
Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Kovo (March) 8, 1932 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV

KRISLAI
Pinigų Valdžia.
Kapitalistams Dovanos
Vera Figner.

Rašo Dimas Benamis

Darbinink&i Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

Nesenai Hearsto laikraštyj 
“American” pastabose tilpo ži
nutė, kad “Dėdė Samas” ren
giasi paskirt $750,000,000 delei 
atgaivinimo “prosperity” (ge
rų laikų). Jeigu tie pinigai bū
tų išdalinti bedarbiams, tai tok
sai žygis būtų skaitomas “so
cializmu” arba ta nedorybė va
dinama “pensija—sako žinutė.

“Bet pinigai klius bankams 
ir korporacijoms, reiškia, ne-1 
bus ‘pensija,’ tai bus protingas 
finansavimas”—priduria ta ži
nutė. Ir toliau sako: “Tai to
kią valdžią mes turime, valdžią 
organizuotų pinigų ir, didžiu-į 
moj, del organizuotų pinigų.”

Patys kapitalistai, per savo ■ 
prostitutę spaudą, atvirai ir aiš
kiai prisipažįsta, kad šios ša
lies valdžia yra organizuotos 
kapitalistų klasęs valdžia, gyni
mui jos reikalų. Bet didžiuma 
žmonių dar visgi to nesupran-! 
ta. Chinijos Raudonoji Armija traukia į mūsj; ji yi 

gelyje laimėjimu prieš Kuomintango valdžią.

Darbiečiai Grūmoja 
Airijos Republikonams

Ai-DUBLIN, Airija.. — 
rijos Darbo Partijos atsto
vai seime grūmoja De Vale
ros republikonams nerėmi- 
mu. Republikanai, esą, kal
ba apie panaikinimą prisie-

177,000 ŠEIMYNŲ GALVŲ REIKALINGI 
GREIČIAUSIOS PARAMOS; 20,000 ANT

BADO SLENKSČIO, DESPERACIJOJE
NEW YORK. — Jau ir iš dirbdavo gerai ir buvo susi- 

buržuazinių šaltinių prane- taupę $3,600. Bet darbo ne- w a t . « . . • - _ . J 1 *11 • •• 1 • j _gos Anglijos karaliui, . bet gįmaį apje bedarbių padėtį teko labai senai ir kito gaū- 
nieko nesako apie sociales .žmogų šiurpuliais sukrato, ti negali. Sutaupyti pinigąi
reformas.

Tebešiimija Delei
Štai taip vadinamas “Nepa- j išsisėmė.
prasto Bedarbių Šelpimo
Komitetas,” valdžios įsteig-

Viskas, girdi, ko , < 
! jie nori, tai kad nors del. 
duonos gautų iš kur.

“Moteris visai nusiminus • > i_. .. itas, savo raporte paduoda, '  -------- ----- —....... —Lindbergę Vaiko kad iš 112,000 užsiregistra- ir nervuota delei viešpataū 
 vusių bedarbių apie 77,000 jančio skurdo,” Be!

Toliau, apie S.S.S.R. pasta
bėlė ve kaip sako: Rusija mė- 

' gina dalykus kitaip tvarkyt, gi 
ši šalis (Amerika) jai pagei
dauja visų blogiausių pasek
mių.”

Taip, ir čia teisybės pasaky
ta. Bet ar tie visi Hearsto 
laikraščiai diena iš dienos nė- 
fa užpildomi įvairiais raštais ir 
paveikslais, purvinančiais, šmei
žiančiais, niekinančiais Sovietų 
Sąjungą? Da daugiau, tie lai
kraščiai veda bjauriausią pro
pagandą siundinimui žmonių 
prieš Sovietų Sąjungą, tuo pa
čiu sykiu kaip šios šalies val
džia su Hooveriu priešakyj in
tensyviai ruošiasi slaptai ir vie
šai sykiu su kitomis imperialis
tinėmis valdžiomis pult Sovie
tų Sąjungą.

VAIS TURĖTI ‘VILTĮ,’ KAD SULAI
KIUS ALK. BEDARBIUS NUO KOVOS

Diplomatą Nutvėrė 
Šmugelyje

MASKVA. — Čionai So
vietų valdžia nutvėrė šmu
gelį varantį Latvijos amba
sadorių, 
artistiniais kūriniais

Buržuazinė spauda tebe- reikalingi greičiausios pa- 
alasavoja delei Lindberghu Se b°S’ °Jal V‘S- rtTynU
vaiko. Rėkia visais kam
pais, prirašo ištisus pusla
pius. Kunigai bažnyčiose 
užduoda vierniesiems speci
alius poterius kalbėti, kad 
“dievas sugrąžintų vaiką.”

Iš Washington©, 16 vasario, 
tilpusi žinutė kapitalistinėj 
spaudoj, praneša, kad’ United 
States Cartridge Co., Lowell, 
Mass., laimėjo savo apeliaciją 
Supreme Courte (augščiausia- 
me šalies teisme) delei sumaži
nimo karo taksų ant kariškų 
pelnų. Kompanija prašė suma
žini taksas ant $840,000. že
mesnis teismas buvo nuspren
dęs jos taksas sumažint ant 
$160,978, gi augščiausias teis
mas mielaširdingesnis — nu
sprendė kompanijos taksus su
mažint net $680,000.

Valdžiai rengianties į karą,' 
juk reikia gelbėt kompanijas, 
kad uoliau dirbtų karui reik
menis. Darbininkams, be abe
jonės, minima kompanija gal 
ne sykį kirto algas po kelis de- 
sėtkus nuošimčių.

Darbininkų prievolė kreipt 
daugiau domės į organizamąsi 
—ir ypatingai tų darbininkų, 
kurie dirba kariškų reikmenų 
gamyboje.

WASHINGTON. — Pre-darbių, kurie neturi nei dar-1 
zidentas Hooveris kalbėjobo, nei duonos? Kaip su | v . . . T
per radio kovo 6 d. Siūlėįaįs miiionais badaujančiu | šmyigelninką atvijos va ■ 
žmonėms pirkti valdžios le!-bedarbiu kūdikiu? ‘ ............. ""
dziamus bonus Saukė leistu jie tdri turgįi? 
apyvarton paslėptus pinigus 
ir t. t. Girdi, “turėkime vii- Bedarbiai neprivalo nieko 
ties, o laikai pagerės.” Tai laukti iš Hooverio ir v. . -
kalba plutokrato, Wall Stry-listų. Reikia organizuotis į I CIOJ Besimeldžiant 
to bankierių agento. bedarbių tarybas ir išplėšti |

Gerai jam turėti viltį,iš valdžios ir kapitalistų pa-Į 
kuomet jis sotus, kuometšalpą bedarbiams. Reikia 
soti kapitalistų klasė. Bet kovoti prieš alkį ir Hoove- 
kaip su dvylika milionų be-rio veidmainystes! ; ■

Jis šmugeliavo 1 q jų vįSų tikslas tame, kad 
, cii uomuaio ao- įuo rjRsmu užbovyti darbi-
I vietų valdžiai pareikalavus, njnkus ir paslėpti tą faktą,

jančio skurdo,” sako Bel
mont. “Visą gyvenimą tau
pė, o dar nieko nebeturi. ' < 
Gyvena dviejų šeimynų na
me pas žmonos motiną. Bet 
ta motina turi dvi dukteris, 
kurios irgi bedarbių eilėse. 
Jų visų trijų pragyvenimo 

i šaltinis, tai tik randa už na-

O dabar žentas randos is-
Tuo

TZ . . džia atšaukė atgal.Kokią 1
jog milionai darbininkų vai
kų badauja, tūkstančiai 
miršta be laiko.

kapita- Prezidentą Pašovė Bažny- Japonijos Tikslas Už-
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NAUJI KOMUNISTU PASISEKIMAI;, 
NAUJA KAMPANIJA PRIEŠ JUOS

LIMA, Peru. — Kovo 
d. čionai bažnyčioj besimel
džiant tapo pašautas Peru 
respublikos, p r e z i d e n tas 
kruvinasis Cerro. Apart 
prezidento, sužeista dar du 
žmonės.

Komunistę Judėjimas
Shanghajaus MiesteSHANGHAI? — Gautas Nankingo į Lyoangą, sku- 

puanešimas iš Kiangsi pro-biai siunčianti tris armijos.? 
vincijos, „ kad . komunistų(jiviZijaS “sukriųšinimui ko-( 
^pirmyn ™ jaU | Franeijos ir Amerikos plė-’
vincijos dalyj apsupo mies-”115 1S eile? ketvirta Chiang* > sikai, kurie valdo taip va-| 
tą Kangchow. ProvincijosKai-sheko' kampanija prieš Į dinama “tarptautinį setle-. 
valdžios kariuomenė nega-komunistus Kiangsi provin-. mentą^, piadejo jablayas 
linti atsilaikyti. Tuo būdu ei jo j. . 
Nacionalistinė Kuomintan-mes tikimės 
go valdžia, kuri persikėlė iš ši ketvirta.

SHANGHAI. — Anglijos,

Anos trys neišdegė,!Prieš komunistus. Jie dre- 
kad neišdegs ir ba prieš komunistus. Giria- 

|si, kad suėmę daug komuni- 
■ _ stinės literatūros ir suareš- 

. n| « • A ‘ itavę devyniolik^ Chinijos
Bedarbė, Skurdas ir Areštai heteroj fg,"įriSiS 

  < 'Shanghajuje komunistinis 
Štai tik žiupsnelis žinių išjosi bedarbiai: jieško darbo, judėjimas smarkiai plečiasi. 

Kauno spaudos: | Rudenį buvo trys saldai-
ŠIAULIAL — Vasario 14 nių fabrikai, o dabar tik 

anglų kalba išleistą'd. Mažeikių geležinkelio sto- vienas beliko. Jie dabar su-

Tūlas laikas atgal teko per
skaityt knygą, parašytą Veros 
Figner, “Memoirs of a revolu
tionist,” ; 
International . Publishers, New 
Yorke.

Vera Figner (sakoma dar gy
va), pagarsėjusi revoliucionie
rė, pabaigoj 18 šimtmečio Ru
sijoj išsėdėjo šliuselburgo tvir
tovėj 20 metų prie caro Alek
sandro III, tėvo Nikalojaus II 
kruvinojo; ji taipgi sėdėjo Pet
ro ir Povilo tvirtovėje.

Savo knygoj ji aprašo tų lai
kų -revoliucionierių gyvenimą, 
darbus ir mirtis, taip pat savo 
gyvenimą ir darbus. . Tuo lai
ku marksistų, social-demokratų 
organizacijos nebuvo. Buvo 
gal būta tiktai keli < žmonės, 
Markso mokslo sekėjai, kaip 
Plechanovas, kurį Figner vie
noj vietoj savo knygos sumini, darbų kalėjiman.

tyje pil. Peišė - Frumed Bi-jsivienijo- sindikalizmas ir 
ronaitė, atvažiavusi iš šiau-! provincijoj : ne naujiena. 

Daug darbininkų atleido, o 
likusieji dirba irgi ne padie
niui, o uždarais, mažas: yy- 
rliotoja už a^ttibnių Valandų 
darbo dieną gauna 1—2 li
tus. ; ' _

Anksčiau daug darbiniu* 
kų dirbo1 Fišelio b‘atų dirb
tuvėje, bet Įr tą dirbtuvę 
“kryžius” užgulė. Keletą 
darbininkų visai iš darbo 
atleido, o likusiems sumaži
no atlyginimą. Bet ir 
uždirbtų pinigų gauna 
vaitei 10 litų.

lių su komunistine literatū
ra, kurios pas ją rasta apie 
500 egz. įvairiais atsišauki
mais.

Bironaitė yra žydų tauty
bės, 21 metų amžiaus.- Ank
sčiau gyvenusi Kaune, pas
taruoju laiku—Šiauliuose, 
bet nuolatinės gyvenimo vie
tos neturinti.

Sulaikyta, perduota Šiau
lių apygardos teismo svar
bioms byloms tardytojui, 
kuris įsakė padėti ją sunk.

iš 
sa-

IŠ LIETUVOS

Tų laikų revoliucionieriai buvo 
teroristai, buvo jų visoj Rusijoj 
labai mažai. Nežiūrint jų klai
dingo supratimo, jų pasiryži
mas, pasišventimas ir atsidavi
mas verti pagarbos, nors, ži
noma, tos jų teroristinės akci
jos labai daug pakenkė švieti
mui ir organizavimui pavergtų
jų klasių Rusijoj. Leninas vė
lesnius terofistus aštriai smer
kė.

Arti-i Fašistų Maršas Iškrikęs 
mieste ' ■ • --------t >

Naujos Sunkenybes Darbi
ninkams >

“Litekse”; vietoj' dienų 
i-per savaitę dirbs 3 dienas, 
“Diana”' vieton 6 dienų—4 
dienas, “Brolių Šmitų’f fab-; 
rikas vieton 6 dienų--^ die-, 
naš, ■■ “Audimaš”; vieton 6 
dienų—3 dienas. Tabako 
fabrikai dirbs po 3—4 die
nas per savaitę. Kartu ata
tinkamai sumažintos algos. 
Toliau kapitalistai dar la
biau darbininkus smaugs, 
jei nesusidurs su tinkamu 
pasipriešinimu.

