalpos lėšoms. I ™a* .’^.vaduodamas jokiais 
1 n I ... • i- • j politiniais įsrokavimais, o vienPalyginimui paimkime vie- , . , , ,. r ... _ v . : tiktai tuo, kaip man atrodo tono menesio mokesti ir pasai-1, . . ’ Hi a nr a • i • • I kia vienybe. r i
P-Y i P'rmami. sky.r,U ' APLA Centro Pirm. . .
n10 a • C’t na ’. c‘'c i F. Rodcjers. siekė augščiausia laipsnį daugiau, kaip LDS., bet vieną me-1 . « . : t, . i t
nesį išsirgęs gauna $4.00 dau-! -

APLA. an-!
zacijas. 
elgėsis visiškai parodo, kaip 
jie minėtos vienybės norėjo.

“Laisvės” No. 30, vasario 5 
d., š. m., J. Gasiunas rašo, kad 
reikia užlaikyti du centrai, du 
sekretoriai, daktarai, advoka
tai ir tt.

Šitas argumentavimas neiš-! APLA. nariai, apsiskaitliuo- 
laiko jokios kritikos. APLA. | kit, ar bus geriau prisidėjus 
centras gyvuoja jau daug me
tų, ir LDS. Pild. Taryba tai ge
rai žinojo. Jie tverdami savo 
centrą negalėjo nesuprasti, 
kad nariams reikės užlaikyti 
du centrus, bet jie to nepaisė.

Pasiskaitykite APLA. 23 
seimo priimtas rezoliucijas 
vienybės klausimu. Tenai vi
sai nieko nėra pasakyta, kuri 
organizacija prie katros turi 
prisidėti.

Aš pilniausiai stojau ir da
bar to laikausi, kad LDS. pri
valo prisidėti prie A.P.L.A., 
kaipo senai įsigyvenusios or
ganizacijos, ir jei jie to neno- J vargu besuras, nes reikėtų tai- 
rėjo, tai ju pačių kaltei 
Abiejų Centrų Bendras Posė

dis
Sausio 1 d. McKees Rocks, 

Pa., buvo bendras posėdis. 
Bendro posėdžio tarimai pa
skelbti spaudoj ir kuopoms vi
sai nepilni. Didelė dalis tari
mų liko toj vietoj, kur buvo 
posėdis, o nariai gavo tik ap
dailintus tarimus, ir tai ne vi
sus.

Plačiai buvo apkalbėta apie 
vienybės išlygas, kurias J. Ga
siunas užvardija vienu žodžiu 
—techniškumai: (1) L.D.S. 
pasiūlymas, kad APLA. susi
jungia su LDS., priimdama pa
starosios yardą ir tt.

Aš savo C. Komitetui buvau 
patiekęs sekantį pasiūlymą 
(pirm, bendro posėdžio) :

LDS. privalo 
APLA. tokiomis 
kios dabar yra 
gijoj. Mūsų C. 
balsų šį pasiūlymą perdirbo 
taip, kad skambėtų lygi su ly
gia, argumentuodami, kad 1^. 
D.S. mūsų pasiūlymą atmes, 
nes nei minties negali būti, 
kad LDS. eitu prie APLA.

Antra, APLA. penkios ar į 
daugiau kuopų turi savo nuo- . . 
savybes (namus) ir tiesos tai i žiniški nuostoliai kelionėms iri

prie LDS?
Augštieji laipsniai pašalpos 

ir pomirtinės, kaip APLA., 
taip LDS. pomirtinės, nėra 
augščiau $1,000. Tai kas bus 
su tais nariais, kurie priguli 
abejose organizacijose , ant 
$600 ir $1,000? Bendras po
sėdis nutarė, kad neatmokėti 
įmokėtų pinigų tokiems na
riams, kurie turės mesti tą 
augštą apdraudą, kas bus vir
šaus tūkstančio. Tas pats pa
daryta ir su pašalpa. Neva 
bendrai komisijai pavesta jieš- 

' koti augštesnių laipnsnių, bet

prisidėti prie 
išlygomis, ko- 
APLA. drau- 
K. didžiuma

| syti č artelį.
TiesA, iš LDS. buvo pasiūly

mas, kad but virš minėtiems 
nariąms atipokėta, bet bend
ras posėdis didžiuma balsų at
metė. Taipgi LDS. pasiūlymas, 
kad atmokėti įmokėtus pini
gus į ppmirt’nės fondą tiems 
APLA. ''tariama, kurie nenorės 
stoti į LDS., bendram posėdy.]’ 
atmesta 13 balsų prieš mano 
vieną.

Kiti Nuostoliai
j Konstitucijos, pomirtinės pa
liudijimas ir visokios blankos, 
taipgi knygos ir antspaudos 
teikės mesti į gurbą ir pirkti 
kitos.

Na, o kaip su APLA. rašti
ne ? Ar viskas galės būt su
naudota, kaip tai šėpos, des- 
ka ir kiti rakandai? Visai ne. 
Bus išmėtyta dykai ar pusdy
kiai, o tas viskas draugijai 
kaštavo gana daug pinigų. A. 
P.L.A. advokatui ir techniš
kumų taisymo komisijai reikės 
padengti lėšos. Advokato pa
reiškimu, gal kaštuos šimtas 
dolerių, o gab tūkstantis, tai 
dar nežinia.

x | Negana to. Reikės šaukti 
i ekstra seimą, ir vėl bus mil-

leidžia, kuomet LDS. čarteris, sugaištims, 
kaip paaiškėjo bendram posė
dy, tokių privilegijų del kuopų | rys daug gero? Visai ne. Ma- 
neturi. Musų centras didžiu-1 no supratimu, tai J, Gasiųno 
moj stoja, kad kuopų nubsa-|ta visa agitacija, kad suvienU 
vybės privalo but pervestos su- jus bus labai gerai, 'neturi 
vienytai draugijai. Ta rėmė! tvirto pamato. f < !
ir LDS. Pild. Tar. ......................................... ..

Kodėl šitas nariams 
paskelbta, o pasakyta 
sekančiai: taipgi dfelei kuopų 
nuosavybių ?

šeštas punktas bendro posė- ir jiems nereikia dviejų valdy- 
džio nebuvo balsuota rankų ’ bų ir tt., ir čionai taupumas 
pakėlimu, bet buvo klausta [ bus visai nežymus, palyginus 
žodžiu: Sutinkat visi, ar ne? i su nuostoliais. 
Aš sakiau prieš, laikydamos už 
APLA. čarterį ir kuopų 
savybes, kad jos pasiliktų kuo-i valstijoje, kur yra APLA. cen- tainė. 
poms, kaip dabar yra. Jie pa-jtras ir didelė didžiuma kuopų, 
skelbė prieš vieną susilaikius, 
tai yra tiksliai apmainyta n ta
no pareiškimas. Aš protesta
vau APLA. centro posėdyj ir 
J. Gasiunas prižadėjo atitai
syti per organą, bet to nepa
darė. j

Pašalpos , skyriai abiejose 
organizacijose atskirai. APLA. 
pirmo skyriaus nariai moka į 
mėn. 50c., ir kada serga, tai 
gauna $7.00 į savaitę per "75

Dabar, ar tas viskas pada-

Labiausia, tai; apie dvi ( ?4* 
nėra “L.” Red.) kuopų svetaines;, 

tiktai dvi valdybas ir tt. Kiek aš 
žinau, tai didesnė APLA, na
rių dalis nepriguli prie LDS.,

žyme bedarbių galvų. Iš 
tuvių tarpo bjauriai buvo 
muštas drg. P. Stuk as.

Bet, nežiūrint, kas dėjosi 
Victoria Square, miesto majo
ras, Mr. Houde, buvo privers
tas priimti bedarbių delegaci
ją iš 9-nių, kurių skaičiuje ne
buvo nei vieno ateivio, bet vie
tos gyventojai francūzai ir an- 
glikai. Pats majoras pripaži
no, kad yra kas nors pagrin
dinio pačioje sistemoje, kuri 
negali, išlaikyti bedarbių. Pri
spirtas delegatų argumentais,- 
pripažino ,kad kas tai pagrin
dinio negero.' Bedarbiai, ne
pasitikėdami miesto majoro 
atsakymu ir policijos buožė
mis, nutarė tęsti toliau' kovą.

dainų, 
kanta

tai 
ne-

Kulakausko darže, Nutley N. J. Pro* 
gresyvės organizacijos ir draugijos, 
vengkite tą dieną panašių parengimų 
šioj apielinkėj.

(55-56) Komisija.'^

pačiu policijos ziauiųmas pa- suvienyto fronto kon
siekė augsciausią laipsni dau- ferencjjoje buv0 nutarta pa- 

-------------------------------- —'—j—‘ siųsti delegaciją iš 20 žmonių 
pas ministerį pirmininką Que- 
bec’o provincijos, 
reau.

Vasario 18 dieną 
i legacija susirinko 
i Tarybos salėje, šimtai darbi
ninkų susirinko palydėti, tar
pe darbininkų matės 4r šiaip 
pritariančių žmonių. Policija 
ir detektyvai puolė dele
gatus ir šiaip darbininkus muš-i 
ti. 3 delegatai buvo sumušti Į 
prieš išvažiavimą, o atsilankęs I 
studentas Wells, buvo iš visų

I žiauriausiai sumuštas.
i Likusieji delegatai susėdo į 
troką per policijos buožes, kad 
siekti savo tikslo toliau. Dele
gacija apleidžia vietą, darbi-

I ninkai sušunka: “Lai gyvuoja 
delegacija bedarbių.” Dele
gacija išvyko, o policijos du 
automobiliai paskum. Išva- 

! žino j ant iš miesto, policija ne- 
I turėjo kaip prisikabinti, tai 
| prisikabino prie šoferio už per i 
i greitą važiavimą, išlaikė dele- 
: gaciją ant šalčio pusantros va
landos,' o paskui areštavo ir 
delegaciją kaltindami “Sedi
tion. unlawful assembley.” Tai 
matot, draugai, areštavo šofe-l 
rį už pergreitą važiavimą, o 
delegaciją kaltina “sedition 
įstatymu.”

Lietuviai turime žiūrėti, kad 
išplėstume smarkiau kovą 
prieš reakcijos siautimą, nes 
tarpe areštuotų randasi mūsų 
drabštųs draugas Paulius Stu- 
kas. Tik darbininkų masinis 
spaudimas gali grąžinti į mū
sų eiles drg. Stuką ,kuriam 
gręsia nuo 3 iki 7 metų kalė
jimas.