VILKAVIŠKIS, 
nantis pavasariui 
nedarbas Vis labiau ir la
biau didėja. Nuo ryto, ligi nešama, kad fašistai, kurie 
vėlaus vakaro gatvėmis bas- maršavo užimti sostinę, pa* 
............... .. ------- - -1 sidavė, sūdė j o ginklu s. V ie-

Ta knyga rekomenduotina įvadas j iš desperacijos

Atleidžia Darbininkus
Iš “Universal” baldų dirb

tuvės atleista apie 200 dar
bininkų. , Dirbtuvėj liko tik 
apie 20 darbininkų. Atleis- 

_______   tiesiems nesumokėjo : algos.! 
darbininkams ir darbininkėms i nusižudė, kiti keli tapo su* Atleistieji darbininkai i, pri- 
perskaityt._________________ 1 į areštuoti. • - valo kovot už pašalpą. .

HELSINGFORS. — Pra

• j areštuoti. valo kovot už pašalpą. ,

galvos. Čia neįskaitoma 
šeimynų nariai.

Gi ponia Belmont, sekre
torė moterų skyriaus minė
to komiteto, sako, kad tyri- j 
m as parodė, jog 20,000 šei
mynų stačiai randasi ant

.sJen^sp°- J°s. ,aV I mokėti nebepajėgia. Tuo 
sidūrė visiškoj desperacijoj, i jjūfjy abiejose šeimynose už
neš negauna iš niekur jo-1 viešpatavo badas ir despe- 
kios pašalpos. Belmont pa-{racija.
duoda vieną pavyzdį, paini-! Kur dings tos jaunos 
tą dar iš geriausių sustovė-! merginos, kurios neturi dar- 
jusių šeimynų. Tos šeimy- bo? Joms grūmoja badas 
nos galva yra buvęs elektri
nis inžinierius. Apart žmo-

Joms grūmoja badas 
arba prostitucija!

Tai tokia padėtis tarpegrobt SoVietlJ Sibiru nog^ tul.| sūnų 13 metų. Už-1 bedarbių New Yorke.
MASKVA. — Komunistų 

Partijos or 
plačiai rašo apie kruvinus. 
Japonijos imperialistų tiks
lus Azijoje. Nurodoma, kad 
Japonija yra užsimojus už- r 
grobti Sibirą ir tenai įkurti ! MASKVA. — Kovo 5 d. 
baltagvardiečių - rusų vai-1 tūlas piktadarys paleido 3 
džią po savo globa. Ji tą šūvius į Vokietijos konsula- 
padafė su Mndžūrija. Da- to narį ir sužeidė per ran* 
bar darys antrą žygį, idant ką. 
Sovietų Sąjungą visai atkir- vo automobiliu, 
tus nuo Pacifiko vandeny-1 toj as suimtas, 
no. Štai kame gludi pavo-! džia suėmė piktadarį ir ke- 
jus karo prieš Sovietų Są- tiria tuojaus nubausti. Pa

sikėsinimas veikiausia buvo 
padarvtas su tuo tikslu, kad , Vokietijoj.” 

'sukiršinti Vokietiją prieš| Tas tiesa, kad Hinden- 
Sovietų Sąjungą.

ogaaZ ‘Xuvijus Pasikėsinimas ant
Vokietijos Diplomato Hindenburg ant Burdo

Tas diplomatas važia- 
Pasikėsin- 

Sovietų vai-
no.

jungą.

Vėl Pabaltijos Są
junga prieš SSSR.

MASKVA. — “Izviestija” 
praneša, kad vėl prasidėjo 
žygiai 'delei sudarymo Pa
baltijos valstybių sąjungos 
po imperialistinės Lenkijos 
globa. Sąjungon ketina į- 
eiti Estonija, Lietuva, Lat
vija ir Lenkija. Matote, 
Azijoj Japonija ruošia karą 
prieš Sovietų Sąjungą, o iš 
vakarų Lenkija mobilizuoja 
spėkas užpuolimui.

Laukia Padidėjimo
Bedarbės Vokietijoj

BERLIN. — Palyginus su
1927 metais, .šiandien Vo-

Socialjudošiai Pas
A 

J

BERLYN. — Kovo 6 d. 
įkalbėjo Vokietijos socialde
mokratų partijos pirminiu-;; 

j kas ponas Wells. Apsiputo-;; 
Ijęs šaukė, kad darbininkai;; 
| balsuotų už imperatorišką 
; kapitalistų agentą Hinden- 
i burgą. Tarp kitko, pasakė, 
į kad “Hindenburgas buvo; 
'tvirtovė prieš civilį karą

■

. 4
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Bijo Komunistę
ASUNCION, i Ųruguajus 

Uruguajaus buržuazija .nu-

I ' '

burgąs buvo tvirtovė, bet 
.tvirtovė prieš darbininkus. 
Civilis karas Vokietijoj ėjo 
ir eina. Bedarbiai badauja, 
o policija jiems galvas skal- - 
do. Revoliuciniai darbinin
kai žudomi, areštuojami ir 
kemšam į kalėjimus. Tai 
kasdieniniai įvykiai Vokie*. 
tijoj. j

Vokietijos socialjudošiai 
atvirai nuėjo ant burdo pasišleidžiama nuo 10 iki 15 f

nuoš. Tai nepaprastas su- Hindenburgą.. Band o ma 
{smukimas. Valdžios preky- darbininkai įkinkyti į jo 
bos taryba atvirai sako, kad (imperatorišką vežimą. Bet 
dar Vokietijoj reikia laukti tūkstančiais darbininkai iš 
padidėjimo krizio iv bedar- tos pačios socialdemokratų 
bes. partijos meta pardavikus ir'

jimp, vadovaujamo komuni
stų: Policijos galva Manuel 
Jeminez pareiškė,, kad po
licijai pavykę susekti, jog 
komunistai visoj pietinėj 
Amerikoje pradeda smarkų 
judėjimą prieš valdžias ir 
kapitalistus.

O svarbiausia, girdi, kad 
“Maskva siunčia pinigus 
tam komunistų judėjimui.”

. Pardavikai Sveikina
SHANGHAI. — Kuomin- 

tango valdžia, kurią kontro
liuoja Chiang Kai-shekas, 
pasiuntė pasveikinimą 19- 
tos armijos likučiams. Svei
kina kritusius kareivius, ku
rie kovoja prieš japonus 
Shanghajuje. Bet tai svei
kinimas, kuris, yra bjaurus

I 
i

M
"'1 

k d

>1

partijos meta pardavikus ir 
eina prie komunistų. Šiuo
se rinkimuose jie rems Ko
munistų Partijos kandida
tą d. Thaelmaną.

Francijoj Didėja
Krizis ir Bedarbė

Matote, Uruguajaus polici-. pasityčiojimas iš žuvusių 
jos kruvinoji galva naudoja kareivių. Jau tapo įrodyta, 
prieš komunistus tą patį kad Kuomintango valdžia 
argumentą, kaip ir renetą- bjauriai pardavė 19-tą ar- 
tas-nrovokatorius Prūseika, miją ir Shanghajaus gynė-1 
kuris paskelbė, būk “Lais- jus ir faktinai padėjo japo- 
vė” gavus pinigų nuo d. An* nams išskersti 26,000 chinų (Daugiau.

, kareivių. A . f ‘gariečio iš Maskvos.

*1<,
1

PARYŽIUS. — Ir Fran
ci joj tebeina pramonės’smu
kimas. Geležinkelių įplau* 
kos per vieną mėnesį suma
žėjo 20 nuoš. Bedarbių, 
gaunančių valdžios pašalpą, 
randasi 293,000, arba 9,000 
daugiau,

1

i?* .•*»'
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DARBININKIŲ REVOLIUCINE
KOVA CHINIJftJE

tvirto anti-imperialistinio 
-sentimento ir pasiryžimo

Cntered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
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TARPTAUTINĖ MOTERŲ MENA
V. I. Leninas

Svarbiausia ir vyriausia siškai panaikinti Sovietų 
užduotis bolševizmo ir Spa- Respublikoj.
lių Revoliucijos Rusijoj yra

• * i *i i • t , ,

būtent tame, kad įtraukt įinis linkui moterų paliuosa- 
valdymo darbą tuos, kurie j vi mo, Tačiaus nei vieną iš 
buvo labiausia prispausti, buržuazinių, nei viena iš pa- 
kapitalizmo. Buržuaziniai-,žangiausių respublikų ne
demokratinėse respublikose/drįso padaryt net šį pirmą 
lygiai kaip ir monarchijose žingsnį; jinai to nedrįso pa-^ 
kapitalistai slegia, parduo-'daryt iš baimingos pagar- 
da ir plėšia dirbančias ma- bos šventąjai “privatinei 
sės. Ta priespauda, ta iš- nuosavybei.” 
davystė, tas galios išplėši-; Mtras h. 
mąs to žmonių, daromas ka-1 
pitalištų—-vis ^tai yra neiš- 
vehgiami dalykai tol, kol 
gyvuoja privatine nuosavy-i ? tiktai'1§iuo būdu te‘. 
genies, fabrikų ir dirbtu-,bug pl.askintas takas visiš.

kam ir tikram moterų pa- 
Pamatinis branduolys bol- liuosavimui, paliuosavimui 

ševizmo, branduolys Sovie- jų iš “namų vergijos,” per
tų valdžios glūdi tame fak- einant nuo pavienio vedimo 
te, kad tampa aikštėn iškel- namų šeimininkystės prie 
tą\ melai ir veidmainystė kolektyvės (bendrinės) eko- 
būržuazinės demokratijos; nomijos.
kad lieka panaikinta priva-į x,. ... , „u- - j- u 1 Sis perėjimas yra sunkus.tine nuosavybe žemes, dirb-iXT t. J . rUd vk, Nes Cla Prisieina nugalėt

Tai yra dar pirmas žings-

Antras ir svarbiausias 
žingsnis yra panaikinimas 
privatines nuosavybes ant 
žemes, fabrikų ir dirbtuvių.

tuvių ir fabrikų, ir kad visa 
valstybės galia tampa su
traukta frankas dirbančių
jų ir išnaudojamųjų minių. 
Jos pačios,! tos masės, nuo 
šio laiko sprendžia savo po
litiką, tai yra, jos pačios pa- 
ima j savo rankas budavoji- 
mą naujos visuomenės. ’ Tai 
yra labai sunkus darbas: 
kapitalizmas prislegia iv' šu^ 
trempia minias ir joms iš- 
plėšia laisvą naudojimą jų 
pajėgų. Bet nėra ir negali

S h a n g hajuj moterys ir 
vaikai sudaro 50 nuošimčių 
visų pramonės darbininkų. 
Hankowe moterys ir vaikai 
sudaro 58 nuošimčius visų1 
darbininkų didžiosiose pra
monėse, 
rijoj, yra suvirs 15,000 mo
terų vien tik šilko pramo
nėj. Wushi mieste yra su- 
virš 25,000 moterų ir vaikų; 
šilko pramonėj. ‘Medvilhėš1 
verpimo centruose moterys 
ir vaįkąi. sųda/p. <ąpie, 80, (ir 
90 visų dąųbininkų. i Bavie* 
niai medvilnės verpimo fa
brikai samdo iki dyięjįų ir 
trijų tūkstančių motęrų , įr( 
vaikų. Tekstilės pramonė 
yra viena didžiausių pramo
nių Chinijoj.1 Tabakų, dirb
tuvėse taipgi samdo iki 
2,000 darbininkių.

Šilko verpimo dirbtuvės 
daugiausia randasi chinų 
rankose. Jos yra senos, pa
vojingos iš gaisro atžvilgio. 
Net ir per karštus ir nepa
kenčiamai šutnius vasaros 
mėnesius neleidžiama jose 
atidaryti langus. Moterys 
ir vaikai dirba garo pilnuo
se kambariuose be poilsio 
iki 17 valandų į dieną. Vai
kai nuo 6 metų amžiaus sa
vo nuogomis ranktuėmis 
maišė karštam vandeny šil
ko kokonus. Darbo prižiū-

giliausiai įsišaknejusią, la
biausia tradicinę, geriausiai 
palaikomą “dalykų tvarką,” 
idant parodyt teisybę,—jog 
tai yra nupuolimas ir bar
bariškumas, bet ne “tvar-- 
ka.” Bet šis. perėjimas jau 
yra pradėtas, rątąi išjudin
ti; mes esame įkėlę koją į 
naują taką. ’ ‘

Ir Tarptautinėje Moterų 
Dienoje skaitlingi mitingai 
moterų visose pasaulio šaly- 

bųti kitokio kelio iš alginės se sveikins Sovietų Rusiją, 
vergijos, iš kapitalizmo ver- kuri pradėjo neįtikimai sun- y'* h i j i• i i• *i»v• • viI'gtyQS- K.. ----- U-

....Ir tos masės negali 
būt niekaip įtrauktos į savo 
galios panaudojimą, jeigu 
jn-a te rys nebus taipgi 
įtrauktos y galią, nes kapi
talizmo tvarkoje moteriško
ji, žmonijos pusė yra dvigu
bai- prispausta. Moteris 
dątbininkė ir moteris vals
tietė neša kapitalizmo jun- 
gą,;ir neturi lygių teisių 
iięj; demokratiškiausiose iš 
buržuazinių respublikų, nes 
įstatymai ne' 
įįių pat teįsil
Antra, ir tai yra svarbiau
sias punktas, jos taipgi ran
dasi f ? “naminės vergijos” 
pančiuose. Jos pasilieka 
^haųių vergėmis,” nes čia 
jas slegia žemiausios rūšies, 
giminiausia, sunkia usia 
vergija;4 Jąį yra: ’’prilakin
tos prie to darbo, kuris už 
vis'labiausia primušk’ ir at
bukina žmogų—tai namų 
darbas ir virtuves darbas;

- ąr našta pavienio namų sei- 
miriinkystės vedimo priraki-

joms to- 
vyrams.

!-kų,bet didelį, milžinišką 
darbą tikrojo moterų pa- 
liuosavimo. Bus girdima 
sujudinanti atsišaukimai — 
neprarast drąsos akivaizdo
je grūmojančios ir baisios 
buržuazinės reakcijos. Nes 
kuo “laisvesnė” ir “demok
ratiškesnė” vra buržuazinė 
šalis, tuo žiauriau kaitalis- 
tai grūmoja kylantiems 
darbininkams. To pavyzdį 
suteikia demokratinė res
publika Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Bet darbininkų 
masės jau atbudo. Imperi
alistinis karas išbudino Eu
ropoj ir Amerikoj, taipgi ir

Chinijos darbinink. moterų 
kovai’ prieš imperializmą. 
Nepaisant teroro prieš vi
sus revoliucionierius, kpkį 
veda Kųomintango valdžia, 
kuris padidėjo nuo japonų 
užgrębimo Mandžūrijos, re
voliucinės o r g a n i z a cijos 
Chinijoj sėkmingai

PASTABOS

Rašo M. Dean : * ■ - -,
ninkių japonų , medvilnės 
dirbtuvėse, prieš Japonijos, 
imperializmo i n t e rvenciją 
Mandžūrijoj. > ■ 
; Shanghajuj, Pekine, Kan-' 
tone, Chengru ir kituose 
miestuose 
studentės pirmęęe 
maršavo -
nėse demonstracijose; rei-Į. Imperialistų spauda Chi- 
kalavo nuo Jčuomintango mijo'j' labai rėkia1 delei1 didė- 
valdžios ginklų‘ir nugihkla-j įp skaičiaus moterų nęlega- 
Vo policiją kuri šaud,e į dar-pišLb penėjimo į sovietinius 
bininkus ir stįųdentds laike1 dįstrikt,U£.veikimui del So- 
f1 J *.'1 .." -1.z'--—'' ~
policija nušovė.' penkis dar- ĮstosSaldžios 
bininkus, 

dentų).1 ;

Antung, Mandžū darbininkės ir 
+ rĮ: eilėse., 

prięšimperiąlisti7 Ja-

Chmijoj . sėkmingai varo ; 
'darbą nugalėjimui įtakos, 
kurią plečia tarpe Chinijos 
moterų darbininkių imperi
alistai ir Chinijos buržuazi-

Maskvoje būdavo jamas So
vietų Paldcius turės dvi sve
taines. Vienoje tilps iki 15;000 
žmonių, o antroje—6,000. Ten 
bus valdžios rūmai, darbininkų 
kliubai ir knygynas, kuriame 
bus ne ^mažiau 500,000 knygų.

Sovietų Sąjunga nenori ka-
Ji užimta budavojimo so-i 

cializmo darbu, bet tas nereiš-' 
kia, kad ji bijosi imperialistų, 
kad ji • leis jiems ir baltgvar- 
diečiams rusams trypti jos že
mę ir padaryti tą su Vladivos
toku ar kitu kokiu nors miestu, 
ką imperialistai padarė su Chi
ni jo.s Shanghajurni ir Mandžū- 
rija. ; Sovietų Sąjungos visa 
darbininkiją užimta budavoji
mo darbu, bet . taip pat ji visa 
•asirengus ir1 gintis, atremti

pills a^nb S.S.S.R.- Viso pasau-i 
ai yra ir

signalą ir prįbuvus daugiau 
raudonarmiečių jie areštavo ja
ponus. Pasirodė, kad tai buvo 
Japonijos konsulo sekretorius, 
Sakaben ir jo pagelbininkas Mi 
Goto. Po patyrimo, kas jie yra, 
juos paliuosavo. Matote, Ja
ponijos net oficialiai pasiunti
niai užsiima provokaejomis.

čechoslovakija smarkiai ren
giasi karam Ji užlaiko regu la
res armijos 140,000 kareivių ir 
turi paruoštų rezervų iki 1,- 
300,000. Apart to, fašistinė or
ganizacija “Sokol” turi 700,000 
narių; o kita fašistinė organiza
cija po vardu “Čechoslovacki 
Oriol,” kurią sudaro fašistiniai 
klerikalai, turi 80,000 narių, 
čęchosiavai socialfašistai turi 
sudarę “sporto” organizacijas, 
kuriose yra 300,000 narių. •

Karo ministerija siekia prie 
i pajungimo visų >'šių spėkų po

retoj ai vaikšto už darbinin
kų nugaros ir mušą juos bį- 
zūnu, jeigu pamato juos 
kalbantis, tarpe savęs. La
bai-dažnai šilko darbininkai

demonstracijų/į ,$ųąnghąjuj i^iętu i ir Chinijjos Raudono-i r ^?ntls» atremtii fj " i Vv.; , J . -rs- , , iriiperiahstu puolimus, kada'jie
n KŠnfnno ’ nn ' a;"£r''J’ i? pills a<ntf S.S.S.R, [Viso 7-----

v. _ , ° Ąantone > nu-,S1ąurmgj Hupeh provincijos li0 sąmoningi proletarai yra ir
sove 12 darbininkų ir stu- iūąly? kuomet Raudonoji Ar- bus už ^ąrbinįnkų tėyynę. Gi 

‘ 1 ' 4 imija ! Atsišaukė Tiuosnoriu, 1----- -------- "* -
Kad užslopinti 'Chinijos tai apart 2,0d0 vyrų, .kurie rvs akis ir tiems, kurie dabar,ste. dl yra imp 

liuosnoriai įstojo, atsišaukė1^1’ hera prieš imperialistų žy-Lenkijos talkininkė. 
200? moterų^ kurios pėsčios į£lus ' I ‘
atkeliavo 60 mylių tolumo I 
įstoti į Raudonąją Armiją.! 
Galva 19-tos Baltųjų Armi
jos,’ generolas Chen Min
eliu, sako, kad neapsakomai 
didelis skaičius moterų Chi
nijoj liuosnoriai stoja į Rau
donosios Gvardijos eiles, 
kuri yra ausys ir akys Rau
donosios Armijos, kaip ji
sai' išsireiškė.

Chinijos Komunistų Par
tija ir Chinijos Centralinė 
Sovietų valdžia ’ atsišaukė į s 
Chinijos mases pradėti ne-, 
atlaidžią kovą išvijimui im
perialistų iš Chinijos' ir nu
vertimui imperialistų toka
jų, Kuomintahg'o valdžios; 
ir, įsteigimui Sovietų visoj 
Chinijoj.. :/ ‘ '

Plėtimas Chinijos- Sovie
tų,- ąktyyįškąs gynimas Są
jungos Sdęįąlistinių Sęvieti- 
nių Respublikų yra vyriausi 
bbalsiai, pg'kuriais Chinijos

moterų darbinįnkių revoliu? 
cinį judėjimą ir panaudoti 
moterų veikimą savo inte
resams, Chinijos buržuazi
ja bando pasigriebti į savo 
rankas revoliucinių studen
čių judėjimo kontrolę.' Mo
terų organizacijos tapo su
organizuotos įvairiuose mie
stuose po kontrole Chinijos 
Prekybos Buto ir Kuomin- 
tango kontr-revoliucinių 
darbo unijų. Shanghajuj 
tapo suorganizuota “Teisin
goji ir Narsioji Armija,” 
'militarinė moterų organiza-j 
cija; Pekine taipgi suorga
nizuota Moterų Armija. Tas 
organizacijas vadė va uja 
Kudmintango partijos mili- 
tariniai oficieriai. Neku
rtose vietose tos fėdėracijos' 
išslydo iš Chinijos buržua-, •• 1 l ’ • ■ • I • -J M 'sustreikuoja prieš : darbda- ZB.OS kontrolės ir prisidėjo 

viri bei darbd prižitirbtojų studepcni revoliucinio 
nedorą pasielgimą —- įšžą-> Budėjimo. . ; , '
ginimą . mpįęrs darbihihv ^mu-histų Par-

Savininkai i tų dirb- VišėS Chihijės Da^t 
tuvių randuoją jųamųs ir, 1 
įrankius , n,a, L ir < 
darbdaviai labai priešina-

kės.
|b° '■ Federacijos didvyriškaš 

def to (darbas tarpe moterų, kkrtif 
su įtaka,’ kokią padarė Chi- • • i • • 1 1 • • • • >s

daug i

> karas, vargas ir skurdas atidą- j g^neralio armijos; štabo> vądovy- 
rys‘akis ir tiefns,'kurie dabar -iste. Ji imperialistinės

1930 metais visame pasauly-1 Sovietų Sąjunga smarkiai gą- 
je buvo pagaminta 1,410,037,-1 mina žemės apdirbimo įrankius. 
000 bačkų aliejaus (žibalo). Gilxr---- ■,er'x-
1931 metais pagamino mažiau, 
būtent 1,370,299,000 bačkų. 
Jungtinės Valstijos yra pirmo
je vietoje. Jos 1931 metais 
pagamino 62.1 nuošimčius visa- 
pasaulinio žibalo, bet jų gamy
ba nupuolė 40,000,000 bačkų, 
lyginant su 1930 metais. i mų akėčių.

Sovietų Sąjunga dabar yra voliūcija'/
'antroje vietoje pasaulyje žibalo 169; traktorinių akėčių —69; 
gaminime. Ji .stovi pirmoje gruntus trinamų mašinų—133. 
vietoje po Jungt.-Valstijų. ( So-1 Krasnaja Zvezda fabrikas: 177 
vietų Sąjunga jau aplenkė Ve-1 
nezuelą. 1930 metais SSSR, pa- Į 
•šigamino 125,555,000 bačkų.
žibalo, o 1931 metais jau 161,- 
900,000 bačkų, arbft’aht 20 nuo
šimčių daugiau, kaip pirmes- 
niais metais.

■______________

“Pravda” praneša, kad Japo
nijos pasiųsti - kareiviai žudy
mui chinų. pradeda, priešintis. 
29 d- sausio atsilakę į .karo 
frontą sfoti 200 japonų kar.ei-

J vių. Jie buvo1 nUgiiikluoti ir j 
pasiųsti atgal į Japoniją. 1 

Vasario 11 d. 300 japonų ka- 
vadovaujantis revoliucinis reivių atlaikė prieškarinį susi- 

• rinkimą Shanghajaus priemes- 
jOS Mafbo 1 mases jų' kovoje tyje. Po to virš 600 kareivių1 

■ " ' ’■ atsisakė klausyti savo imperia-1
listinių vadų. 100 japonų ka-1 
reivių sušaudyta per oficierius j 
del šio pasipriešinimo, o kiti į 
areštuoti.ir nuvežti atgal į Ja-! 

j poniją
I .

Japonai imperialistai netiktai 
užpuolė ant Chinijos, grobia ‘ 
jos miestus ir teritoriją, žudo 
tūkstančiais kareivius ir civi
lius karo lauke, bet jie net šau
do belaisvius chinusvkareivius. 
Jeigu taip darytų bolševikai, 
tai staugtų visas kapitalistinis 
pasaulis del “bolševikų teroro”, | 
bet kada “civilizuoti” imperia-1 
listai japonai tai daro, tai bur-1 
žuazinė spauda tyli.

Sausio 17 d. du japonai prisi
artino prie Sovietinės svarbios 
įstaigos Vladivostoke ir norėjo 
įsigauti į vidų. Kada sargybi
nis raudonarmietis pagrūmojo,. 