Draugai, ruoškimės prie to-, 
limeshės ir griežtesnės kovos ’ 
už bedarbių apdraudą, už pa
naikinimą kriminalinio kodek
so 98 sekcijos, pagal kurią 
yra sukišti į kalėjimą 8 va
dovaujantieji draugai Toronte. 
Glauskime savo jėgas tvirčiau, 

j nes mūsų jėgos yra reikalin- 
j gos, kad atremti atakas ka- 

| pitalistų ant dirbančiųjų ir be- 
; darbių darbininkų, gyvenimo, 
i Visos Kanados Bedarbių r 
I Tarybos ruošia federalį alka-; 
! nųjų maršavimą į Ottawa, š. i 
m. kovo 3 d. žiūrėkime, kadi

n.

DOVANA JAU SIUNTINĖJAMA
Dr. J. J. Kaškiaučiaus Knygele

Pirmoji Pagalba ligoje ir Nelaimėje
Jau gatava ir siuntinėjama dienraščio “Laisves” 

Skaitytojams
’ Visi tie dienraščio “Laisvės” skaitytojai, kurie 
atsinaujindami prenumeratcbs užsimokėjo uz visus 
metus >$6.00, augščiau minėtą knygelę gaus dova
nai. Kuriems prenumeratos už “Laisvę” pasibai
gė ir atnaujindami užsimokės už visus metus 6 
dolerius, ir jiems bus duodama ta puiki dovana.

Knyga iš 126. puslapių, stipriais apdarais, su 
receptais ir nurodymais kaip pačiam gydytis at
sitikime staigios ligos ar susižeidus. Jos kaina 
$1.00, Labai reikalinga knyga turėti kiekvienoje 
darbininkų šeimynoje. Kaip pats autorius pri
mena, kai kuriuose, net ir itin rimtuose atsitiki
muose galima apsieiti be gydytojaus, esančiam 
susipažinus su tais dalykais, kurie aiškinami kny
gelėje Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėję.

Dr. Jonas J, Kaškiaučūis parašė šią knygelę ir 
padovanojo dienraščiui “Laisvei”, ^‘Laisvė” apdo
vanoja savo skaitytojus. Sutaisymas šio svarbaus 
veikalo draugui Kąškiaučiui užėmė keletą ^nene
šiu laiko. Tat d. Kaškiauciiis aukoja “Laisvei” 
kalėtos mėnesių savo sunkaus darbo rezidtatą. 
“Laisvė^ paaukodama šią knygą savo skaityto
jams turi vilties, kad kiekvienas skaitytojas pasi
rūpins darbais atsiteisti dienraščiui už šią labai 
naudingą dovaną. Pasidarbuoti savo dienJtdščūui 
galite prikalbinimu užsiprenumeruoti “Laisvę” 
tuos darbininkus, kurie dar neskaito jos. Nesi
bijokite pasiginčyti su darbininkai^, esančiais kle
rikalų ir tautininkų įtakoje. Ginčuose būkite to
lerantiški, neužgauliokite jie pašaipomis. Dėkime 
pastangų, įtikinimui juos, kad darbininkai, kaipo 
klasė, turi kovoti už savo reilcalus, o ne po prie
danga tautos ar tikybos būti apgaudinėjamu ir 
įkalbinėjamu iš kitų malonės tikėtis sau ko gero. 
Jei pidsimindami didelį darbą Dr. Kaškiaučiaus 
pasispaįųsite padirbėti “laisvei” gavimu naujų 
skaitytojų kaipo atsilyginimą už šią dovaną, tai 
greitu laiku dienraščio skaitytojų skaičius žymiai 
pakils.

Kurie dabar užsirašys “Laisvę” ir užsimokės 
$6.00 už visus metus, diiosime tą knygelę Pirmo* 
ji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje. Kalbindami dar
bininkus užsiprenumeruoti “Laisvę” ir pažadėkite 
jiems šią dovaną.

Išleidimas ir išsiuntinėjimas knygelės Pirmoji 
Pagalba Ligoje ir Nelaimėje “Laisvei” kaštuos 
arti $3,000. Kurie iš draugų atsimokėjimui už 
dovaną nesitiki gauti naujų skaitytojų, tie gerai 
padarytų, jei primestų po doleruką, kitą aukų 
nors^dalinam padengimui tiį didelių išlaidų.

LAISVE
46 Ten Eyck St'., Brooklyn, N. Y.

MONTREAL, KANADA
Iš ALDLD. Kuopos Susirin

kimo
Vasario 21 dieną čia įvyko

Kitas klausimas LDS. dar ALDLD. kuopos susirinkimas, 
nuo- nėra įregistruotas Pennsylvania Narių susirinko veik pilna sve- 

Matyt, kad nariai la
bai domisi reikalais organiza
cijos ir visų darbininkų. Mat, 
jau dabar ir kiekvienam dar
bininkui matosi, kad kapitalis
tinė tvarka veda darbininkus 
prie bado ir skurdo.

Darbininkai jau labiau pra
deda rūpintis savais reikalais, 
kaip galima pagerinti savo 
gyvenimą ir visus šeimynos 
^eiklus. Susirinkimas buvo la
bai ■ draugiškas ir darbininkiš
kai atliktas. Tai dėką.. ? ir

Taipgi LDS. neturi savo kons
titucijos, ir kokiomis taisyklė
mis mes prisidėsime? Kuomet 
ji bus padaryta, tai ir APLA. 
nariams bus priimtina?

LDS. konstitucijos projektas 
! jau paskelbtas “Tiesoje”, ir ją 
sulyginus su APįLA. konstituci
ja, tai matosi gana daug žiau
rumų: Pavyzdžiui,, bausmėse 
narį gali bausti nuo $1.00 iki 
$25.00, kuomet APLA. baus-

I draugijos pirmininkui, kuris i 
gerai ir pavyzdingai veda su-• 
sirinkimą.

Tik labai apgailėtina, kad 
dar šioj draugijoj priklątiso 
ir darbininkų priešų. Gerai 
būtų, kad toki asmenys pasi
rinktų sau “geresnę” organi
zaciją, o ne šmeižtų šią drau-1. 
giją. Mes gerai žinome, kadi 
tas, kuris yra palankus social- 
fašistams, tai jis yra didžiau
sias priešas patiems darbinin
kams. Tad patarčiau tam as
meniui, kuris nori stoti -prieš 
darbininkus, tai jis neprivalo 
priklausyti šioj draugijoj. Ne
manykit, kad šioj, draugijoj 
jūs galėsite ginti darbininkų 
priešus. Taigi šalin' darbinin
kų priešus ir socialfašistus!

; i Ten Buvęs.

SCRANTON, PA.
i Lietuvių Darbininkų Susivienijimo
i 82 kuopos, Scranton, Pa., susirinki-.į* 

mas įvyks antradienį, 8 d. kovo, •* 
kaip 7:30 vakare, pas drg. Klevine- 
ką, po num. 1505 Albright Ave. Vi-' 
si nariai pribūkite, yra svarbus rei
kalas aptarti.

(55-56) Sekr. J. Norkus.

CLEVELAND, OHIO
LDSA. 24 kp. susirinkimas įvyks 
kovo, Lietuvių Darbininkų Svetai

nėje, 920 E. 79th St. Malonėkite vi
sos narės atsilankyti, nes turime 
daug svarbių dalyku aptarimui. Pra
džia 7 vai. vakare, būkite į laiką. 
Sulig svetainės patvarkymo
antrą. Seredą. ,

(55-56) • ‘ 4 ,

lie
su- ! . .

■kurie spiaudo Į vandenį, o pas-į 
i kiaus geria. Jie pirmiau, kuo- ' 
j met mes rengėme . debatus ir 
rinkome aukų lėšų padengimui, 
tai rėkavo, kad mums buk tik
tai Tūpi aukos, o ne' debatai.; 
Gi | šiuo įkartu jie patys rinko 
aukas padengimui lėšų. Ir tai 
rinko aukas tik užtai, kad jie] 
mulkino darbininkus. Mūsų • 
prakalbose darbininkai gavo ' kuopos ^susirinkimai atsibus kas an- 
apŠVietos, o jų parengime dar- I 
bininkai tapo apmulkinti. j

( Programą pabaigė kunigas, i 
[kuris turėjo debatuoti su d. 1 
Gasiunu, bet bijojo. Jisai gar
bino Lietuvos senovės “didvy
rius,”, kaip, kąd Vytautas,. ku
ris pardavinėjo' 1 lietuvius* ‘ ir 
valstiečius dvarininkams ir ki
tiems’ponams. Vadinasi, kuni
gai garbina- tuos, kurie engė

tie,;

o

Žios

ELIZABETH, N. J.
Apvaikščiojimas Tarptautinės Dar

bininkių Moterų dienos atsibus 8 ko
vo, 106 E. Jersey St., pradžia 8 vai.

' vakare. Bus geri kalbėtojai, iš New 
i Yorko. Lietuviai darbininkai ir dar- 
j bininkės, masiniai dalyvaukite šiame'' 
) apvaikščiojime.
1 , • i55-56)

Tacha- darbd liaudį ir biednuosius vals-1 
Įtiečius. Jie garbina ir dabar-1 
tinę Lietuvos valdžią, kuri i 
kankina ii’ šaudo geriausius: 
Lietuvos darbininkus.

Taip pat kunigui rūpi, kad 
jaunuolius padaryti patriotais' 
ir ištikimais fašizmo rėmėjais, i 
Jam labai geras Hooveris ir; 
kiti tokie ponai, kurie darbinin
kus išnaudoja ir badu marina.

vakare de-
Bedarbių

LINDEN, N. J.
Tarptautinės Darbininkių Moterų 

Dieos: apvaikščiojimas Įvyks 8 kovų, 
Linden Hall, iGth St. ir Wood Ave., 
pradžia 8-tą valanda vakare. Bus 
aeri kalbėtojai. Skaitlingai dalyvau
kite šiame svarbiame paminėjime.

(55-56)

NEW HAVEN, CONN.
Tarptautinės Darbininkių Moterų 

Dieos apvaikščiojimas Įvyks 8 kovo, 
Labor Lyceum Svetainėje, 36 Home- 
St. Pradžia 8 vai. vakare. Drau
gės darbininkės ir darbininkai! Ma-' 
.‘iniai dalyvaukime šiame paminejir 
me, reiškime protestą prieš ruošia
mą karą prieš Sovietų 
reikalaukime apdraudosBROOKLYN LABOR LYCEUMI

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės d.-U Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau- 
dais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave, 
Tel.. Stagg 8849.

(55-56)

Sąjungą ir 
bedarbiams.

B. M.

NEWARK, N. J. . .
Koncertas ir masinis mitingas, 

rengia Komunistų Partijos moterų 
departmentas, utarninke, 8 kovo, 
Russian Hall, 53 Brooms St., Ne
wark, N. J. Pradžia 8-tą valandą 
vakare. Programą duos Jack Lon
don Kliubas ir dalyvaus lietuvių Sie
tyno Choras. .J

(55-56)

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

k)?, rengia puikų šokių vakarą East
on Baking Co. svetainėje, 34 N. 7th 

: St.-! Visas 
skiriamas . .