’ "s, tik padavus jam

Vasario 15-tą dieną štai kiek 
davė stambesnieji S.S.S.R. že
mės ūkio gaminimo fabrikai:

Liubereckis: pjaunamų maši
nų—23,0pėdus rišamų mašinų 

•—31; linus minti—84; fabri
kas Petrovski: traktorių a.kė- 

' Čių—120 ir 80 arkliais trau.kia- 
’ ”v* Oktiabrskaja Re- 

traktorių plūgų —

spoti 20V japonų kar.ei- 
Jie buvo' nuginkluoti ir j 
4-i i T<innrn’ia Į

arkliais traukiamų sėjamų ma
šinų; 147 traktorinių sėjamų 
mašinų ir 8 kuliamas mašinas. 
Rostelmaš fabrikas: 258 arklių 
plūgus; 13 akėčių; 48 sėjamas 
mašinas; 130 arklių grėblių; 62 
pėdus rišti mašinas ir 50 maši
nų šieną pjauti. Plug i Molot 
fabrikas pagamino 71 traktorių 
plūgą ir Komunar fabrikas 20 
kombainų. Tai tik vienos die
nos produkcija ir tai tik keleto 
Sovietų Sąjungos fabrikų. 
Traktorių kasdien pagaminama 

‘arti* 300;”
D. M.' šolomskas.

proletariatas vienija1 Chini-
si bile kokiam kapitalo jd,ėr Sovietai ir. Chinijo 
jimui del pagerinimo primi-l.11/??}0^ ’. 
tyviškų daj’bp metodų ir pa- prisidėjo prie išvystymo to pavergėjus. f . 
gerinimui darbo sąlygų; Šil- i----- ‘ •-— -------------————-=7   ———-—=====
hajuj ir M^ushi/miestuose I Kapitalistai Kelia Orgijas Floridoj, Koo-1 
yra apie 40 chinišku centų/ ° Ffe I 1 •' n 1

met Milionai Bedatim? Badauja ■

prieš visus išnaudotojus ii ROCHESTER, N. Y.

jį dieną. (Amerikoniškais! 
i pinigais dabartiniu laiku,, 
apie 10 centų). Antung 
mieste, Mandžūrijoj, šilko ,
darbininkių algos yra devy- spaudoje, rodosi, niekuomet į 
ni chiniški doleriai (Ameri- nėra buvę pažymėta, iš žie- 
kos doleris apie puspenkto minto parazitų urvo—Palm 
chiniško dolerio) ant mene- Beach, Florida. Žiemos me
sto; prie to dar gauna tam • tu, kuomet būna šaltas oras 
tikrą ryžių porciją kasdie-lir visokiems kapitalistams 
ną. Tai tokia alga užmoka-1 ir jųjų bernams atsibosta oras, 
ma, jeigu išdirbama pilnas .latravoti ir kelti visokias or- ponam-s taip pat yra.įsteig- 

i mėnuo—30 dienų. i gijas didžiuose viešbučiuose, tas, Palių Beach, Floridoj,
x^xx^x.xxxv,j, xx' j nrntofs)riataq!tad jie susirenka į Palm1 Ambasadorių Kliubas, ku-

atsihkusijoj Azijoj, snudu- gali pasimokintiiš, Beach, Floridą, nes mat, iriame susirenka tarp tau ti-j jie nepaisė
Chinijos moterų darbiniu--Į-ten.ai būna šilta, yp, ištaisy-!.nes juodosios spėkos ir sy-1______ __

Visuose pasaulio kampuo- kių vedamos koyps'\ prieš

Lietuvių komunistinėj atstovybes -Washingtone pa
vidale ambasadorių, minis- 
terių, genera.lių konsulų 
ir kitokiais titulais užsivar- 
dijusių. Bet jiems žiemos 
metu Washingtone nėra 
smagu, nes ten šaltokas 

Tad visiems šitiems

įdavusias minias.

i menuo-—30 dienų.

Visuose pasaulio kampuo- kių vedamos koyps' prieš 'tos puikiausios maudynės ir ikiu su anierkonais kelia vi- "" " ~
se ledas pralaužtas., Tautų buržuaziją ir imperialistus.,!gražiausi viešbučiai. so.kiąs orgijas. tiems atgaivinimui ■ sv.eika-

Viena to•••!sn!ihgiėus'ių'-;yto*;! ....... ...... .
tų kokioje'”1‘jie' - (labiau- pranešimų, šios įstaigos at-j gamtos oras ir jis, daųge- 
siai > laiko . praleidžia, tai siejo’niilionąi dolerių pabu- jJiui pagelbėdavo, het. .dar- 

Kapitalizmo, jungoi eina ųą- kų‘ "dūrbinihkiuy1 dObančhį Hotel; Roy&l Poinciana. Šia- [daVjbti if .'tąig įr^t. kižkviėna įbinihkų klasė tehab iregalė- 
x " j— -*, .. šimtai mili-šilko Ir mėdvilfe’ išdihbyS-’ md Vtokbhty^ę 4*ąhfesįMąūįJsezoną1 4

■ . ohų proletarų vyrų ir mote- tėše. I^avieptoj stfeikai7aįi-'gybė1 pąripk^ .gitoztoK/iš-;miltonaį, a‘nt gembtorysęiųJetarine r<
įr išta pavienio namų šei- rų, valstiečių ir jų męterų,, ėmė' iki'3'006,: 17,0^ ir;---- -------------- -------------  .

K--------- Varo pirmyn ’ revoliuciją. 0Q0 moterų.. Tai buvo d,ąi> 
na jas prie vieno taško, ir todėl darbo, žmonių pasi- giausia spontaniški streikai
Bolševikai, proletarinė So- liupsavimas iš kapitalizmo už sugrąžinimą nukapotų
vietinė revoliucija nukirto Tetėžių turi laimėt pergalę algų, prieš atleidimą iš dar-
šaknis moterų nriesnaudoslvtoanw nasmilvto’, bo moterų; prieš brutali^

___ ’ elgimąsi su moterimis,, už 
geresnes darbo sąlygas vai-

— Vakar 16 kams ir už didesnes algasj, 
; 2 nr. pilietė. Įvyko antras generalis

[iuosavimasis nuo imperia- Bėgy . 10 savaičių/ u^šibai? 
įzmę jungo, liupsąvimasis gusių balandžio .30 d.y 19^1 
proletarų ir, proto tąrįų nuo, m., i vyko 70 didžiu wstreL

paliaujamai ..

varo ’ pirmyn revoliuciją. QQO moterų.. Tai buvo d,au>-

šaknis moterų priespaudos | visame pasaulyje, 
ir iielygybės taip, kaip jokia į 
kita’partija ir jokia kita re- 
voliūcija pasaulyje nedrįso,' KAUNAS. • 
padaryti. Sovietų Rusijos Į vai. Lukšio g. 2 r 
įstatymuose nebėra nei men
kiausio pėdsako nelygybės 
moterų su vyrais pilietinė
se, teisėse, Ypatingai paže
minanti, delikatna, veidmai
ninga nelygybė vedusių gy
vėjime ir šeimynos teisėse, 
nekvvbė 1 santikyj su vai- buto, nei ko valgyti netu 
kaft—^tįc dalykai tapo vi- ripti.

Em. Gavenaitė išdaužė 4 
didelius langus 1,500 lt. ver
tės. Gavėnaitę policija su
ėmė. Suimtą ji aiškinasi, 
kad nusikaltimą dąriusi ty
čia, kad galėtų patekti į ka
lėjimą, nes nei darbo, nei

geresnes darbo sąlygas vai’

streikas Shanghajaus šilko 
darbininkų, nepaisant Kųo- 
mintango nutarimo uždrau
sti streikuoti. Pradėjus Ja
ponijos užpuolikams grobti 
Mandžūriją, moterų darbi
ninkių streikai išsivys,tė; į 
didėsnes kovas. Buvo gene- 
'rąlis streikas moterų dąrbi-

spjįįąs orgijas. tiems' atgaivinimui ' sveika-
. Sulig kapitalistų, spaudos i tos, nes tenai bu vo tokis

Mūsų miesto valdžia visais 
būdais darbininkus bedarbius 

į ramina, kad tik jie nekeltų 
l “maištų.” Miestas bando duo- 
| ti dar ir šiokią tokią pašelpą. 
i Seniau čia buvo viena dirbtu
vė, kurioj dar ir lietuviams 
pasisekdavo susirasti šiek tiek 
darbo. Dabar ta dirbtuvė jau 
tuščia ir yra kaip ir namas del 
alkanųjų.

Seniaus tame namo buvo 
apie 900 bedarbių, bet dabar 

|jau sumažėjo iki 500, nes, sa
koma, kad tenais yra blogos 

I darbininkams bedarbiams są
lygos. Kiti sako, tai bedar
bių “katorga.” Mat, kiekvie
nas darbininkas, kuris nori 
gauti ten valgyti, tai turi ten 
ir gulėti. Tie ponai reikalau
ja iš darbininkų padaryti ver
gus. Jie siunčia tuos darbi
ninkus ir darban už dyką, be 
jokio atlyginimo .Girdi, kad 
gauni pavalgyti', tai turi ir 

, dirbti dykai tik už pavalgy
mą.

Valgis labai menkas, kad 
darbjninkas turi badauti. Jie

vtošbh.tyto h^ąhdasi MąūU sezoną ‘ y{/ą (prą|ęidžia(ha jojitei nosies parodyti. Pro- duoda valgyti tik 10 vai.-ryte 
’’ 'Linvinž ^gvoliuciją sudaužė i ‘ \ m '

vąįzdoą'’ jąįnįų merginų, Iir Jatravojįmo. Gi tuo pa- carįzmo režimą (iŠ pat' pa- duoda labai mažai. Sako kad 
kurios save dsnaudoja viso-Jčiu sykiu Jungtinėse Valsti-; matų. Jo vieton būdavo ja ph°aa tik vieną smotel 1 jo
kiems-kapitalistų ’ latrams; jose'apie; 12 milionų darbi-komunistinę tvarką, vado- , -- p- - ■
Šiaip jūų viešbučid • darbto hinkų 'beturi darbo ir, d'aų- yaujanf Komunistų Parti- h-puoduką kavos, 
hinkai yra jųodveidžiai, kū-gelis miršta iš bado. —• ■
rię yra ūžlaikomi,; galima f 
sakyt, daugiaus, negm .ver
gai. čionai^ suvažiuoja įvai
rių miestų majorai, guber
natoriai, fabrikantų Viršū
nės, didieji' butlogerial, 
grąfteriai, ( gęngsteriąi, ,ir 
kitoki naktinio 1 pasaulio 
paukščiai. < -■
Taiptaiitinis Urvas-“Amba

sadorių kįiubas . ]
. 5 Įvairios ®}ųi;qppš kapita
listinės. vąlsLvbos turi sayo5

uciją sudaužė ir 4 vai. po pietų. Taip pat

valkeliu duonos, vieną bulvę 
ir puoduką kavos.

Guolis tame name yra su
tvarkyta disciplininiai, kad 
kiekvienas bedarbis turi keltis 

------------ ---- —tam tikru laiku. Dar ir nak- 
dirbtuvių, kuomet turi savo ties" laiku ateina prižiūrėtojas, 

Visų pirm«a reikia pažy- metines vakacijas, arba ser- nuima nuo darbininkų užklo- 
mėti, kad senoj caristinėj gauti pąsigydyti. Visi Kry-'des nTb?^° .^n. P,a^de" 
Rusijoj buvo daug panašių, me buvusieji caro ir kapi- '^;jnkya'AeXX "XbhUn- 
vietų, kaip Palm Beach, tąlistų palociąi paversti į kams nėra kito kelio, kaip tik 
Florida, kur jomis naudojo- gimnastikos ir- šiaip sveika- organizuotis į Bedarbių Tary- 
si tiktai parazitai. • Kaipo 1 tos ’atgaivinimui kliubus,’bas ir kovoti už geresnę pa- 
pavyždį galima ; priminti kur suvažiavę darbininkai šelpą, kad nereikėtų taip^ ba- 
Krymą, Lųriąme buvo yto- Visi lygįęmto tetoėmto nau
dos iš puikiausių maudynių,, dojasj. ■ 
patarnaujančios ser gan- ■ • - /

i jai. Ir , šiandien į tą garšų
* ta i • • i • m - i sveikatos atgavimui šalti- Ar Darbininkai Paėmę . t> v važiuok n? w 

W7 bet darbininkai iš
naikintų Panašias Įstaigas/ Į

bininkų gyvenimas. Darbinin- 

gimhastikos ir šiaip sveika- organizuotis į Bedarbių Tary-

E. Bensonas.

dauti ir skursti. Kapitalistinės 
įstaigos daro darbininkus be
jėgiais ir alkanais gyvuliais.

Dar Nekomunistas.



Neatrišamy Minčių Rašytojas VISI UŽ VIENYBĘ WATERBURY, CONN
Hl. ' ‘ ,

keitėsi

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

platinkite jį su stipriu pasiry

WEST FRANKFORT, ILL

Stre

SKAITYKITE ŠIAS KNYGAS

Kaina Amerikoj 2 centai

1931 m. Kaina Amer. 5c.

Kaina Amerikoje 3 centai.
Kaina

Amerikoj beto dar galima 
Išsirašyt per “LAISVĘ”

kuopą 
seka-

PRIEKALO” Kaina

Northwest River, Labra-* 
dor. — Kovo 3 d. gaisre žu
vo motina ir penki kūdikiai

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

ašytojystės. pobūdis 
kad lak-

SSRS—Tautu

1931 m. Kai<

apie šią 
Jatužienė

Sąjunga. 1931 m. Kai-

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

Gi kai 
atrodo, 
bus so-

Inostrannich 
Rabočich” 

Red. “PRIEKALAS’

Išsirašyti ‘^PRIEKALĄ1 
galima

Sovietų Sąjungos darbininkai i Raidose dabar prasideda drg

surengimo ge 
draugas

Lai šis paraginimas būna pa
skutinis. Stokime į darbą, ei
kime į darbininkų mases su tuo 
propagandos ir apšvietos veika- 
kalu. Išleidome jo tūkstančius 
egzempliorių, baigkime išleisti 
ir tuos 4 šimtukus.

Darbininkų Kalendoriaus kai
na 25c. Platintojams, kurie 
ims nors 5 knygas, duosime po 
10 centų už knygą. Nelaukite 
tolimesnių paraginimų, ale tuo
jau reikalaukite prisiųsti kalen
doriaus. • .

jau supratau, 
didelio grabo, 
kurie menševi- 

kvėpina” kartu

ALDLD. 142 Kuopos Vakarie 
nė ir Pruseikinių Menševikų 

Darbai

šeši 
kad nereikės 
Tie elementai 
kišką “dvasią 
su Pruseika iš vienos bonkos 
pasilaidos patys save darbi
ninkų išmatų viename “bak-

Shanghai. — Du genero
lai 19-toš armijos atsisakė 
•trauktis nuo japonų ir žuvo 
karo lauke. Paliko raščiu
ką: “Tęskite pasipriešinimą 
užsienio- hžpuolikui”. :

Iš LDSA. 12 Kuopos Susirin 
kimo

DRAUGO TELMANO kalba Oldenburge. 1931 m 
Amerikoje 3 centai.

lūs. Vadinasi,’ dar geriau, ne. 
gu .kapitalistai.

Kiti, žmonės mano, kad So
vietų Sąjunga turėjo dar to- 

| liaus pažengti pirmyn. Bet jie 
• nežino, kad senoji Rusija bu
vo po carų letena. Jie‘turėtų 
tai žinoti, kad po revoliucijai 
Sovietų Sąjunga'negalėjo nie
ko pati pasigaminti. Visas 
mašinas turėjo pirktis užsieny
je. Bet į tuos klausimus drg. 
Mizara gerai atsakė. Jisai nu
rodė, kad pereitas karas pali
ko Sovietų Sąjungai veik mi- 
lionus bejėgių darbininkų, ku
riems karas kojas, tai rankas 

| nutraukė. Kitiems kitokiais 
būdais atėmė sveikatą.

Taip pat draugas Mizara 
nurodė, kad dabar kroniška

Draugai, A.P.L.A. nariai 
Nepasiduokite blėdingai pro 
pagandai, kurią skleidžia dar 
bininkų 
priešams1 juk neapeina; skur
das, vargas, bedarbė. Darbi 
ninkai turi panešti tuos val
gus ir nedateklius. Juo dau
giau pasiskirstę darbininkai 
tuo daugiau vargo jie turi neš

laikraščio forma turi pasilikti 
ta pati. Tik galima gal pi
gesnę popierą naudoti.

Nutarta, kad del 8 dienos 
i kovo būtų parsitraukta pas- 
' kaita. Draugės veikia ir kla
sių kovoj. Vasario 14 ir 21 
dienomis rinkome aukas dęl, 
politinių kalinių. . Kovo 6 die
ną čia rengė paminėjimą drg. 
Simms, kurį nukovė Kentucky' 

i valstijoj kazokai. Prie šio 
' darbo prisidėjo ir LDS. 12 
kuopa. Sekmadieniais darbi
ninkės renka aukas Kentucky 
Valstijos streikuojantiems mai- 
nieriams. šiam darbui gali gel
bėti-kiekviena draugė, kuri tik 
turi laiko ir noro gelbėti dar
bininkams kovas laimėti.

12 Kp. Koresp. M. K.

Literatūros, politikos ir visuomenės mokslų darbininkų žurnalas

Gerb. Draugai ir Draugės!
A.P.L.A. 23-čiaš seimas, ga

vęs keletą rezoliucijų pasisa
kančių už Vienybę A.P.L.A. su 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimu, vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, kurioj apart kitko pa
sakyta: “Seimas pageidauja 
suvienyti Augščiausią Prie
glaudą Lietuvių Amerikoje, su 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimu” ir instruktuoja savo 
Centro Komitetą tūojąus vie
nybės klausimu veikti.

Centro Komitetas kaip tik 
ir vykina gyvenimai! seimo 
priimtą rezoliuciją. Atlaiky
tą abiejų centralinių komite
tų bendras posėdis, kuris taip
gi vienbalsiai pasisakė už vie
nybę ir priėmė pirmus pasiū
lymus visiems A.P.L.A. ir L. 
D.S. nariams apsvarstyti. Svar
biausias pasiūlymas yra tas, 
kad abi organizacijos eina prie 
vienybės kaipo lygios, kad visi 
nariai mokės tokias pat po
mirtines mokestis, kokias da
bar jie moka.

Bendro posėdžio tarimai tuo 
jaus pasiųsta kuopoms ap
svarstyti. A.P.L.A. Centras 
jau gavo žinių iš 43 kuopų. 
Veik visos kuopos pasisakė 
vienbalsiai už vienybę. Tiktai 
trijų kuopų didžiuma priešin
ga vienybei. Vadinasi, A.P. 
L.A. narių,didelė didžiuma už
gina Centro Komiteto pradė
tus pirmus žingsnius suvieniji
mui dviejų' darbininkiškų sa
višalpos organizacijų.

Kuomet aš perskaičiau 
tąjį Greatnekiečio raštą, 
man ir kilo neatrišama min
tis atsiliepti į jį. Vienok 
atsiliepti nesiskubinau. Ty
rinėjau save. Laukiau net 
kelias savaites, manydamas, 
mažu toji kilusi mintis at
sitrauks. Bet kur tau! Ji 
būtinai veržiasi eiti pašau

tų; kad jie nėapsišvietę būtų. 
Lengviau, mat, tokie darbinin
kai savo pusėn pasitraukti ir 
išnaudoti. Taip darydami jie 
baisiai pakenkia darbininkam.

Darbininkų priešai visur dar
buojasi, kad tiktai neprileisti 
darbininkų prie vienybės. Jie 
per savo spaudą, ypatiškai 
įkalbinėja, kad tik darbininkai 
vienybėn neitų. O čia dauge
lis darbininkų tam ir patiki.

Kiti taipgi darbuojasi pa
kenkimui vienybei delei savo 
ypatiškos naudos. 'Jie mato, 
kad nesuąivienijusioj organi
zacijoj galima jiems daugiau 
ląimęti. Tokie taipgi paken
kia darbininkams. •

Netikėkite Melams ,Atmuškįte 
Pragaištingus Pasimbjimus

Augščiausios Prieglaudos; Lie
tuvių Amerikoje Cėntro Pil
domojo Komiteto Atsišauki
mas į Visus A.P.L.A. Narius

liga serga kapitalizmo siste
ma. Jinai negalės pagyti iš 
šios ligos. Tik darbininkams 
paėmus šalį valdyti į savo ran-’ 
kas ir įsteigus proletariato 
diktatūrą, bus galima panai
kinti vargas ir skurdas, kurį 
dabar darbininkai kenčia.

čia dabar mainieriai smar
kiai kovoja prieš savo ponus. 
Jų kovos galima padalinti į 
šiuos svarbiausius punktus: 1) 
Kova prieš anglies baronus;) 
Kova prieš Frankjiii County 
valdininkus, kurie gelbsti ang
lies baronams ir neleidžia dar
bininkams laikyti viešus susi
rinkimus; 3) Kova prieš uni
jos biurokratus, kurie veikia, 
kad gelbėjus kompanijoms, o 
ne darbininkams. Šių ponų 
yra profesija, kaip palaikyti 
mainierius prie kompanijų 
pririštus ir ištikimus vergus.

Draugo Mizaros prakalbose 
aukų surinkta $18.37 į Agita
cijas Fondą, čia seka aukau
tojų vardai: I. Varšąuskas — j 
$5, J. Gudas—$2, J. ženkevi-

$1. Kiti aukavo nema
žiau, kaip po 25 c. Jie yra: 
A. Jančienė, A. česnienė, P. 
Gudienė, A. Baublienė, M. 
Bendinskienė, C. žvinakienė, 
P. šaltys, D. žvinakis, P. Pa- 
ličauskas, I. Stravinskas.

Visiems aukavusiems taria
me ačiū. Jei kur nors įvyko 
klaidos pavardėse, tai prašo-i 
me atleisti. Taip pat komisi
ja pareiškė papeikimą tokiems 
žmonėms, kurie daro prakal
bose triukšmą. Labai bėda su 
tais darbininkais, kurie net 
negali užsilaikyti ramiai pra
kalbose ir paskiaus klausti, jei 
kas jiem neaišku.

Prakalbų Komisija.

Suvienydami tas dvi organi
zacijas į vieną didelę organi
zaciją, mes sumažinsime lėšas. 
Nereikės nariams tiek daug 
mokėti. Visi nariai gaus vel
tui organą, darbininkišką laik
raštį. Pašalpos ir pomirtinės 1 
taipgi nereikės didesnių mo-1 
kesnių mokėti. Iš visų pūsiu Į 
bus nariams naudos.

Nei vienas melams netur pa
tikėti. Kuomet kas nors sklei
džia melus ,tai juos tuoj reik 
prispirti, kad -prirodytų fak- 
tai§. Kuomet kas skleidžia 
melus, būk Centro Komitetas 
‘parsidavęs’ kam nors, tai tuo- 
jaus jie turi įrodyti. Kitaip 
—šmeižtai neturi būti paken
čiami. ' / : ; i ' '

j ' Centro Komitetas darbuoja- 
! si nuoširdžiai, kad , vienybė 
1 gražiausią. įvyktų. Jisai dar
buojasi del visų narių labo. 
Jisai žiūri, kad nei viėnaš na-, 
rys nėbūtų nuskijįaūstas. 1 Ka-' 
dangi jisai iš darbininkų susi
deda, tai labiausiai ir žiūri' 
darbininku reikalu. : ■- • '

Didžiuma A.P.L.A. narių 
taipgi priguli prie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo. Ir 
mes turime bijoti tos organi
zacijos, kuridj didžiuma mūsų 
narių jau priguli? Tai bū
tų visai juokinga. Kaip A.P. 
L.A. yra darbininkiška orga
nizacija, taip ir L.D.S. Todėl 
abi, kaipo tokids, lygi su lygia 
eina5 vienybėm* Jeigu L.DiS. 
būtų nedarbininkišką, tai mes 
jokių būdu negalėtume ir kal
bėti apie vienybę su tokia or
ganizacija, kaip dabar męs ne
kalbame apie vienybę su S.L.
A. arba S.L.R.K.S. ' ' ! 28. V. KAPSUKAS. Kazis Giedris
!. Centro Pildomasis Komite
tas nuoširdžiai ir karštai kvie
čia visus A.P.L.A, narius prie 
vienybės. Visi bendrai buda- 
vokimę didelę ir tvirtą dar
bininkišką savišalpos organic 
nizaciją. Neleiskime niekam 
demoralizuoti mūsų organiza
ciją. Visos kuopos ir visi na
riai yra kviečiami padėti Cen
tro Pildomajam Komit. dar
buotis ir toliau, kad pravedus 
gyveniman 23-čio seimo vien
balsiai priimtą rezoliuciją ir 
didelės didižumos narių pa
geidavimą. Visi bendrai suner- 
kime 4arbininkiškas rankas ir 
eikime pirmyn. , <• . ,;

A.P.L.A*. Centr. Pild. Koip.
McKees Rpclfs, Pa. t 

! Kovo 1, 1932.

čia yra gerų draugų, kurie 
neis su menševikais. Tie dar
bininkai eis fcu revoliuciniu 
darbininkų judėjimu, kuriam 
vadovauja Komunistų Partija 
ir Komunistų Internacionalas. 
Draugai, dirbkite kuopoje ir 
klasių kovoje, o mes jums pa- 
dėsiniė.

Vasario 24 dieną buvo lai
kytas LDSA. 12 kuopos susi
rinkimas. 1 Šitas susirinkimas 
buvo šauktas atvirutėmis, bet 
visgi narių nedaug susirinko. 
Susirinkiman atsilankė 8 na
rės, bet visos rimtai ir gerai 
svarstė mūsų organizacijos 
reikalus. Kalbėta apie Darbi
ninkių Susivienijimo vajų, kaip 
gauti naujų narių ir* “Darbi
ninkių Balsui” skaitytojų. 
Visos draugės pasižadėjo vei
kti šiame, vajuje. Vienos eis 
į stubasĮ kitos taip kalbins 
naujas nares.

Kalbėta apie reikalą suva
žiavimo. Veik visos draugės 
išsireiškė, kad dabartiniu lai
ku, i kuorr/et klasių kova aštrė
ja ir artinasi1 karo pavojus, tai 
suvažjavimaš labai; reikalin
gas. , f * ,

Kalbėta apie 
priešai. - Darbininkų ges išsireiškė, kad reikalinga 

laikraštį padaryti, pigesniu, 
neš tai būtų geriau galima 
platinti tarpe darbininkių. 
Bet draugės išsireiškė, kad

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

Antradienis, Kovo 8,1532

Amerikoj: metams — 2 doler.
6 mėn. — 1 doler. 
atsk. egz. — 20 cent.

Sausio 30 dieną kuopa su
rengė vakarienę. Atsižvel
giant į dabartines sąlygas, tai 
gana gerai pavyko. Dalyvavo 
ganą .daug jaunimo. Tą. patį 
vakarą Pliiladelphijos Lyros 
Choras turėjo parengimą, ži
noma, jei ne tas; parengimas,^ 
tai ir iš Lyros Choro’dar'būtų1 
daug jaunimo dalyvavę šiame 
parengme.< Prie to, turiu pa
sakyti, kad ši kolonija prusei- 
kinių sklokininkų koloniją No., 
2. čia randasi visa jatužip'a. 
Čia gyvena ponia Jatužienė, 
tai yra ta pati ponia, kuri už
griebė VI Apskričio pinigus, 
čion labai tankiai lankosi vi
si sklokininkai ir , jų Senas 
Vincas. Todėl ir jie visi sten
gėsi kenkti šiam parengimui. 
Jatužienė susirinkime apsiėmė 
dirbti šiame parengime, bet vi
sai nesusirinko į parengimą. 
Pasirodė tik d. Akinskas, ku
ris irgi sklokos suklaidintas.

Jie manė, kad darbą suar
dys, bet buvo draugių ir drau
gų. kurie darbą gerai atliko. 
Del vakarienės 
rai darbavosi 
peika ir kiti.