1 matote, draugai, jūsų atsilankymas į , 
[ šį vakarėlį narėms komunistinį dien
raštį, kuris, kovųja už darbininkų rei-

i kalus’, ir kuriam šiuo krizio laiku lt- -į 
! btff šufi’ku verstis. Visi draugai-l|$r- 
bininkai iš Ear-tono ir apielink^s yra

I širdingai kviečiami, nes vakarėlis bus 
. ■ vienas iš puikiausių. Valgiu biis -Vi-* ■

- •• pi. aipgl tu" | sokos rūšies, minkštų gėrimų pakąn-
! karnai ir kitokių įvairumų, šokiaptis 
i grieš gera orkestrą naujausius mųzi- 
kos kūrinius. Pasišokti ir pasilinks- 

. minti geriausia proga. Prasidės nuo 
i 7 vai. vakare. įžanga veltui!

. (54-56)

PHILADELPHIAJPA. į
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 pareišRite 

[ savo galingą protesto balsą. Dabar 
i ruošiamas karas yra pasaulio impe- 
i rialistų tikslas užpulti Sovietų Są- . . 
I jungą. Ginkime darbininkų tėvynę 
■ nuo kruvinųjų užpuolikų.

Kalbės Wm. W. Weinstone, narys f 
; Komunistų Partijos Centro Komite- 
i to, iš New Yorko.

P. Puodis.
1 (54-56) -

PRANEŠIMAI IŠ KITUR Delnas nuo vakarėlio yra 
‘Daily Workeriui.” Kaip

. ELIZABETH, N. J.
LDS. 33 kuopos susirinkimas įyyks 

kovo 9 d., LDP. Kliube, 69 So. Park 
St., Elizabeth. Pradžia 8 vai. vakare.

Draugės ir draugai, būtinai turi
me lankyti susirinkimus.

jus mūsų Susivienijimo, turime gau
ti naujų narių, bent kiekvienas narys 
po viena nkrį.

LDS. 33 Kp. sek. V. K. Sheralis.
>' (56-57)

. ’ SC..BOSTON, MASS.
LDSA. 13 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 9 d. kovo, Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėj, 376 Broad
way, pradžia 8 vai. vakare. Draugės, 
visos dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių reikalų aptar
ti. Atsiveskite ir naujų narių, nes 
vajus jau prasidėjo, turėsim gauti 
kuodaugiausia naujų narių ir Darb. 
Balsui skaitytojų.

Sekr. K. Zinskienė.
(55-56)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD. 138 kp. rengia išvažiavi

mą neūčhlienį, Birželio 5 d. š. m

VARPAS BAKERIES, Inc
mūsų darbininkiškos organiza
cijos paremtų, kad. visi jaustu- 

Ime tk patį, ką jaučia dabarti- 
■ niu metu netekę maisto nei 
j n artoės bedarbiai darbiniu-' 
kai. Neduokime į mūsų orga-' 

I nizacijas < įsibriauti ( jokiems 
i sklokos i pakalikams ir . provo-: 
katoriams. Vykime lauk, jei , 
tokių atsiranda.

x Visi delegatai jau išimtį ant 
parankos.

w. ,z.
YOUNGSTOWN, OHIO

Vasario 28 dieną čia tūli 
žmonės rengė 14 metų Lietuvos, 

paminė j i- •.
Del žingeidumo nuėjau 

Svetainėje pasirodė, 
kad ir jų publika nerimauja, j 
vaikšto po svetainę. Tą pa
tį daro ir rengėjai. Pagaliaus 
prasidėjo sveikinimai publikos 
su 14 metų. Na, kam jie tą 
publiką sveikino, tai 
nė pasakyti.

šiame parengime 
kad net patys 
patriotai jau 
savo, šventės, 
dėjo ne tik

“nepriklausomybės 
mą.

aš.

negalima

pasirodė, 
lietuviškitie

net gėdinasi tos 
Pręgrama sųsi- 

iš prakalbų, nes

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE ' 
38-40 Stagg Streep, Brooklyn, N. Y. *.

A. M; Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938
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Puslapis Ketvirtas

KOVA UŽ MILIONĄ I
Sutaisė Proletkultas |

fVI Art MMMM WtWlWI MM*

(Tąsa) . . ištikimus tėvynainius. Reikalinga, kad
ARPAVIČIUS (suduoda kumščia į sta- SLA. eitų ranka rankon su mūsų preziden- 

lą):. Na, vyrai, jei mes nelaimime šiuose ; tu Smetona. Tik vienas Smetoną gerai gi- 
rinkimuose, tai galas fašizmui Amerikoj ir; na Lietuvą nuo komunistų, kurie reikalau- 
Lietuvoj. Mes turime sudaryti savo sąra-!ja darbininkams pagerinimų. Tegul gjy- 
šą ir mesti lauk visus išmatas, kuriuos sta- į vuoja fašistai.
to socialistai ir sandariečiai. ! ARPAVIČIUS: Bravo, ponas Smokaitis.

ALAITIS: Jei laimi Vietaitis, Jiegužis,1 Mes turime stoti už savo tautą ir tėvynę. 
Galvočius, Vienikas, tai galas “Durnybei,”' Vietaitis neatsako SLA organo vietai. SL- 
nes jie reikalaus atimti paskolas. Mes tu-, A. organas turi likti tikru dabartinės Lie
pime gerai žinoti, kad kurie bus valdyboj,! tuvos laikraščiu. Jo dvasia turi likti fa
tal tie valdys ir milioną. Tad čia mūsų ko-' šistinė daug labiau, negu kad iki šiol buvo, 
vos pamatas. j ALAITIS: Mes gerai prisimename Vie-

I^IAGAITIS (pakraipydamas burną, ban- taičio skaidalą su Girgiliute ir Zose. Tas 
ejdngai kalbėti): He-he-he-he-he... |žmogus tarnauja tik sandariečiams ir so- 

.l. i i • ------------------------------------- j ----- -u--!-.
dara... Tai jau be artistų kalinga jį pavaryti ir apsaugoti milioną, 
I^abai daug reikės pasidą^-[kurį jie eikvoja. , . .

- - -.j SMOKAITIS: Į sekretorius aŠ nominuo-
, . v . KT , , iju panęlę Girgiliutę. O į iždininkus poną 
ąmuoti, lošti... bJa, kad i Preila. -Ponas Areila yra tik smuklininkas

• iš profesijos, tai galėsime gį apgauti ir pa- 
, . !sukti ant savo kurpalio. Be to, jisai sutiks 

/V’ j tarnauti Smetonai. Jisai duos mums pa- 
• .v , I skolas, o sandariečiai ir socialistai nieko 

.ii* ii i _■ i • • i /i * ji j • i negaus. Girgiliutę taip pat reikalinga pri-
Bet reikalinga pakalbėti apie kandidatų gĮaus^ nes jinai nepažįsta politikos ir duo- 
tinkamumą (apsidairo), kol dar kitų nėra. paskolas be dokumentų. (Visi ploja). 
Juk mes turime rinkti tik tokius, kurie 
mums yra ištikimi, o kandidatų yra labai 
daug. _ _____? ___

ĮNAGAITIS (perkirsdamas jam kalbą): kandidatak^ & ~~
—Lai gyvuoja tautininkai ir fašizmas.
ARPAVIČIUS: Na, tai jau geriausias 

. Visi turime už juos laiky-l 
tis. Bet jau laikas pradėti agitaciją. Štai, 
ateina ir daugiau mūsų pritarėjų.

Scena II
(Įeina Makalauskas, Linga, Ačiunas, 

Areila, Pukšnaitis ir kiti. Sveikinasi, sė
dasi svetainėj. Arpavičius pradeda susi
rinkimą, Smokaitis pasilieka prie stalelio, 
Arpavičius sako įžanginę prakalbą).

ARPAVIČIUS (suduoda kūjeliu į sta-

do juoĮd
MilionasXai labai svarbu. Dar svarbiau,! cialistams, o mums atsuko nugarą, 
negu visa s 
Neapsieisite.
-buoti. Na, bet\kad SLA patektų į mūsų j 
gerbiamųjų smetonlaižių rankas, tai pilnai! 
sutiksiu už jus dainuoti, lošti...
ir šunimi paloti. . bet neveltui... n e vėl-!
tui. x

ARPAVIČIUS ((kalba gyvai):
greitai, jau ir talkįninkų-turime: 
bai svarbu milionas, tai negalima ginčytis

Palaukite, man aūįjo gera mintis į galvąs 
Artistas, tai vis artistas. Aš galiu jums 
rekomenduoti gerą ir garbingą tautietį,

BALSAI: Labai maloniai.
—Golferis Ačiunas mūsų prezidentas.
—Ačiunas, Girgiliute ir Areila—mūsų

kuris labai garbina mūsų prezidentą Sme- vietas^ turime.
toną. Aš užtikrinu, kad jisai bus ištikimas 
■kandidatas. Iš užsiėmimo jisai yra golfe
ris ir biznierius. Jisai nieko neveikė vi
suomenėj, tai nebus susitepęs, prieš jo dar
bus niekas negalės nieko nė pasakyti. Juk 
tamsta (į Arpavičių) jį pažįsti? Lošei gol
fą jo farmoj? A?

ARPAVIČIUS: Tai labai geras sumany
mas. Ponas Ačiunas labai gerai žiuri į 
mūsų tėvynę ir geras tautietis, Jisai duos lą): Gerbiami veikėjai ir tėvynės mylėto- 
paskolas tik mūsų laikraščiams, kurie su jai, šiame susirinkime mes turime atlikti 
Smetona, o kitiems nieko. Jisai labai tin- labai svarbius reikalus. Jūs jau gal žino
damas todėl, kad labai. vaišingas žmogus.
Juk mes jau nekartą pas jį turėjome ge-1 šiol negalėjome šioje organizacijoje išmes- 

jTUS laikus, tad reikalinga jam atsiteisti, ti iš vietų sandariečius ir socialistus, nes 
Antra, tai jisai nėra gudrus politikierius,: prie to neleido komunistai, bet dabar jau 
tik labai pritaria smetoniniams tautinin- mes tai galime padaryti. Sandariečiai rė- 
kams. Vadinasi, galėsime jį vynioti ant 
pirštų, kaip mums reikės. Todėl , aš nomi
nuoju į prezidentus poną Ačiuną, o jis už
tai mokės atsiteisti.

ALAITIS: Pilnai sutinku su. ponų iš
reikštomis mintimis. Tik tokiu būdu mes 
ir galime užtikrinti savo paskolas ir gauti 
naujas mūsų laikraščiams ir namams.