Dar nesenai 
rašė ponia 
mai: “Jau metai laiko, kaip 
šita kuopa serga. Gydytojum 
visą laiką buvo Strępeika, o 
dabar atvažiavo graborius 
Pranaitis, kuris kuopą palai
dojo.”

Kad kuopa buvo susirgus, 
tai tiesa ,nes šią kuopą buvo 
užponavojus sklokinė “kolė- 
ra.” Kas link “graboriaus” 
titulo, tai tiesą, kad aš buvau 
labai kuopa susirūpinęs. ; Ma
niau, kad reikės tikrai didelio 
grabo sklokai palaidoti. Bet 
pasirodė kitaip. Kuomet aš 
pradėjau lankyti susirinkimus 
ir daviau raportą iš VI Ap
skričio, tai sukilo visa jatuži- 
ja. Bet sukilėlių pasirodė tik

Tuomet

si jo
Iš rašytojo “loti 
ti”, vystėsi jame neatriša- 
mų minčių rašytojas. Jei 
kurių dieną, būdavo, neatei
na jam neatrišamos min
tys, tai jis laikraščio vieti
nių žinių skyriui jokiu bū
du negali parašyti užtenka
mai raštų. Zeceris, būda
vo, ateina redakcijos kam
barin ir prašo, laukia ži
nių, nes jam reiktabaigti 
1 a i k r a š č io sustatymą, o 
trūksta raštų. Žinios gi pas 
redaktorių negatavos dėl
to, kad redaktorius nesulau
kia neatrisamų minčių at
plaukiant.

Posakį “loti — kad lakti”, 
bedirbdamas Greatnekiečio 
asmuo prie laikraščio už čius- 
nuolatinę gerą algą, buvo 
pamiršęs. O buvo pamir
šęs dėlto, kad tuo laiku bu
vo sočiai prisilakęs, 
žmogus sotus, jam 
kad ir visomet jis

Priekalas” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, statyba,” 
kuriajne plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba ir kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjima svarbesnių SSRS, 
socialistinės pramonės įmonių, sovchozų ir kolchozų gyvenimas 
ir augimas. . ' . • /

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt

Dalykai, tačiau, 
Zecerių gaišatis delei re
daktoriaus laukimo atplau
kiant neatrišamų minčių 
davedė iki to, kad dabarti
nio Greatnekiečio asmuo 
buvo pavarytas nuo ląkimo, 
iš redakcijos kėdės.

Laikraštis, mat, turi iš
eidinėti nuskirtu laiku. Ben
dradarbių, kurie rašo tik 
tada, kada turi neatrišamas 
mintis, raštų negi lauksi. 
Redaktorių darbas — laik
raštį užpildyti raštais. O 
jei redaktoriams talkinin
kauja tokie bendradarbiai, 
kaip P. Buknys, tai nėra 
ko už tai jį smerkti. Kibą 
tik užvydo sumetimais gali
ma būtų tarti: jis “loja — 
kad lakti”.

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

37. Kapitąlizmas ir Darbininkų Klesa. (Lavinimosi rateliams) 
1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai..
Visas aukščiau išvardintas knygutes galima gauti “BALSO” 

redakcijoj (Tilsit Pr. Memelstr. 26, M. Labori). Kas užsisa
kys minėtų knygučių nemažiau, kaip už 5 dėl., tam nuleidžia
ma 35 proc.» o kas iš anksto užsimokės, tam nuleidžiama 45 
proc. nuo pažymėtų kainų.

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

kaime.
Kaina

22. Komunistai ir revoliuciniai darbininkai fašistų teisme (pir
moji dalis). 1931 m. Kaina Amerikoj 10 centų

23. S. LIUBIMOVA
na-Amerikoje 5 centai. ;

27. BEDIEVIS. Lietuvos šventiej
> Amerikoje 10 centų. •

Iš Drg. -Mizaros Prakalbų

Draugui Mizarai prakalbas 
rengė A.P.L.A. ir L.D.S. Ap
skričiai. Draugas Mizara pa
sakė labai įspūdingą prakalbą 
apie Sovietų Sąjungą. . Jisai 
p riminė, kuomet kapitalisti
niam pasaulyje yra 35,000,000 
bedarbių, tai Sovietų Sąjungoj 
dar yra trukumas darbininkų, 
o ypatingai amatninkų. Ka
pitalistiniame pasaulyje dabar 
darbo laikas yra didinamas ir 
algos mušamos, kuomet Sovie
tų Sąjtingoj darbo laikas 
trumpinamas ir algos kyla.

Draugas Mizara savo už
duotį atliko labai gerai.. Da
bar daugelis darbininkų kal
basi, kad darbininkai gerai 

Prisimenant Sovietų Sąjun- moka vesti savo šalies reika- 
gos darbininkų pasiryžimus taip 
milžiniškuose darbuose, juk mū
sų darbas išbaigti platinti Dar
bininkų Kalendorių, prieš jų 
darbus, yra tik dulkė prieš kal-

Taigi, ve, ir aš pasijutau 
esąs tuo tikruoju rašytoju, 
kuris rašo tada, kada turi 
neatrišama mintį. “JLoti— 
kad lakti” — tai ne mano 
amatas. ;

Kada Greatnekietis nebu-i
vo Greatnekiečiu, tada ir 
jis kartais būdavo rašyto
jas “loti — kad lakti”. Ta
tai jis man pats aiškino:

—Rašiau ir aš kai ką Ne- 
viacko “Dilgėlėms”, nes Ne- 
viackas užfundino.

Taigi, Greatnekiečio as
muo anais laikais lojo, kad 
lakti.

Je, je. Greatnekietis prieš 
patapimą Greatnekiečiu bu
vo ir laikraščio redakto
rium. Bet tuo laiku keitčr

bus karas. 1931 
kunigo sutanoj.

(Kaip Ir Feljetonas).
Greatnekietis yra rašyto

jas. Rašytojas jis yra ne 
bile koks. Jis yra tas, ku
ris rašo tada, kada ateina 
toji neatrišama (anot L. 
Tolstojaus) mintis. Jei tos 
neatrišamos minties neiš
reikš rašytojas savo rašte, 
ji neatsitrauks nuo jo.

Taigi, be abejonės, Gre
atnekiečio neatrišama min
tis buvo ir ta, kurią jis iš
reiškė “Naujosios Gadynės” 
No. 5, š. m. Jis tenai pa
darė išvadas delei P. Buk- 
nio raštų. Palygino jį prie 
tokių rašytojų, kurie “loja- 
kur laka”.

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

Priekalas” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta
tybos ir antireligines propaganda sfitymis; -savo skiltyse, jis 

, rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 
“Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio- 

l grafija ir kritika” ir kitus. ' 7
Priekalo” reguliarus išėjimas ir visų uždavinių išpildymas pifr? 

miausia priklaus/) nuo aktingos mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėjų paramos. Todėl reikalinga iŠ anksto 
užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu
siai remti jį.

Kas . ir Kodėl Darbininkiškai 
Vienybei Priešinasi? ,

Antroj ir trečioj kuopoj di
džiuma nąi}ių i pasisakė prieš 
vienybę. Kodėl jie r pasisakė 
prieš vienybę ? At jiems bus’ 
toji vienybė nenaudinga?

Jie prieš vienybę balsavb 
todėl, kad nesuprato jos nau
dingumo. Mes dar nepakan
kamai tą klausimą tokiems na
riams išaiškinome. • Mat, ber 
veik visi jų neskaito darbinin
kiškų laikraščių' ir todėl su 
tinkamais nurodymais labai 
sunku prieiti. Bet jie yra dar-; 
bininkai.

Tame skaičiuje.. einančių 
prieš vienybę randasi ir tokių, 
kuriems visai nerūpi vienybė. 
Tūli biznieriai, iš darbinihkų 
praturtėję ir dabar iš darbi
ninkų gyveną, deda visas pa
stangas, kad vienybė neįvyktų. 
Jie visa gerkle šaukia: Mums 
vienybės ; nereikia,1 mitins viė- 
nybės neteikia!” Jie darbuo
jasi,'kad darbiiiinkai fteštisi- 
vienytų, kad jie'pasiskirstę bh-

Einame į Vienybę Su Darbi
ninkiška Organizacija

Kai kurie A.P.L.A.' nariai 
žiūri į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą, kąipo į skevel
drą, atskilusią nuo S.L.A. Tai 
ne paprasta skeveldra, bet 
masinė organizacija, subuda- 
vota kovose prieš fašizmą. Ge
gužiniai žmonės dhieagoš sei
me su buožių pagelba išmušė 
laukan 208 .delegatus. Dau
gelį sumušė ir suareštavo. Ki
to išėjimo nebuvo, kaip tik 
jiems atskirai laikyti seimas ir 
sudaryti savą organizaciją. 
Toji organizacija turi savyj 
gerų kovotojų, gerų darbuoto
jų, todėl jinai taip greitai au-

juos su puikiausiu pasisekimu. | turėtumėte Darbininkų Kalen 
Sumanė kur atidalyti kasyklas ’ ' " ’ 1
ir sumanymus įvykina iki rai
dės. Milžiniškus kolektyvius' žimu 
ūkius steigia tūkstančiais ir ką 
tik jie nusisprendžia, viską įvy
kina. Pasisekimais Sovietų Są
junga stebina visa buržuazinį 
pasaulį. t

Draugai, imkime pavyzdį iš 
Sovietų Sąjungos darbininkų, iš 
vykintojų socializmo ir pasiro- 
dykime urmininkais nors šiame 
menkame darbe—išplatinime 
Darbininkų Kalendoriaus. Bū
tume apsileidėliai ir |inginiai, 
jei Kalendorius nebūtų visas iš
platintas.

Dar turime virš 400 kopijų 
Darbininkų Kalendoriaus, o lai
kas jau labai vėlus. Prūseika 
ir Butkus šaiposi ir kyščioja 
liežuvius iš džiaugsmo, manyda
mi, kad jų boikotas darbininkiš
kos/apšvietos srityje duodąs 
jiriris pageidaujamų rezultatų. 
Ar mes duosime renegatams pa
sitenkinimo tyčiotis iš mūsų ap
sileidimo?!

Subudavosim Diedelę ir Tur
tingą Darbininkišką Draugiją

Suvienijus A.P.L.A. su virš 
1800 narių ir $18,000.00 pini
gų ir L.D.S. su virš 4,000 na
rių ir $42,000.00 pinigų, pa
sidarys viena organizacija tu
rinti virš 6,000 narių 'ir' virš 
$60,000.00 pinigų. Tai Jbūtų 
skaitlinga ir, turtinga organi
zacija. , Toliau būtų gąlimą 
įtraukti daugelis lokalinių or- 
ganįsacijų - draugijų, Mūsų 
organizacija greitai pasiektų 
dešimtį tūkstančių narių. To
kia organizacija galės geriau 
savo narius aprūpinti.

Susivienijus abiem organiza
cijom įvairios išlaidos sumažė
tų. Vietoj dabar dviejų cen
tro raštinių viena būtų ; vie
toj dviejų centro komitetų— 
vienas. Kuopose taipgi žy
miai išlaidos sumažėtų. Ma
žiau kuopų viršininkų, mažiau 
susirinkimų. Per metus keli 
tūkstančiai, galėtų susitaupyti. 
Tada būtų galima daugiau rū
pintis bedarbiais. Steigti be
darbių fondus, iš kurių būtų 
galima teikti bedarbiams- pa
gelba. Tai būtų didelė be
darbiams nauda.

Suvienyta tvirta organizaci
ja bus galingesnis įrankis dar
bininkų rankose kovoti prieš 
bedarbę, prieš skurdą, prieš 
išnaudojimą. Bus galima ge
riau kovoti už pagerinimą dar
bininkų būvio. Juk visi su-, 
prantame: Kur vienybė, ten 
galybė. Todėl ir turime dar
buotis už vienybę.

19. K. VOROšILOVAS. Ar
20. J. BULATOVAS. Žygis 

na Amerikoje 3 centai.
21. V. P. Bausme. 1931 m.

30. D. A. Lietuva ir karo ruošima* prieš Sovietų Sąjungą. 
1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.

31. Apie Komunistų Internacionalo sekcijų uždavinius. KI 
PK XI plenumo tezės. 1931 ,m

32. HANS LIORBER. Jūrininkai 
Amerikoje 3 centai.

35. Vokietijos Komunistų Partijos



Antradienis, Kovo 8, 1932

KOVA UŽ MILIONĄ
Sutaisė Prolėtkultas

(Tąsa)
LINGA (pakyla publikoj ir kalba): Ger

biami ponai! Aš pilnai sutinku su tikrais 
tėvynainiais. Jums galiu pasisakyti, kad 
aš galiu būti labai naudingas asmuo, nes 
ąš buvau socialistu, buvau agentu ir turė
jau visokių užsiėmimų. Galiu gerai agi
tuoti, buvau ir Lietuvoj, mačiau Smetoną. 
Dabar pasižadu veikti už jūsų reikalus. 
Lietuvoj ponas Smetonas dabartiniu laiku 
labai daug darbo turi su darbininkais ir 
komunistais, nes ten badas, darbininkai 
jau pradeda buntavotis, tai mes turime pa-! 
dėti Smetonai malšinti Lietuvos darbinin-! 
kus ir kaimiečius. Jei jūs laimėsite SLA, 
tai man .nors redaktoriaus arba organiza
toriaus vietą suteikite, nes aš esu specialis
tas niekinimui darbo žmonių.