SMOKAITIS: Aš jau senai sakiau, kad j gauti geromis sąlygomis tik tuomet, kuo- 
Jiegužis ir Vietaitis daro kokias ten neti- met bus tikri tautininkai SLA valdyboje, 
kusias kombinacijas. Juos reikalinga bū- (Visi ploja).
tinai pašalinti iš tų vietų ir paskirti kitus • (Daugiau bus)

'te, kad artinasi SLA nominacijos. . Mes iki

mes tai galime padaryti. Sandariečiai rė
mė savo partiją būdami šios organizacijos 
viršūnėse. Jie SLA organe rašė už nu
verstą Grinių. Naudodami savo politikai 
SLA., jie kilo, o mūsų partija smuko. Da
bar jau atėjo laikas, kad reikia versti san- 
dariečius laukan iš SLA. Be to, mes tiki
me į gerą biznį, tai labai tankiai ir pasko
los reikalingos. Tai tas paskolas galėsime

LOS ANGELES, CAL. i Ukrainų Choru. Tai koncer- 
. tas bus labai geras ir kožnas 
turi eiti ir pamatyti jį.

Pereitame A.L.D.L.D. 145 
kūopos susirinkime buvo pa
keltas Korespondentų Biuro 
tvėrimo klausimas, 
apkalbėjimui tapo 
nes dauguma manė,
bus suvaržymas kprespondeų-

8 Diena Kovo Bostone

NESIVELINKITE PSiNAUDOTI PROGA
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

DRAUGAI IR DRAUGĖS, paskleiskime mūsų ap
švietę. Platinkite piknikuose ir išvažiavimuose, paren- • 
gimuose ir taip tarpe darbininkų,, Mes rturime dar 
daug A.L.D.L.D. knygų, ir skelbiame jų išpardavimų!

SEKAMOS KNYGOS PARSIDUODA:

KAINA 
Pirmiau Dabar

Svarbesnl Įvykiai
Tarptautinio Darb. Apsigy

nimo kuopa priėmė grupių sis
temą, kuri yra įvedama viso
se T.D.A. kuopose. Sulig gru
pių sistema, gal pavyks spar
čiau darbą atlikti tarptautinia- , 
me veikime, ką iki šiolei labai 
mažai buvo veikiama, žino- ‘ 
mą, kad planas ir geras yra, j tų ir trukdymas rašymui' nuo- 
bet jeigu nariai neveiks^ tai tikiu. Bėt vienok .kęr^ppii- 

nebus. Turi kožnas dento neišrinko, nes nieks ne- 
narys imti sau už Pareigą M* apsiėmė. Būtų gėraiį kad te- 
nors padirbėti delei labo darb. 
judėjimo, tuomet * pasekmės 
bus geros.

Lavinimosi 
. ja ^erai, tik 

ginu draugų 
Mokinama lietuvių gramatikos 
ir diskusuojama įvairūs klau
simai. Pereitą sykį (vasario 
21) mokino gramatikos ir an
trą dalį Pamatiniai Komuniz
mo Dėsniai. Sekamą sykį bus 
gramatika ir apie darbininkų 
organizacijų tvarkymą ir stip
rinimą. Mokykla būna du sy-! parašyti, ko,dabar labai ato
kius į mėnesį, kas pirmą ir i ka.

SO. BOSTON, Mass.—Tarp
tautinė Darbininkių Diena, 8 
kovo, šį metą bus plačiai pa
minėta visose dalyse Bostono. 
Komunistinės moterų organi
zacijos, bendrai su Komunis
tų Partija, šaukia masinius su
sirinkimus. Tik mūsų L.D.S. 
A. 13 kūopa, suklaidinta sklo- 
kininkių,- nesirūpiha šaukimu į 
masinio susirinkimų. Komu
nistų Partijos So. Bostono kuo- ! 
pelė šaukia masinį susirinkimą 
utarniflke, kovo 8, 7 vai. vaka
re, 376 Broadway, So. Boston.

Masinis susirinkimas yra I 
šaukiamas anglų kalboje, kad j 
So. Bostono darbininkų klasės 
moterys, kaip dirbančios, taip ' 
ir bedarbės, be tautybės skir
tumo, galėtų bendrai pareikš
ti savo protestą valdančiajai 
klasei prieš skurdą, badą ’ ir. 
rengiamą karą. Ir reikia reng
tis, prie tolimesnių klasių ko
vų. ■’

. , Kiekvienos Bostono lietuvės
, Tad, jeigu redakcija ma- darbininkės yra pareiga da-

nedėldienį, vakarais, Len-: to, kad iš to būtų nauda, tai lyvauti susirinkime ir atsivesti 
kų svetainėje, 4004 
Blvd. Visi lankykitės.

Liet. Laisves Choras stropiai 
a rogiasL prie koncerto, kuris 
L* Atšlbus 20 d. kovo, Lenkų sve- 
į tainėje, 4004 Avalon Blvd. Hngumą. 
į Koncertą rengia, bendrai su

mokykla gyvuo- 
reikia, kad dau- 
į ją lankytųsi.

Bet po 
atmestas, 

kad tai

Bėt vienok kęrespoh- 
*■ *. 3 4 U *

dakcija tuo klausimu dauginus 
paaiškintų, ar būtų naudinga 
tokie. Korespondentą Biurai, 
kur suėję draugai galėtų la
vintis rašyti ir pasiskirti ką 
rašyti, ar ne? Mano suprati
mu, tokie Korespondentų Biu
rai būtų naudingi tverti, nes 
nė tik galėtų pralavinti dau
ginus rasėj ų, bet ir pačias ko
respondencijas pagerintų ir 
galėtų dauginus iš darbaviečių

Pirmiau Dabar
RELIGIJA. Mokslinis veikalas. Reika

linga perskaityti kiekvienam. 3 0 0 
pusi, apdaryta. Kas stos dabar į A.L. 
1J.L.D., tai gaus tą knygą veltui

ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 
apdaryta. Kaina 
kas stos dabar į A.L.D.L.D., tai gaus 
tą knygą veltui.

JONO BILIŪNO BIOGRAFIJA. Parašė 
d. V. Kapsukas. Gera ir naudinga 
knyga. Turi 128 puslapių. Apdaryta $

ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 
JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Petriką.

Pusi. 128. Apdaryta
ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO

SE VALSTIJOSE. Tai istorija Ameri
koje darbininkų judėjimo, iki socialis
tai pardavė jų reikalus. Knyga ant 
geros popieros 450 pusi. Apdaryta

Be apdarų
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. Parašė L.B. Budin. Labai nau
dinga knyga, ji dėsto kapitalistinės 
tvarkos subudavojimą ir 
matinį klasinį žinojimą. 
Apdaryta

SOCIALDEMOKRATUOS
IR REVOLIUCINĖS KOVOS VOKIE
TIJOJE. Tai rinkinys raštų: R. Lux- 
enburg, Lenino, Radeko, K. Zetkinos 
ir kitų. Tai istorija Vokietijos socia
listų išdavysčių ir revoliucinių prole
tariato kovų. 280 puslapių. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 90

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Ž. Angarietis, 
tai aprašymas baltojo teroro Lietuvoj. 
Kaip‘Veidrodyj e parodo buožių ir iš
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64

LIUD. BONOPARTO BR1UM. 18-j i ir 
FRAKCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Tai dvi knygos: vie
noje, labai naudingas, aiškus aprašy
mas piliečių karo, kitoje pamokos iš 
Paryžiaus Komunos. Puslapių turi 
360. Apdaryta

ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė
H. Gorter, būtinai reikalinga knyga 
kiekvienam darbininkui. Ji suteikia 
materialistinį sanprotavimą. O tik
rasis mokslas tik ir rymo ant mate
rializmo. Turi 192 puslapių. Apdr.

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi 

386 puslapių. Apdaryta
A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams

DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.
J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky-. 
mą. Knyga papuošta daugeliu pa
veikslų. Atspausdinta ant geros ir 
gražios popieros. Turi 628 puslapių. 
Apdaryta

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik
KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO

JE. Parašė d. A. Bimba. Skaitydami . 
šią knygą kaip veidrodyje matysite 
kokiais kryžiaus keliais ėjo ir eina 
Amerikos proletariatas. Tai istorija 
kovų. Organizavimosi unijų ir par
tijų. Knyga jau yra išversta į rusų 
ir anglų kalbas. Turi 608 puslapių.

• Gražūs apdarai >
A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams už

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO. 
Parašė U. Sinclair. Pusi. 246.
A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po

RUSIJOS ISTORIJA Parašė M. Po
krovski. Tai knyga, kuri kaip rak
tas patarnauja ne tiktai susipažinimu 
su Rusijos istorija, bet suteikia žino

jimą abėlnos teisingos istorijos. Ji turi 
320 puslapių. Apdaryta

suteikia pa- 
Pusl. 336.
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.75

1.50
1.00

1.50

1.2.5

.20/

2.00

1.50

1.50

3.00

1.00.

2.50

.25

.50

.10

1.00
.35

1.00
.50

.35

.10

Avalon tirt’etij daugiaus paaiškint apie savo gimines bei pažįstamus.
i tai ir patarti tverti tokius ko- ’ . ^ai būna tarptautinė dar- 
respond. biurus. ' Tuomet- ir bminkių diena, 8 kovo, skait- 

... . ų , linga! Susirinkimas ir gahn-nanai genau supras jų raka-I gas protestas priej ek^0^ I 
nę betvarkę. t

46 TEN EYCK ST

M. P. K. Barčiene. rrr

1.75

LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR
BAI. Parašė M. Jaroslovskis. Šioje 
knygoje nušviečiama netiktai Lenino 
biografija, bet suteikiama revoliucinio 
judėjimo istorija ir komunistinis moks
las. Knyga būtinai reikalinga per
skaityti kiekvienam darbininkui ir 
darbininkei. Turi 432 puslapių. Ap
daryta '' ' $

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams
PASAULIO STEBUKLAI.! Pagal E. He- 

kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
knyga labai naudinga. Tai įrankis su 
kurio pagelba žmogus gali pasiekti ir 
suprasti pamatinius gamtos įstatymus 
Ji turi 416 puslapių. Apdaryta.

RUSIJA 1919 METAIS. Parašė A. Ran
some, Įdomi ir prie skaitymo patrau
kianti. Daug paveikslų iš Sovietą* ša
lies puslapių 250. Apdaryta

KOMUNIZMO 
charinas. 

.dovėlis.
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 

• Darbininkų uždaviniai ir t.t. Knyga
turi 208 pusi. Gražiais apdarais

Parašė N. Bu- 
Yra geriausias klasinis va- 

Išdėsto kapitalistinės tvarkos

2.00

2.00

1.00

1.50
Taipgi dar galite gauti šių knygų 

bet jų jau nedaug turime
NAUJO KARO GAISRAS. Parašė D. M.

Šolomskas. Brošiūra tik iš spaudos. 
Kiekvienas privalo perskaityti. Turi 
64 puslapius su paveikslais

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligiją. Turi 224 pusi.

Yra dar V. Kapsuko knygos “CARO 
KALĖJIMUOSE”, ir d. R. Mizaros 
“ARGENTINA”, bet jos bus parduo
damos tik A.L.D.L.D. kuopoms už kny
gą b b ' i

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAU
Paraš.ė F. Vaigšporas. Tai pamatinis 
politiniai ekonominis vadovėlis. Kny
ga turi 256 pusi. Gražiai apdaryta.

BROŠIŪROS Iš LIETUVOS
“MARATAS.” Drama, gražus perstaty

mas. 16 pusi.
JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 

poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

ŠVENTRAŠČIO
apie religiją. Turi 196 pusi.

KAS KALTAS.
K. Markso “KAPITALAS”. 1
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ.

L. Andrejev.
sakymas iš
Knyga turi 
mato.
SODŽIAUS
TUVOS BUOŽĖS.

ARELIAI. Apsakymėlis iš 
voliucijos laikų 16 pusi.

PROFESINĖS SĄJUNGOS.
PARYŽIAUS KOMUNA.

Baks. Tai geriausia istorija Pary
žiaus Komunos. Smulkmeniškai išdės
tau jos gyvenimą, karą su Versailium 
ir pralaimėjimą. Turi 66 pusi.

NAUDOTOJŲ TIKYBA, šioje knyge
lėje faktais įrodoma kam religija tar
navo ir kam ji tarnauja 32 pusi.

TAUTŲ LIUOSUOTOJAI. Apie impe
rialistų politiką ir' tautų pavergimą. 
Brošiuraite turi 18 pūsi.

PASLAPTYS. Knyga

Apsakymėlis. 30 pusi.

Parašė
Tai labai užimantis ap- 

kruvinojo caro laikų.
5G puslapius didelio for-

DARBININKAI IR LIE
TU ri 66 pusi, 

karo ir re-

24 pusi.
Parašė B.

1.25

1.50 1.00

1.00

1.00
.10
.10

$10.-DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip už 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausitę 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba yieton 
$10.00 prisiusite tiktai $9.00.

Užsakymai, kur nebus prisiųsta kartu ir pinigai, bus 
išpildyti tiktai del A.L.D.L.D., L.D.S.A., L.D.S., T.D.A. 
kuopų ir kitų darbininkų organizacijų. Pavienioms 
ypatoms nepriklausančioms prie darbininkų judėjimo 
bargan knygos nebus siunčiamos.
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano 
\ antrašu ir vardu :

D. M. ŠOLOMSKAS
BROOKLYN, N.
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PIONEER CORNER Kentucky
By Jean Michaelson

PHILADELPHIA. PA I tai pripildyti jaunimu,

March 8—International 
Women’s Day

11 e a d u s n ot into tempta
tion ...”

It was still dark when Vera 
awakened and sat up in bed. 
She remembered immediate- 

! ly that she had made an agree 
—translated by Celia -Bernes ment wįht Sanjka for that 

--------- night... She began to dress 
The Pioneers of Troop 56—| carefully in the dark and lis- 

o t> . tened for the breathing of her
sleeping parents; she heard 
only her father’s regular sno
ring. If only he wouldn’t 
awaken — then everything 
would be spoiled — her who
le plan. . .

Barefooted — she slid off | 
the sofa, on which she was i 
sleeping. She must first arou
se Sanjka. She went to his 
bed, near’the stove, on tip
toe.

“Sanjka, Sanjka, wake up.” < ers» children’s magazine sur-

By Helena Bobinska

Kentucky blood, 
Spilt in the mines, 
Where we were marching 
On the Picket — Lines.

I tai pripildyti jaunimu, kuris 
1 vyksta iš laukų į mokyklas.
Dėdelis gyvęnnamių trūkumas, 
kurių nespėja statyt. Nurodė,

I Drg. Mizaros Prakalbos Apie , kaip darpininkai dirba dirbtu- 
Sovietų Sąjungą Kelia Susi- vėse ir kaip jas veda patys

Vera and Sanjka Popow glan
ced back furtively — aroused 
by the meeting. A mighty 
task faced them “Tomorow is 
the 8th of March.”

. . . “on this day every Pio
neer must bring his mother 
along to the club,” — thus 
the group leader ended his 
speech about the 8th of 
March.

“He can say a lot of words 
— thought Vera an- 
When she thought of

Kentucky blood, 
Running red;
And, still in the darkness,.
Our slaughtered dead.

Kentucky; blood, 
Spilt in the mines— 
But we keep on marching 
On the Picket —< Lines.

Get Your Copy Now
ofThe March issue 

“New Pioneer” has set a

7 v
pratimą Darbininkuose

Vasario 27 d. vietos darbi- 
j ninkiškos < i 

■ surengę vakarienę, kurioje d.! 
Į Mizara kalbėjo apie Sovietų l gyklas,

the 
new 

j standard for itself. The cur- 
' rent number of the only work-

:—she whispered and shook ; 
his houlder. ’ Sanjka murmu
red something in his sleep and 
pushed her away with his Į 
hand.

passes by far the mark here
tofore set.

V irgi n, 
of Im- 
— and 
enough

easily 
grily.
the morrow’s celebration, she 
could hear her mother raving: 
“Did anyone ever hear of such 
a thing! A celebration of 
working mothers! On what 
calendar is this holiday list
ed? There is—the Assump
tion of the Blessed 
Christmas, the day 
maculate Conception, 
thank God, these are
holidays for us. But no, now 
they havę devised still another 
holiday for — Working Mo
thers! And not only that— 
but on Saturday. The clo
thes are not ironed, the floor 
has not yet been scrubbed for 
Sunday — and I should go 
along with you to the club! 
At first Vera used to help 

^along a bit, but now she only 
runs around to the club and 
to meetings. At least if there 
was something to be gained 
from that!”

This last remark especially 
hurt Vera. Indeed, it was 
true, that since she had be
come one of the group lead
ers of the workers group, she 
had little free time, but Jn 
spite of that, she still helped 
her mother to quiet her con
science, she eagerly began to 
set the table in the evening, 
she bustled to set forks and 
spoons on the tablecloth, and 
arranged the plates.

After supper, the father 
picked up his cap and said: 
“I’m going to the club to read 
the newspapers.”

“Go ahead,” grumbled Pet
rovna, — “what’s keeping you 
home ? The father sits in the

“A fine Pioneer you are,” 
Vera whispered despondently 
in his ear — “get up, you 
must get up, you promised 
to!”

——- ----------------- :—■........r
Į daug lavonų pakelyje. Ot 
-ko susilaukė Amerikos dar
bininkai turtingiausioje pa- 

jšaulio šalyje! -■
Bedarbiai, stokite į bedar- 

Iš Los Angeles darbiniu- | bių tarybas ir kovokit prieš 
is prane-1 badą. Reikalaukite tuojau- 

ša “Daily "Workeriui”, kad.linf‘s , pašalpos. Kovokite 
San Joaquin ir Santa Clara i’leuarbių apdraudę.

Bedarbiai Miršta 
Laukuose Ant Kelio

darbininkai. Pasirodo, kad 
darbininkai jau ne tik dirba Į;as korespondentą
trumpesnes valandas už kapi- 

j darbinin
kus, bet jie jau turi ten val- 

, susirinkimų ’ ‘ ‘
, Sąjungos lietuvių gyvenimą, | sveikatos priežiūrą ir kiekvie-! , . ’
; organizacijas ir jų aktyvą. ;nas darbininkas yra apdraus-j vaiKbuneja 
: Į)aug įdomių dalykų nupiešė
, iš lietuvių veikimo progreso.

organizacijos buvo Į taiįstinių valstybių

vietas, klonyse tūkstančiai bedar- 
keiiais ir | 

Jie ap-; tas. Abelnai d a r b i n i n -1 nakvoja miškuose.
kai atrodo iš pažiūros svei- driskę ir išbadėję. Dauge- 

4 . kesni, negu teko patirti beva- Rs jau mirė badu. 
Sovietuose daug lietuvių žinėjant po kapitalistines šalis.i_________________

i yra pasižymėjusių. Daug mo- Darbininkų apmokamos ir nuo į----------------------------------------------

■ kinasi tokių buvusių varguo- sunkaus 
i lių, kurie

darbo patvarkytos j 
Ir 11 vi o a d a vbi i n i n Ir n inių, kurie prie caro valdžios vakacijos, kurias darbininkai! 

t galėjo tik pamatyt mokyklas, sunaudoja geriausiose Krymo i l?. ..... . ... • • jrannvnpcn ii* Irininsp avoikn-
komuuistirdiTdTrliu. toa teikiamuose kurortuose, -i

maudynėse ir kituose sveika-ĮLiet, intelektualai tampriai su
sirišę su L 
Apie 6,000 
ant ūk 
verčiami į kolektyvus.

Visi žymesni lietuviai veikė- P>er®ūs tuo, kuo k.apitąlisjtine 
jai smerkia mūsiškę prieŠko- 

ir

gyvena Žmonės taip atydžiai klau- 
kaimuose, kurie pa- sėsi, kad, rodos, kiekvienas no-' 

rūtų vykti į darbininkų šalį ir

se šalyse negali ir sapnuoti. 
Visų kolonijų lietuviai darbi

Rasta

LIETUVIS GRABORIUS

Bell Phone, Poplar 7545

Graborius-Undertaker

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA

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

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kaina, 
nuliūdinto va-

I landoje Šauki
tės pas:

x n iv Anrn Kolonijų lietuviai uaroi-From cover to cover, in all monistinę opoziciją n daro , j-jv. . ,
., o. ... ... 1 n,.o„d;Wn Vnri mos didna įlinkai traukit kuo didžiausiasits 34 pages, it bubbles,over spaudimą, kad mes dar aides- .........

i 4 - 4 4u i Vnvn xmcfnmn an | lietuvių darbininku mases, owith revolutionary truth and nę kovą vestame su jais. Jie Į ,. ; . ,. . . c '
spirit. 'sako: “Mes statom socializmą I YP^tinRaj religinius darbiniu- ,

z . jir padedam pasaulinei revo-■ ^<us 1 Mizaros prakalbas. | 
The front covei, amemorial iįucįjaį sudaužyti kaPitąlizmoį Po prakalbos, d. Siurba kai-, 

to a real I loneer H. -Simms, : pamatus, o jūs tie šklokininkai į bėjo apie imperialistų rengia-, 
it shows the children march- sabotažuoja mūsų darbą.” j mą karą ir pasaulinį darbiniu- į 

i judęjimą, vadovaujamą'
i su 

pasaulinėmis Kompartijomis. 
Jis ryškiai gvildeno tas pro-’ 
blemas, kurias pergyvenam vi-' 
si. Ant galo d. Mizara trum
pai kalbėjo apie L.D.S. ir atsa
kinėjo į klausimus apie Sovie
tų

At last Sanjka awoke and Un8 on, the deteimination of įmones baisiai susidomėję Šo-Į kų
blinked at her not understan
ding what it was all about.