SMOKAITIS: Gerbiami ponai ir ponios, , 
aš nominuoju į SLA tarybą sekamus ponus 
ir paneles. Į prezidentus—ponas Ačiunas, 
į sekretorius—panelė Girgiliutė, į iždinin
kus—ponas Areila.

ALAITIS: Aš nominuoju į prezidento 
pagelbininkus poną Makalauską, labai arti
mą “Durnybės” veikėją.

BALSAI: Ponas Okietaitis.
—Ponas Anislovaitis.
—Ponas Kiškevičius.
—Ponas Girnius.
—Ponas Trimitauskas.

Scena III
(Įeina Girgiliutė, Trimitaitis ir dar keli 

kiti. Trimitaitis, apsirengęs taip pat, kaip 
ir pirmiau, bet jau dėvi juodą kaklaraištį).

ĮNAGAITIS: Je, je, ponai, aš jums jau 
sakiau, kad be artistų, tai ne jomarkas. 
Jei norite įeiti į SLA. šiltas vietas, .tai rei
kalinga gerai dainuoti, kad.Vietaitį irtJie- 
gužį išprašyti. Išvilioti juos bus galima 
tik su žavejančia muzika. Pradžiai darbo 
mes dainuosime, kacj diskredituoti juos, 
dainelę apie Zosę ir Asilėlį (lošia Įnagai- 
tis ir dainuoja):

Zosė jau su vaisku
Petrę pult pradėjo, 
Ką sutikusi ant kelio 
Kumščių negailėjo. ! •

Negana tų smarkių ypų, 
į Ir dantimis pradėjo— 

Kad daugiau išnaikinus 
Savo piktadėjų.'.. 1 ‘ '

* sIr vaina dar nesiliauja, 
“Slidžios” neišmano^— 
Kas daryt su Zosyte i
Už jos gudrų planą.

Kaip man rodos, Asilėli,
Aš taip nesėdečia,
Bet atsukęs uodegėlę
Šventyti pradėčia:

Lai jiem to pakanka— ,
Sovo vietų jau netenka. 
Jas užims gabesni
Ir fašistai tikresni. (Aplodismentai).

ARPAVIČIUS (suduoda kūjeliu į stalą): 
Dabar mums padainuos duetą abudu mu
zikai, kuriuos mes čia turime garbės ma- 
tyti. Aš perstatau ponus Įnagaitį ir Puk- 
šnaitį. (Pukšnaitis ir Įnagaitis taisosi dai-

Masinis Protesto Mitingas ma į įvairias draugijas tuos 
programos paremti, darbinin
kai turi tam pasipriešinti.

L.M.D. svetai- netuli būt traukia-
! mos į biznio programas. Jei 
biznieriai nori pasigarsinti, tai 
lai jie vieni ir palaiko, o ne 
naudojasi draugijų vardu savo 
biznį išgarsinti.

Pešasi Delei Šiltų Vietų
Vietos fašistai ir socialfašis

tai smarkiai susipešė savo ne- 
prigulmybės ąpvaikščiojime. 
Bet tai tos peštynės visai ne- 
principinės. Jie pešasi Susivie
nijime Lietuvių Amerikoj de- 

I lei šiltų vietų. Tos peštynės 
i atspindi visose vietose. Po iin- 
i kimų jie vėl nustos peštis, 

' . '. , .... .. . I kaip kad republikonai ir de-Pasekmingas W.ngas North j mokratai
‘ eJ ' I Darbininkų pareiga kovoti,

Vasario 25 d. Užkuraičio sa- kaip-prieš vienus, taip ir *prie 
, lej įvyko progresyvių Susitin-. kitus. Stokime’ už Komunistų 
\ kimas, sušauktas ALDLD. 4 Partiją.
• apskričio. Reikia pasakyti,! Pittsburghietis.
kad tai buvo pasekmingas, j _____
Trys draugai prisirašė prie > 
ALDLD. vietines kuopos ir po-.

Įrą draugų pasižadęjo partijon; 
Į stoti. Nusitarė pradėti geriau 1 
veikti. Reguliariai susirinki-1 
mus laikyti. Prakalbas ir dis-j-įy11^. i 
kusijas rengti, literatūrą pla-Į 
tinti. Savo prižadus, supran- 

i tama, draugai turi išpildyti.

PITTSBURGH, Pa.— Masi
nis protesto mitingas įvyko 
vasario 24 d 
nėj. Kalbėjo dd. J. Gasiunas 
ir Cush. Pasmerkė Lietuvos 
fašistinę valdžią, imperialisti
nį karą ir taipgi terorą Ame
rikoj. Kvietė visus eiti bend
rai su revoliuciniu judėjimu 
Komunistų Partijos vadovy
bėj. . ;

Susirinkime vienbalsiai pri
imta rezoliucijos prieš nutei
simą d. Kasperaičio, reikalau
jant paliuosuoti politinius ka
linius ir užgiriant bedarbių 
apdraudą. Parduota literatū
ros ir $3.00 aukų surinkta.

dol. Girdi, kuomet Tie darbi
ninkai pradės dirbti, tii jie 
turės atsiteisti. Vadinasi, kom
panija nori pasirodyti labai 
“gera” darbininkams, bet kas 
išeis gale iš to plano, tai dar 
negalima pasakai. Bet tiek 
mes jau matome, kad kompani
ja nieko nedaro iš savo kiše- 
niaus. Viską jinai ima iš dar
bininkų uždirbtų centų.

Vasario 28 dieną įvyko A. 
L.D.L.D. 115 kuopos susirinki
mas. šiame susirinkime visi 
nariai, kurie dirba, užsimokė
jo duokles. 
Ch. Rimkus, 
tai nedirba, 
mokėjo.

Į kuopos

Taip pat draugas 
kuris jau du me-

pareiga jį paremti įvairiais’ būdais. 
Tad kviečiame* visus atsilankyti į šį 
didelį parengimą.

• Lyros Choras.
’ v (57-58)

WORCESTER, MASS.
Svarbi naujiena Worcesterio lietu

viams darbininkams. L.D.S.A. 2 
kuopa rengia Skating Party 13 die
ną kovo, 4 vai. po pietų, Olympia 
Parke, (bendrovės) Shewsbury, Mass, 
darbininkų spaudos naudai. Įžanga 
tik 40 centų. Todėl kiekvieno darbi
ninko pareiga dalyvauti šiame paren
gime ir kitus raginti. Bus duodama 
gera vakarienė ir bus puiki orkestrą, 
kuri grieš iki vėlai nakties.

Kviečia Komitetas.
(57-58)

WILMERDING, PA.
Trys ALDLD. kuopos susi- 

bendrą kūną. 
Vasario 14 d. čia buvo sušauk
ta ALDLD. 121, 222 ir 180 
kuopų susirinkimas. Šiame su- 

| Labai prastai, kad iš mote- sirinkhne, buvo kalbėta kaip 
Į rų darbininkių nei vienos drau 

Tai didelis apsi-'
I rų darbininkių nei vienos draw S'a^nia išlaikyti mūsų orgam- 
gės nebuvo. Tai didelis apsi-! zaclJas šiame krizio laike, 
leidimas. Tai senoviškumas— Kuomet nariai negali uzsimo- 
pasilikti prie pečiaus, kuomet Keh duoklių del nedarbo.

.svarstoma darbininkų reika- . ” . " /

MINERSVILLE, PA.
! Kovo 8 d., Tarptautinė darbinin
kių Dienos paminėjimui yra rengia
ma įvairus parengimas, bus suloš
ta komedija “Knarkia Paliepus” “Bo- 

, , _ . . . . . . . , 1 bų Sodžius” ir bus prakalbos lietu-lanke Vienas sklokininkas, ku- j vių ir anglų kalboj. Po programos 
ris Čįa atsikraustė iš Newark© ! bus šokiai prie geros orkestros. Ren- 
su io dirbtuve kurini iisai dir- ' gIa L-D-s-A- 36 kuopa, Darbininkų su jo ciiioiuxe, KUilOj jisai Oil- sveta.inėje, Minersville, Pa. Prasidės 
ba. . Jisai nieku nesiskiria nuo j 7 valandą vakare. Įžanga veltui. 
Pruseikos ir kompanijos. Ji- ■ Kviečiame skaitlingiausiai atsilankyt, 
sai gyrėsi, kad jie .sutinka su i Rengėjos.
Partija, tik kovoja prieš Bim-I

1 J J 1 1 • < XW v V O VI. | A dl Vi Cl III? V4<*-1 Ml 11111 •□et auOKies pasi- iųų Dienos paminėjimui yra rengia-

susirinkimą atsi

AKRON, OHIO
A.L.D.L.D. 59-tos kuopos susirinki-ba, Andriulį, šalorn'skį ir kitus. I A.L.D.L.D. 59-tos kuopos susirinki- 

T ‘ i i C , , , „C .. .. mąs bus sekmadieni, 13 d. kovo, 1:30Jo buvo klausta, kaip Jie gali vaj popietų, Draugų Baklų namuose, 
eiti SU Partija ir ‘Kominternu, : 930 Lane St,, Akron, Ohio. Drau- 
kuomet jie dfąsko Partija ir ir.draugės, dalyvaukite šiame su- 
. .. J • •• o t-. i- I sinnkime, nes yra daug svarbiu ap-kltas organizacijas . I agaliaus, tarimų. Taipgi atsiimkit knygas už 

m. ir užsimokekit duokles už 
metus.

Sekr. A. Bartnik.
(57-58)

SHENANDOAH, PA... 
Tarptautinės Prakalbos

Kovo 8 d., 7 vai. yakare, East End 
svetainėje, E. Center St., įvyks svar
bios prakalbos, bedarbės klausimu. 
Kalbės drg. J. Parks ir kiti. Visi 
“Laisvės” skaitytojai kviečiami da
lyvauti.

Komitetas.

ARPAVIČIUS: Dabar kalba mūsų kan-1 rUAbi\Aiii&: 
didatas. Aš pakviečiu panelę Girgiliutę, ne^ aP^ Paskolas 
kuri labai daug plaukų neteko kovoje su : ves* 11ft 
Vietaičių šeima. (Visi ploja).

TRIMITAITIS (pakyla publikoj ir kai-i 
ba): Aš protestuoju, aš tinkamas ir kvali- j 
fikuotas kandidatas į prezidentus, reika-! 
lauju nominuoti ir mane Aarpavičius mu- j 
ša kūjeliu į stalą).

ARPAVIČIUS: Sėsk, sakau, kad sėsk. Į 
Kalba panelė Girgiliutė. (

• GIRGILIUTĖ: Aš su mielu noru sutinku ' 
patarnauti mūsų tėvynei ir paskolas duodu 
tik geriems tautiečiams. Aš visuomet klau-, 
sysiu tų, kurie bus išrinkti į garbingas vie-! 
tas. Aš jau labai daug nukentėjau ir pa
senau betarnaudama šiai organizacijai. 
Bet dar neatsisakau jai tarnauti ir toliau.

AČIUNAS: Aš ne ortorius. Gal ir ne- ■ 
žinau, kaip reikia vesti SLA reikalus, bet 
klausysiu patarimų jūsų, gerbiami veikė
jai, dirbsiu ištikimai lietuvybės ir gerbia
mo Smetonos naudai. Už suteikimą man 
tokios didelės garbės, visus kviečiu atsilan
kyti į mano formą palošti golfą. Ačiū. 
(Aplodismentai).

ARPAVIČIUS: Na, tai dabar jau pri
klauso žodis mūsų veteranui Areilai.

AREILA: žmonės kalba, kad tyla, tai 
gera byla. Bet kad gerbiamas Arpavičius 
pakvietė, tai galėsiu tarti žodį kitą. Ma
no užsiėmimas daugiausia buvo smuklėj. 
Kaip kas sako, kad smuklininkas, tai labai 
nenaudingas užsiėmimas, nes tai yra svai- 
ginimas savo brolių. Bet nėra blogo, kad 
neduotų gero. Kuomet žmonės daugiau 
geria, tai mažiau skaito ir neišvirsta į ko
munistus. Tik pažiūrėkite, visi girtuokliai 
ir smuklininkai eina su mumis. Taigi ir 
aš. esu pasitarnavęs Lietuvai tėvynei.- Aš 
pritariu Smetonai ir jo valdžiai, tai būsiu 
tinkamu saugoti SLA. milioną dolerių.

TRIMITAITIS: Ir aš ištikimas ponui 
Smetonai. Balsuokite už mane. Aš kvali
fikuotas į prezidentus.

SMOKAITIS: Paskutiniu laiku Vietaičio 
veikimas nebuvo gana ištikimas Lietuvos 
fašistams. Jie naudoja laikraštį niekini
mui Smetonos, o gyrimui nuversto Gri
niaus. Vietaitis kaltas ir del išlaidų, nes 
jau perdaug jų padarė. Reikia vyti lauk 
Vietaičius, Jiegužius, Kugelius, Galvočius. 
SLA priklauso tik mūsų tautai! (Aplodis
mentai).

ARPAVIČIUS: Kad geriau laimėt* šią 
kovą, kad galėtume apvalyti visą SLA. na
mą, tai reikalnga daug talkos. Mes turi
me kviesti talkon muzikus, dainorius, ra
dio, vodevelistus. Tad aš pakviečiau ponus 
Ignaitį ir Pukšnaitį, kad jie pasakytų, kaip 
ne galės pagelbėti laimėti milioną del la
bo tėvynės. (Įgnaitis ir Pukšnaitis atei
na į priekį).