“What’s the matter? What 
has happened?”

“Pst” — she placed her i 
hand over his mouth and' be
gan to whisper to him again.

Finally he understood. Then 
Vera tiptoed into the kitchen 
and closed the door behind 
her.

She lit a petroleum lamp in 
the kitchen. The clock began 
to strike. With the lamp in 
her hand, Vera counted.

“One, two, three, four. Four 
wakes up 
still have

systemati-

o’clock. Mother 
about seven; we 
three hours.” ■r 

“We must work 
cally” — she whispered when
Sanjka appeared in the kit
chen and stood there help
less blinded by the light —r 
“Close the door tight,” Vera 
begged — “and remember we 
must work very quietly, or el
se we’ll wake Mother up, and 
there’ll be plenty doing then. 
I’ll begin to iron and you take 
all the pots out quietly to the 
hall and shine them, because 
you’ll make too much noise 
here. But remember — make

club, the son sits in the club, i no sound. Wait a minute, I’ll 
the daughter too sits in the • give you a candle, but be 
club. But I have to slave like, careful you don’t burn your- 
a horse from morning till j self.”
night. For me there are no! “Do you think I’m Vanya?” 
Sundays, no holidays!” j asked Sanjka insulted who 

Vera thought that the right1 was one and one-half years 
time had come for her “Agi-' younger than Vera.
tation.” j “In winter she will join the

“Perhaps you would like to Youth group — and already 
go to the club sometimes?”— she’s thinking herself such 
she began. ; a...” mumble Sanjka in the

“As if that’s the only thing hall while he carefully placed 
lacking” — the mother-con- the pots and pans on the 
tinned. “Now I too should floor.
dawdle around the club—and Vera’s Youth Branch was 
children can sleep under the a thing of marvel to Sanjka. 
table!”

Little 5 year old 'Marie was 
already asleep, her rosy 
cheeks pressed 
palms, and a 
bread in her 
arranged his 
bench.

Petrovna began to make the 
beds. Vera pulled the sleep- and her Young Com. League, 
ing Marie out, and was rack- He was completely absorbed 
ing her brain over the way j in the shining of the pots and 
she could solve the difficult the joy of this night’s work. 
Pioneer task. She had al-1 
ready removed little Marie’s 
clothes and shoes; while she 
was drawing off the stockings, 
a thought suddenly occured to 
her.

She pulled Sanjka into the 
corner, and whispered for a 
long time in his ear, looking 
troubled from time to time 
toward the bedroom, from 
which could be 
sleepy monotonou

against her 
little piece of 
hand.
bed

Vanya 
on the

Was it his fault that he wasn’t 
13 years old yet? I can alrea
dy imągine how Vera will car
ry on then.

“Well, anyway, we’ll be 
even in two years,” Sanjka 
assured himself and then we 
will see.”

And soon he forgot Vera

“I hope mother doesn’t 
wake up. . — At the slight
est sound Sanjka drew him
self together, frightened.

(This story will be continu
ed in the next issue of the 

-Corner. Watch for the sur- 
pripse Vera and her brother 
make for their parents.)

On March 8th, workingclass 
heard the women all over the world will 

voice of gather to celebrate Internatio- 
Vanyna: “Our father, who art nal Women’s Day and to pro
in Heaven, hallowed be thy test against the, coming war. 
name, thy kingdom come, thy Every Pioneer and worker’s 
will be doe, on earth as it is in child must be sure to find out 
Heaven; give us this day our where the demonstration is 
daily bread and forgive us our being held in his city and take 
trespasses as we forgive those his or her mother there. Fob 
who tresspass as we forgive low the example of Vera and 
those who trespass against us, Sanjka!

. zniunes UaiSlcll bUSlUUIUCję OU-iiui J uuyjxincj, vciuvvauj
Pioneers written on their laces | vietų Sąjungos gyvenimu. Bu- Komunistų Internacionalo
with the keynote, 
Simms died, but we’ll fight 
on.” The cover feature was 
drawn by a new
Morrdw, who shows marked ' 
capabilities. On the back co- ! 
ver, Freckles and his gang of j 
Pioneers organize the child | 
laborers slaving in the factory | 
behind the “Center.” In a very- 
lively manner they repel the 
attack of the cops upon them.

“A Ballad of Harry Simms.” 
by Harry Alan Potamkin, 
with illustrations by William 
Siegel, “New Pioneer” art edi
tor, is a- splendid contribution 
in the making of a splendid j 
issue. It is the first feature i 
that meets the eyes on open- I 
ing the magazine. A real 
American Indian Serial. It

- i v0 duota h* keletas klausimų, 
, į kuriuos kalbėtojas gerai at
sakinėjo. Pirm programos d.

j i žaldokas kalbėjo apie Ken
tucky mainierių streiką, jų 
Įsunkia kovą, badą ir visas tas 
I baisiausias sąlygas, kuriose 
j jiems prisieina vesti kovą, po 
i Komunistų Partijos vadovybe.
Surinkta aukų $24 su centais 
Kentucky mainieriams ir 
“Daily Workeriui.” Vakarie
nėj net nesutilpo žmonės ir ji
nai materialiai bei moraliai 
puikiai navyko, bus gražaus 
pelno. Laike vakarienės grie
že ant smuiko trys jaunuoliai.

28 d. vasario surengė pra- 
| kalbas L.D.S. 5 kuopa, kurio
se kalbėjo “Tiesos” radakto- 
rius d. R. Mizara ir d. J. Siur- 

• ba, abudu iš Brooklyno. Drg. 
is an expose of the conditions Pranaitis, atidarydamas pr!a- 
of the Indian people, and is kalbas, padarė pareiškimą iš 
fascinatingly written for the surengtų opozicijos prakalbų, 
workers children. It will la- kuriose kalbėjo Pruseika ir 

Jose jie nedavė
worker’s children. It will la- - • '■ -■
ter on be put out in pamph- genas Vincas?

Pie balso ir kėlė lemia prieš jiems 
f,1,5. priešingus draugus. Jis pa-

Back by Hilda K. Smith, and peįškg, kad jeigu iš opozicijos 
another on Phil Harns, a j reikalaus balso, mes duosime 
child laborer, by Grace Hut-1 j-ad. ir pusę valandos ir publi- 
chins, go to make the March jtos prašom nekelti jokio 

liveliest triukšmo; mes norime, kad lie-

let form. A story on 1 
Paris Commune, “Looking

the prašom nekelti jokionumber one of 
yet put out.

A story by a 
child, poems 
children, news 
children, t 
go to make up the 
“Pioneer.”

In its ten months of being; į^/hos 
an organizer of workers’ and I 
farmers’ children, and an all • Su didžiausiu domėsiu pub
round fighter for their imme- lika klausėsi prakalbos. Drg. 
diate demands of hot lunches,; Mizara dar niekad taip ener- 
free gyms, and better condi- gingai ir gabiai nekalbėjo 
tions for workers and their Philadelphijoj, kaip šį sykį, 
children as a whole, it, indeed, Jis plačiajį kalbėjo apie darbi- 
surpasses itself.

Not only do we want you 
to read the magazine, but we į' 
want you to write for it too. 
Tell us what is happening in 
your school, write to us about 
the conditions in your school, 
neighborhood^ and home. Send 
us stories, poems, drawings— 
We want to hear from you!

Make the magazine a real 
weapon of the workers’ child
ren by helping to increase its 
circulation.

Don’t forget to get your 
py!

Get your friends to do 
same!

tuviai darbininkai girdėtų jų 
year old kritiką. Jie neduoda mums 
workers’! balso, o mes jiems siūlom, bet i 
workers’Į jie bijosi publikos ir savo klai-1 

splendid drawings- dingos griovimo programos!
„p Lkn March! prieš darpininkišką judėjimą., 

į Dalis iš opozicijos vistiek ate-, 
į jo pasiklausyti d. Mizaros pra-‘

10 V2 
by 
of

co-

the

as-Subscribe now, and be 
sured of getting this fine ma
gazine every month: 50 cents 
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Geliamiems Sąnariams 
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

PAIN-EXPELLER

Sąjungą.
Rapolas

WORCESTER, MASS.
Tarptautine Darbininkių Die- į 

na—Kovo 8-ta , Į 
L.D.S.A. 2-ra kuopa bendrai 

su kitų' tautų organizacijoms , 
rengia demonstraciją, kovo 8 j 
d., 2 vai. po pietų, šita de-i 
mcnstracija įvyks prie miesto I 
salėš (City Hali). Visos lietu-i 
vės darbininkės ir darbininkai į 
yra raginami dalyvauti šiose,'. 
demonstracijose. i

, Vakare, 7 :30 ! val.!, įvyksta 
masinis susirinkimas, prakal
bos, Lietuvių Svetainėj, 29 En- j. 
dicott St., Worcester.

Visi darbininkai, ir darbi-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.:. So. Boston 0304-W

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTj

NAUJAUSIOS MADOS

. 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, o ringam kambary—35c __
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui.' 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARN1NKA1 S, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oririgas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B. M. T. elevtnėėriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. -M. T. subway—išlipt, ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave. \

i kalbėjo apie aaroi- 
! ninku tvarkomą šalį, kuri bu- 
' vo tik po caro palikti griovu
siais. Jis įrodė, kad darbinin
kai geriau gali tvarkyti šalies 
ekonominius bei politinius rei
kalus, negu kapitalistai. Ste
bėtinas darbininkų kūrybos 
darbas jau atsiektas po 5-kįų 
metų planu. Kur nevažiuosi, 
visur fabrikai jau dirba ir sta
tomi. Kolektyvai steigiami ant 
ūkių. Mineralai, mptalai gau
siai imami iš žemės versmių. 
Abelnai pramonė kyla nesvie
tišku smarkumu, nes žmonės 
mato nuo jos gyvenimo sąly
gų pagerėjimą. Didesni mies-

masiniai dalyvaukite 
masiniuose 
Vakariniam mitinge 

bus geri kalbėtojai, 
draugė Loreta Lorman. 
labai gera 
grama, ! 
nininkų jėgos, aidiečiai ir ži
burėlio Draugijos Choras. 
Taip pat bus suvaidinta d. ša
knaitės pagamintas veikalėlis 
“Pridedamoji Vertė.” Šitas 
veikalėlis vaidinamas visai be 
kalbos, tik vaizdu ir judėjimu.

Dabar eina vajus mūsų or
ganizacijos, kad kuodaugiau
sia gauti naujų narių į L.D.S. 
A. 2 kuopą. Tą pradžią jau 
padarė draugė Aido Choro 
mokytoja, įstodama į mūsų or
ganizaciją. Tad visos drau- - 
ges gerai pasidarbuokime, tai 
bus geros ir pasekmės. Dirva 
mūsų veikimui yra gana dide-

ninkės 
šiuose 
įpuose.

parengi-

Kalbės I
Bus i 

muzikališka pro-' 
Dainuos lietuvių me-'

L.D.S.A. 2 kuopa kovo 13 d. 
rengia gražų parengimą (par- 
tę) Olympia. Parke. Mūsų 
kuopa lab ai pasižymėjusi! 
aukomis darbininkų reika
lams. Tad ir šio , parengimo, 
pelnas yra skiriamas parėmi
mui mūsų darbininkiškų laik
raščių. šiame parengime ir 
valgių bus užtektinai. Gaspa- 
dinės tikrina, kad valgiai bus 
labai geri ir skanūs. Pradžia 
4 vai. po pietų. ' '

Narė.

VIENINTĖLe AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY .• , ■ ♦ \ ‘

Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link AUTOMO- 
BILIŲ MECHANIZMO 

q Praktika ant vietos.
Išardymas, HUtaisymas, . sustatyipas, ęuprpKt clckpikii ir magnetizmą, ir važiavimą 
ir planą automobilio-; mokinama dlendniis ir vakarais lietuvių ir anglų, kalbose. 
Mokytojais yra žynuls ekspertai—L. TlCHNIAVlOIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimą (License.) jr Diplomą gvarantitojame Už mažą užmokestj... Mes padedame 
tūckvienam prie pirkhho karo. IJžsh'itž^uiAR | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
ki 9-tai valandai vakaro. NedMioje hito 10 yrio iki 2 vai. po pietų.

v COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E; 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YO*RK CITY

elephone

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa- 
tarnavim&s bus atatipka- 
miausias ir už prieinamą 
ka»ną. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—-Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

LIETUVišKA-AMERIIiONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviska-Amerikoniška Autom<h 
biliij Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstatys 
mo, carburetor ir visas sistema# 
elektros pritaisymo prie automobi- 

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

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, 125.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

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

A.LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gaūsi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių nž- 
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatramfc, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

Lu tv in’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik EHzabetho, 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.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J 
Tel. Trinity 1-8729

^JSHE



, Puslapis šeštas ,

Drapanų Gamyba
VIETINĖS ŽINIOS

thenbergo Minėjimai
Kovo 8-tą, antradienį, parai- SUSIRINKIMAI u

kiolika masiniu mitingų įvai-

Visi įsigykite Tikietus 
Draugai!

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

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)Mažai Laiko Liko Iki į Moterų Dienos ir Ru 
L.D.S. Vakarienei

mnkiski namukų savininkėliai 
turėtų pagelbėt darbo žmo
nėms tose.kovose. Vienas ki
tas, tiesa, galės del to kiek ir 
nukentėt, bet tegul jie nema
no, kad iš tos priežasties kas 
sustabdys kovą už bedarbių ir 
dirbančiųjų reikalus.

Randauninkas J. J.

165-se Šapose Jau Tapo 
Laimėtas Sukniasiuviy 
Bendro Fronto Streikas

NEW YORK. — Pereitos 
savaites apskaičiavimas pa
rodo, kad drapanų gamyba 
sumažėjo ant pusantro nuo
šimčio. Tūstančiai darbi
ninkų atsidūrė gatvėje be
darbių eilėse.

Pirmadienis. Kovo 7, 1932

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

. 4 >

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

_____&— LDS. III Apskri- .
čio vakarienė jau čia pat. Va- Dėjimui Taiptautmės Motetų 
karienė įvyksta kovo 13 dieną, Darbininkių Dienos bus pen- 
“Laisvės ’ svetainėj, Brooklyn, kiolika masinių mitingų įvai- 
N. Y., pradžia 5 vai. vakare, i ^ose Didžiojo New Yorko da- 
Vakarienė prasidės 8 valandą. ' ^se. Tuose mitinguose sykiu 
įžanga vakarienei ir šokiams 1)US aPvaikščiojama 11 sukak- 
$1 0Q ; tuvės mirties drg. Kuthenber-

Ši vakarienė bus labai pui- i Ametikos Komunistų Pai
ki. Ridgewoodo kuopos gas- tijos vado. Jis mirė 1927 m. 
padinė ruošia kuo skaniausius 1<ovo (1-

Didžiausias tą dieną. Brook- 
i masinis mi-.

I tingas įvyks Grand Assembly, 
svetainėje, kampas Grand ir 
Havemeyer Sts. Tai bus sy
kiu ir prakalbų mitingas ir 
koncertas. Kalbės Komunistų 
Partijos Antro Distrikto orga
nizatorius Israel Amter. Dai- į 
nuo Aido Choras; bus piano i . n

Raudonieji šo- Unijoj susidarė stiprus kairy-

valgius. LDS. 1 kuopa smar- - 
kiai pardavinėja tikietus. Ką i ]yno darbininkų 
veikia kitos kuopos?

Vakarienėj bus labai gera 
ir graži muzikališka progra
ma. Dainuos šie draugai ir 
draugės: A. Velička, L. Kava
liauskiutė, P. Pakalniškis, Ai
do Choro Merginų Sekstetas. 
Taip j>at bus gera muzika šo- 
kiams. . soio muzikos. Raudonieji šo-

Draugar, nelaukite paskuti-< į kai ir šokikės savo vaizdin- 
nės dienos ir valandos—visi i gaiš šokiais perstatys rovo- 
įsigykite vakarienės tikietus Įjucinius ir klasių kovos nuo- 
išanksto. Tikietus galima gau- ’ tikius. 
ti “Laisvės” administracijoj. 
Taip pat galima gauti pas ko
misijos narius ir kitus L.D.S. 
narius. Gaukite tikietus iškal- 
no, nes tą patį vakarą jau ne
gausite.

Komisija.

Nuolaidumu Nieko iš 
Jq Negausi

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Vadai kompaničnos Inter
national Ladies Garment Wor
kers Unijos nusvilo nagus su 
savo; prigayingu streiku; Tą 

Į jų moną tu o j aus pamatė dau
gelis šios unijos narių ir perė
jo į kairiosios unijos pusę. Ki
ti, ^ugrįžę darban po feiReriš- 
ko streiko, atrado pablogintas 
darbo sąlygas, ir išėjo į tikrą
jį streiką išvien su Bendruoju 
Sukniasiuvių Frontu ir kairią
ja unija.

į To dar negana. Internatio
nal Ladies Garment Workers

BROOKLYN,. N. Y.
Tarpt. Darb. Apsigynimo Bazaro 

Reikale
Draugai, kurie turėjote paėmę pla

tinimui bazaro tikietų, malonėkite 
tuojau grąžinti neparduotus tikietus 
ir pinigus, surinktus už parduotus 
tikietus. Atneškite ne vėliau 7 d. 
kovo, į “Laisvės” svetainę, 8 vai. va
kare.

K. Tamošiūnas.

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; norečia sueiti ar
ba susirašyti. A. Ješkevičienė, 4186

(54-57)

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokiety s daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
ęas, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus be operaci
jos taipgi ir kitas ligas, 
kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 įki 6 vai. no pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausią Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint. ' <
I

pas mane
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TEL. STAGG
2-5043

INC

LAIK-
NAU-

MADOS
PRIEINAMA 
KAINĄ

MfiTHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R I U S 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČIAM 1/KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MUSL( !
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. Į

sis sparnas prieš socialfašisti- j Park Ave., New York, N. Y. 
nę Schlesingerio vadovybe ir 
laiko savo masinius mitingus, 
kuriuose pasirodo plati simpa
tija delei kairiosios Adatos 
Darbininkų Industrinės Unijos. 
Vienas iš .tokių mitingų buvo 
atlaikytas pereitą šeštadienį 
po num. 63 W. 37th St., New 
Yorke.

To akivaizdoj kairioji unija 
įgyja daugiau ir daugiau spė- 

j kų, jos narių ūpas pakilęs la- 
j biau kaip bent kada. Ir kodėl 
gi ne? Juk vadovybėje šios 
unijos ir Suvienyto Fronto . ren št.„ Harrison, N. j.‘ 
Streiko Komiteto jau tapo lai-' J: Blažiūnas, , .. v i Harrison, N. J.metas streikas 165-se sapose. I 
Bosai desėtkų kitų šapų siūlo i 
susitaikymą su streikieriais. ' 
Tuo tikslu vėl įvyks šio pir-!
madienio vakare “settlemen- > FARMA ANT PARDAVIMO 
to susirinkimas. > PARSIDU0DA FARMA, L52 ake-

Matydami Suvienyto Fron-irjaj žemės, 15 raguočių (karvių) ,6 
to kovos pasisekimus, senosios j kiaulės, 3 arkliai, 200 vištų ir visa 
uniioq vadai mj iais ir loveli- I reikalinga, masineiija del žemes ap- unijos vaaa!, su jais n mvesj (lirbimQ žemč gera ir vis]<as pui_ 
tomecial renegatai neriasi' is i kiai auga. ” .......
kailio; jie virto policijos kriu-1kįos girios, 
kiais, kurie eina prie streiko į 
pikieto linijos‘ir pirštu parodo geri, 
policijai, >' katruos pikietninkus U i 
bei, veiklius streikiėrius arės-;
tūot. Tokiu būdu liko areš-j 
tvota šeši streiko darbuotojai,! _ 
kuriems teismas yra skiriamas ■ 
šį pirmadienį.

Sustreikavo darbininkės 
darbininkai Arrow skrybėlių ■ kurį parduosiu, 
dirbtuvės, kada šiomis dieno- j 

Kai kurie lietuviai namukų mis bosai su Amerikos Darbo.____
savininkėliai, vietiniai ir iš ki-, Federacijos vadukais pabandė ! PARSIDUODA restaurantas, geroje 
tur, murma prieš raiidauninkų užkart geltonąją federacinę |

\.<į piiwi- uniją tos šapos darbininkams,: naR persunku apsidirbti. io- 
Tarybos kurie priklauso kairiajai uni-1 del parduosiu arba jei atsitiks tin-

Raginkite visus dalyvauti 
tame mitinge—išgirsti įdomių 
prakalbų ir pasigrožėti kon
certine programa.

Areštavo 8 Randauninkų 
Streikierių Pikietus

BROOKLYN.— Pereitą šeš
tadienį policija liepė streikuo
jantiems už rendų nupiginimą 
randauninkams namo po num. 
18-526 Penn. Ave. sustot pF 
kietavus. To nepaisydami, 

' randauninkai tęsė pikietavi- 
mą. Tada policija areštavo 

j tris pikietus. J tai atsakyda- 
i mi, strejkieriai su pagelba Be- 
■ darbių Tarybos suruošė didelį 
: masinį pikietavimą. Tuomet 

P®"' policija suėmė dar penkis. 
rn , -a‘ Tarp astuonių areštuotų yra irTuo tarpu viena nc-čia moteris •

Tie areštai tik dar labiau

NEW YORK.— Miestiniai 
bedarbių šelpimo biurai išra
do naują gudrybę prieš be
darbius: reikalauja paduot 
adresą paskutinio savo darb
davio; o kada gaus iš jo atsa
kymą, tada jau žiūrės, ar tu 
vertas pašalpos ar ne. Bet vie
nas bedarbis sukėlė tokį ler- 
mą, kad biuro poneliai, “r~ 
norėdami nesmagumo”, ap
mokėjo jo rendą.

’ • buvo dar 75 bedarbiai biure, 
ramūs ir nuolaidūs, ir jie nie
ko, negavo, kaip kad rašo tas pakurstė randauninkų pasiry-

■ žimą—varyt kovą, iki savinin
kas bus priverstas nusileisti.

bedarbis Daily Workeryj.

Anglies Lioduotojų Streikas SmuIkOf, savininkėliai ir Ran.
; ® m i ~ dauninkų Kova
ir Federacijos Skebavimas

rnr

,NEW YORK.— Sustreikavo 
Tremont Ko: anglies Koduoto
jai. Streiko komitetas suside
da iš baltųjų ir negrų darbi- 

' ninku. Jie metė dirbę, kada

streikus. Yra tokių, ką pikti
nasi, kad Bedarbių ' 
sukrausto atgal rakandus be- 

... darbių, išmestu laukan už ne-
KOmpanija nuskėlė 20 procen- galėjimą užsimokėti rendą. 
tų nuo jų uždarbio, kuris ir ; gako, mes irgi esame neturtin
iai p jau buvo menkas: dirbda-Į^^ įr kaip mes galime leist 

, mi visą savaitę po 12 valandų ■ kam uždyką gyvent savo na-1 
per dieną, jie vidutiniai gaUT muose?
davo tik desėtką dolerių už į 
tokias ilgas šešias darbo die- į 
nas< |

IŠRANDAVOJIMAI
IŠSIRANDAVOJA

Išsirandavoja penki (5), šviesūs ir 
dideli kambariai su visais paranka
mais (improvements). Į mėnesį $30, 
labai parankioje vietoje. Kreipkitės: 
6134 Clinton Ave., Maspeth, N. Y.

PASIRANDAVOJA saldainių krautu
vė ir gyvenimui kambariai, įvairių 

tautų žmonėmis apgyventoje vietoje. 
Išduosiu už žemą kainą. 716 War- 

. Parandavo- 
215 Manor Ave., 

(54-56)

tonmciai renegatai neriasi' is i kiai auga. Yra didelis plotas pui- 
\ . Per girią teka puikus 

j upelis. Farma apioR 2 mylios nuo 
Hąynpton, N‘. J., miesto. Keliai išvesti 

Pardavimo priežastis išvažiuo- 
i Lietuva.

i i Savininkas A. Staniulis
! Box 14, Hampton, N. J.
į (.56-67)
I — -. — -. . — — ------- ---------- • .

1 PARSIDUODA/.vienas iš dviejų biz- 
į nių: minkštų gėrimų užeiga arba 

; I stationery. Du .bizniu užlaikyti vie- 
ir ' nam perdaug darbo, todėl vieną bi 
• i L-,,,.; nnvrhmein, 247 Johnson Avė., 

■ palei Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y.
- j - (54-56)

uniją tos šapos darbininkams, Į

jai.

<!>

K. Siūlinis.

biznio vietoje, apgyventa lietu
viais ir kitataučiais.- Esu vie- 
---- -*-• persunku apsidirbti. Te

kama ypatą, tai priimsiu į partne
rius. 290 Graham Ave., Brooklyn, 
N. Y. (52-57)

PUIKIAUSIA L.D.S. III APSKRIČIO <♦>

į Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai
I Dpvanom ar patys sau norėda- į 
Imi pirkti laikrodžius, ‘
I ar bi ką iš auksinių 
i nokite, kad 
Į sipirksite.

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
Į JAUSTOS ■ 
|už 
I 8 
a

daimantus į —ži
nu-

I Taipgi taisau visokius laikrod-« 
Ižius ir kitus papuošalų daiktus. į 
| Taigi kreipkitės pas manė, o aš | 
J stengsiuosi pilnai patenkinti. J 
j Williamsburgieciams, kuriems | 
Jpertolį pas mane atvežti pataisy-| 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
i daiktus, palikite “Laisvės” ' ofise. į 
b Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs!
I atvešiu j. “Laisvę.” Jūs užsimo-? I 
|kesite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

- nu — m n —— tin— nu —iui -

R 
I į 
Į ♦p M. — I 1 IMI —nu ——■ un ——. liti •

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

B
VOKIETYS SPECIALISTAS

Kraujo, odos, šlapinimos ir 
gimdymo organų

DR. M. FILURIN
215 E.x 12th St.-

Tarp 2nd ir 3rd Avės
NEW YORKE

Valandos nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8

Nedėliom nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray ir 

patinusias gyslas ičirškinimais

X 
X

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

1

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų lisas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimu kraujo ir šlapumo.

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

New York, N. Y. 
Valandos Priėmimo i 

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

Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas ,Lackwanna 4-2180

802

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS<< >Jie turėtų tėmyt, kad be-J 
j veik visi iki šiol randauninkų : 

'-Kol kas kompanija tegavo i streikai ėjo ir eina prieš ka-i 
tik tuziną streiklaužių, kurie i pitalistus, didnamių savinin- 
lioduoja anglį į trokus, valdo-jk«s. Namukų savininkėliai tu
mus vežėjų, priklausančių A-p’ėtų daugiau susipažint su 

/ merikos Darbo Federacijai i programa Bedarbių Tarybų.
Ąet kadangi lioduotojų strei-1 reikalauja, kad darbinin
kui vadovauja kairioji Trans- kaL arba bedarbiai savininkė- 

' porto Darbininkų Industrinėj1^* su užmorgičiuotais na- 
Upiją, tai parbo Fetįerącijos mais, būtų paliuosuoti nuo mo- 

• . vadai ęipa. į talką kompanijai, kėjimo morgičiaus, taksų, ir kt.
StreiKieriai gi daro atsišauki- Namuko savininkėlis, jeigu jis 

• mus į vežėjus, kad pevežiotų i Vra darbinipkas arba jaučiasi 
šios kompanijos anglį, kol tę-i es^s klasinis darbininkų drau- 

| gas, neturi bėgti į policiją bei 
teismą su reikalavimu išmest 
laukan gyvenantį pas jį be
darbį, negalintį užsimokėt už 
pastogę. Savininkėlis turėtų 
nueit ir pasitart su artimiausia 
Bedarbių Taryba: su Tarybos 
komisija arba delegacija pats 
savininkėlis turi eiti į valdiš
kas šelpimo įstaigas ir reika
lauti, kad duotų pinigų tam 
bedarbiui apsimokėt už kam
barius. Jeigu įstaiga dar ne
siskaito su tuo reikalavimu, 
tad Bedarbių Taryba surengs 

! demonstracijukę bei demons- 
I traciją prieš tokį valdišką ofi
są. Šitokiu būdu jau ne, vie
nam ir ne dešimčiai buvo iš

kovota iš valdišku poneliu ren- 
da bedarbiams New Yorke.

Vietoj mupnėti prieik ran- 
daūninkų streikus ir -prieš iš
metamų bedarbių sukrAųsty- 
mus atgal į kambarius, darbi-

fitesi streikas.
„ Streikįeriai šaukia prita

riančius darbininkus į pikietą, 
1145 Bronx River, prie West
chester Ave.

Demonstracija Alkanų 
Brooklyno Bedarbių

Dar-Tarptautinėje Moterų 
v, blninkių Dienoje, kovo 
. bus alkanųjų bedarbių, jų mo- 

ų tęrų ir vaikų maršavimas į 
t. Brooklyno’ valdybos centrą, 

Boro Hali. Demonstracinė jų 
eišėna prasidės 12 :30 vai. nuo 
kampo Myrtle Ave. ir Broad
way. Boro Hali ponams įteiks 

» bedarbių reikalavimus delega
cija, susidedanti iš; bedarbių’ 

... rpotinų ir Valkų. Tuo laiku 
* bus masinė demonstracija su 

prakalbomis prieš Boro’Hali.

į

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<T>

<♦>

O

Nedėlioj, Kovo 13 d., Laisvės Svetainėje
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 5 vai. vakare; Vakarienė 8 vai. Įžanga $1.00 

Tik Šokiams 50c.
1 ’ \ J
Tikietus galima gauti 

vės”, raštinėj ir pas LDS. narius. Dar sykį 
rpę, k;ad visi} įrangai, turi nusipirkti tikietus iki 10 die-

Visi pirkite tikietus. Lais- 
pakartoja-

o

o

d)

<♦>

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

<t>

programa.<♦>

<!>

o

Kainos po 
10c ir 15e

Petras Naujokai*
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

ifiGiiiaiiiaiiiaiiiGmaiiiaiiiGHiGiiiGiiiGiiiBiiiaiiiBmainaiHBiiiaiiisHiaiiiaiiiGiiiBiiiBiii

nai kovo. , , ; •
Laike vakarienės bus 'gera muzikališka

Dainuos L. Kavaliauskiutė, Aido Choro Sekstetas, Drg.
Pakalniškis ir kiti, (kuriuos dar nespėjome sužinoti. 
Taip pat gera muzika šokiams.

UNDERTAKER
LAIDOTUVI.Ų DIREKTORIUS

! ' f ? *? .

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

J • t '

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKE^)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ.”
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GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIU UŽEIGA
Savininkai Petras,Lingvinas ir Karolis Meškerevičius 

i f :

Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusiems. Mes padėsime susipa
žinti su miesto transportacija ir su vietos lietuviais. Pasirodavoji- 
mams ir draugiškiems pašnekesiams čia taipgi patpgu. Dirbantie
ji ir bedarbiai yra maloniai kviečiami užeiti.

t J

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: ^Evergreen 2-9015 
' ** » 1 *

452 Woodward Ave., Ridgewood, L. L, N. Y
, Kampas Himrod Street 1 > ‘ •

o 

s 

s 

"o

S 
5

o

5 

o"

I ■ i —i IR ..«■> **• m*.M*.

rliGiiiGiHGiiiGiHGiiiGiiiGiiiūiiiamaiHSiiiGiiieutEiiisiiianiaiiiGiiiaineiiiūiiiGiiisiiiGiiiEHi

Tai

LIETUVIŲ 
IŠDIRBYSTCN

CIGARAI

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu 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,
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DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

D/? H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

Valandos: nud 11 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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