PUKŠNAITIS: Mes padainuosime dai-
i iš SLA. iždo ir bendro-

Tai bus ženklas, kad mes 'saugosime žaf draugų.
i milioną nuo blogų paskolų,;kurios jau din- J. Gasiunui .ir Dalley, penki

(Įnagaitis ir Pukšnaitis dainuoja):
Į atstatymo bendrovę
Įsisuko! negerovė:
Statė, statė—nieks nebuvo, 
Bestatant ko nesugriuvo,.,.
Bergždžias darbas kad nebūtų, 
Kad visiškai nesugrūtų/ 1 J 
Reikia kas nors suplanuoti, 
Atstatyt an remontuoti,

'j r i
Šaukias Bąutraus, šaukias Jono, 
Gretinas prįej miliono, .
Kad primestų kiek ant plytų . ■ 
Gal kaip nors ir atstatytų.
S.L.A. kas centra valdo 
Ir turtus apsaugot bando, 
Kad bendrovės pagailotų, 
Kelis tūkstančius įdėtų.
Kad bent ji nepavėluotų, 
Greitą pagelbą jiems duotų, 
Kad padėtų atstatyti, 
Ar parėmus prilaikyti.

VISI :
Tada fašistus reikia girti, 
Savo broliams smalą virti. 
Tai bus paskolų 
Ir visiems dovanų.
Nominuokim mes Ačiuną, 
Girgiliutę ir dar kokį dykūną. 
Jei tik fašizmui jie tarnaus,—
Mūsų balsus visad gaus. (Aplodis
mentai). - ’ ' ’ • .

ARPAVIČIUS: Ot, tai mūsų artistai. 
Mes ne nesitikėjome, kad jie taip! puikiai 
gali mūsų siekius muzikališkai išreikšti. 
Jei taip, tai reikalinga čia tuojaus, sumesti 
mūsų artistams nors ant cigūrų už tą gfe-; 
ra dainą. (Smokaitis vaikščioja su kepu
re ir renka aukas artistams). Dabar mūsų 
visų yra pareiga pasiekti <milioną. O kad 
pasiekti milioną, tai reikalinga a t m u š ti 
visokius demokratui ir stoti už tikrą, sme-

Visi draugai priėjo prie iš- 
! vados, kad reikalinga sujungt 
j visas tris ALDLD. kuopas į 

Wilmerdinge Geras Pasitari- | vieną, 180-tą kuopą, kuri ran- 
nias ! dasi Wilmerdinge. Dar gali-

Nesenai Wilmerdinge buvo; ma, pažymai, kad šiame susi- 
sušauktas progresyviu draugu 'rlnklme, P™‘™Se "auji... o • . r nariai, būtent: V. Kairys, Iva-pasitarimas. Susirinko nema-i . . ’ . T -iaa 1nauskas ir J. Ramoška. . • , Pakalbėjus dd., TZ . ., , .v . , .

• į Kuopos komitetas išrinktas
, . . j , , i i iš šių draugu: Org. P. Vilkas,draugai pridavė vardus, kad ,,. - . TT i ,? • o • • i • ■ fm. sekr. Geo. Urbonas, proto-jie stoja partijom Susirinki- . , . TZ TJ J .A,_. , . ‘kolų sekr K.. Leviene, izd. A.mas pasizadeio daugiau veik-; • ...

Ypatinga bedarbiu klau- ®vlezįauskas' Kn™]"s >?akk- ■ 1 b - e j ta sekančiam susirinkimui. Se
kantis susirinkimas įvyks 

; kovo, 4 vai. po pietų, 
svetainėj, 410 State St., 
merding. - - . .. .

Visų draugų pareiga, 
šitą kuopą mes išauklėtu me 
iki 30 narių. Juk jei tik ge

trai veiksime, tai galima gauti 
' į ir daugiau naujų narių.

jeigu Centro Biuras ir veiki- 1931 
mas d. Bimbos ir kitų draugų 1932 
yra užgirtas Kominterno, tai. 
reiškia jie eina prieš Partiją i 
ir Kominterną.

Tuomet jisai pasakoja, kad 
Kominternas nežino apie Ame
rikos Partijos veikimo taktiką. 
Vadinasi, darbininkai turėtų 
tikėti, kad tiktai vienas ponas 
Leonas “Neklaidingas” težino 
apie Amerikos Partijos takti
ka ir Rnniinfpmn Kuomet, 4V-tos Kuopos mėnesinisKą 11 Kominteiną. Kuomet. <usirinkinias bus sekmadienį, 13 d. 
buvo prisiminta apie III Aps- j kovo, naujoj vietoj ir 1 vai. ankščiau, 
kričio iždo pavogimą, tai jisai Prasidės susirinkimas 9 valandą ryte, 
sako, kad jzdą nepavogtu bet,25.ta į.atvč ir w Vernon Highway, 
tik pasiėmė. Vadinasi, užgro- I Visi nariai būtinai dalyvaukite šia- 
bė. • Mūsų kuopa < nėra skait-1 me susirinkime, nes yra svarbių 

-4 v. ,, • x klausimų reikale vienybes su L.D.S.Imga, bet nusistačius piles Skl(>-j kur reikalinga visiems susipažinti ir 
kininkus, kaip prieš darbininkų I žinoti, 
klases priešus.

Biržų Proletaras

DETROIT, MICH.
A.P.L.A. 47-tos kuopos mėnesinis 

‘ ‘ “ . J3 d.

Sekr. V. A. Norkus.

$

i ti.
I simu pradėti ką nors daryti.1 
I Užmegsta’ ryšiai su vietine;
Partijps sekcija. . ,

Čia irgi moterys pasiliko už-! 
pakaly. ' Nei Vienos1 nebuvo^ 
pasitarimo mitinge. Kas 'yra 
jorfis, kad jos vis dar senoviš-i 
kai užpakaly , stovi. Laikas ! 
smarkiau progresuoti. , į h. daugiau nau jų narjų. Cja 
Vakarienė Be Jokio Programo Į arti viena kitos yra trys kolo-

. • 1 niinc Dro 11 erti i l-oiit įtof įmoi

North Sidėj gyvuojanti L.D.
S.A? kuopa' turėjo kiek laiko į 
atgal vakarienę. Gaspadinės' 
gerai, pasidarbavo, publikos 
nemažai buvo ir pelno, sako
ma, pusėtinai lieka. Toji pu
sė labai gera.

Mano manymu, vienas dide
lis trukumas, tai kad nebuvo, 
jokio programo. Niekas ne-j

1 paaiškino, kas rengia šią va- 
Į karienę ir kokiam tikslui. Nie
kas nepaagitavo stoti į darbi-i 
ninku organizacijas. Komite-i 
tas nepasirūpino, kad kas pro-! 
grame dalyvautų. Tai taisyti-:

; na pusė.
r, . Tv .«• 'I

I Progresyvių Ištižimas

Pas mckeesrockiečius 
i gresyvius pasireiškia 
ištižimas. Kuomet APLA. 2 
kuopoj atžagareivis elementas 
darbuojasi prieš darbininkų 
judėjimą, drįsta visaip niekin
ti bolševikus, tai' progresyviai 
ALDLD. nariai sėdi kampuose 
iri nieko nesako ir net nebal
suoja prieš reakcinę politiką.

.Tęksaii ištižimas kaip tik ir 
naudingas reakciniam ele
mentui trhtlkti nesusipratusius 
darbininkus’ pas fašistus ir 
klerikalus. / Jeigu mes esame 
susipratę darbininkai, tai. vi
sur Jokiais idr tūrime pasirody
ti, jogei mes mokame kovoti 
už darbininkų reikalus. / k i * b « « * * * •* .* r * *

pro- i 
didelis j

toninę diktatūrą. Tam tikslui mes-turime! Kam Tarnauja Lietuviški
_________•________________________ i________ •_____________ . j_________j _ • _ Prnpramai?naudoti visas priemones, kaip kad naudojo 
mūsų gerbiamas Smetona nuvertimui Lie-

Programai ?
Vietos socialfašistai ir fa- 

duoti radiotuvos valdžios. Šalin Vietaičiai, Jiegužiai, šištai čia bando
Protauskai ir Rygaičiai! Lai gyvuoja Ačiū- Pr°gramus lietuvių dalboj. Tie
nas, Areila, Girgiliutė ir kiti!
BALSAI: Ura fašizmas!
—Visi j S.L.A. susirinkimus!
—Kova už galią S.L.A. kupoąe!
—Laukan soęįalfašistus!
(Visi sukylą^ ovacijos, rėkauja) 

(Uždanga)
^Daugiau bus)

I programai tąčiaus daug pras- 
i tesni už jkitiį tautų. Daugiau- 
1 • Po

VI
SO- 
pa-

i šia gąrsipama biznieriai, 
įdienos dainelės išskaitoma 
Įsa eilė biznierių, fašistų ir 
i cialfašistų, !ir keliama jie 
(langėm . t '

13 d. 
LSD. 
Wil-

1 nijos. Draugai, taip pat nusi
skundė, kad sklokininkas Pru- 
seika lankėsi čia dar prieš 

Į “Vilnies” suvažiavimą ir rin
ko aukas “Vilniai.” Draugas 
Levine davęs 5 dol., o draugas 
Vilkas 10 dol., bet jokio pa- 

l kvitavimo jie negavę. Tai ar 
tik nepasiliko tos aukos Pru- 
seikos kišeniuje? Jei taip, tai 
dar prisieis ir Pittsburgh© 
apielinkėj šaukti renegatams 

; visuotiną teismą. O tame teis- 
: me, tai gal ir daugiau tokių 
j draugų atsiras, kurie nuošir- 
į džiai norėjo pagelbėti “Vil- 
Įniai”, bet pateko ne “Vilniai,”! 
j bet kitiems renegatams. Tail 
' daugiau, negu šlykštu.

Geo. Urbonas.

Tokie programai jokios nau
dos Harbinlnkų judėjimui ne- 
duoda. Jie darbininkams ne- 
pąudjngį. Kuomet atsišaukia-!

Kaikurios dirbtuvės čia 
dirba, bet darbininkų algof 
nukapotos daugelį kartų, 
ton ir Pike dirbtuvė, kuri dir-1 
ba laiškams popierą, dirba dar 
neblogai.' Ši dirbtuvė perei
tais metais numušė darbinin
kams algas 10 huoš., bet ji
nai žadėjo, kad jei. padarys 
pelno,, tąi tįą nuošimtį išmokės 
darbininkams bonais. Vienok 
pasirodo, kad tąi buvo tik gud
rus bosų įkalbėjimas darbinin
kams. Pažadėjimas ir pasilie
ka tik pažadėjimu.

Audinyčios, tai dar kaikurios 
dirba net .ir pilną laiką. Bet 
kitos paleidžia darbininkus. 
Arba kuomet padaro darbą, 
tai vėl paleidžia darbininkus.

General Electric dirbtuvė 
dirba visai mažai, tik po 2-3 
dienas į savaitę. Kartais nė 
tiek negali išdirbti. Bet šita 
k o m p a n i j a sugalvojo labai 
“gudrų” plan? darbininkams 
“pagelbėti”-. Nuo tų darbinin
kų, kurie uždirba viršaus 15 
dol. į savaitę, tai kompanija 
paima 2 n,uos. iš algos ir mo
ka tiems darbininkams, kurie 
mažiaus uždįrba, negu po 15

dar 
jau 
Ea-i

WILKES EARIRE, PA.
Seredoj, kovo 9 čia kalbės Tom 

i Mooney motina ir motina Scottsbo- 
■ ro jaunuolio, kuris laukia mirties iš 

. . . . kapitalistų klasės. Prakalbos atsibus
savininkai VIS Y.M.C.A. Auditorium, N. Main St., 

Wilkes Barre, Pa. įžanga 25 centai 
Lietuviai darbininkai skaitlingai da
lyvaukite apgynime klasių beliasvių.

(57-58)

Atleidžia šoferius
Autobusų 

daugiau šoferių atleidžia. 
Del ekonominio krizio su
mažėjo susisiekimas autobu
sais.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BRIDGEPORT, CONN.
Tarptautinės Darbininkui Dienos, 

apvaikščiojimas įvyks 8 kovo. Prad- 
'! džia 8 vai. vakare, Workers Center, 

117 Middle St., Bridgeport, Conn.
i Lietuviai darbininkai skaitlingai da
lyvaukite apgyniem klasių belaisvių.

ELIZABETH, N. J.
1 LDS. 33 kuopos susirinkimas įvyks 
; kovo 9 d., LDP. Kliube, 69 So. Park 
i St., Elizabeth. Pradžia 8 vai. vakare.

Draugės ir draugai, būtinai turi- 
, me lankyti susirinkimus. Taipgi tu
rime nepamiršti, kad dabar eina va-

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengiasi prie suvai- 

dinimo didelio veikalo “Pirmi Žings
niai” Drama keturių veiksmų su 
juokais. Parengimas įvyks 13 d. 
kovo, Lietuvių salėje, 6835 Superior 
Ave. Pradžia 4:30 vai. vakare punk- 
tuališkai. Brangūs draugai ir drau- j jus mūsų Susivienijimo, turime gau
ges: Žinote, kad Lyros Choras, tai ti naujų narių, bent kiekvienas narys

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

yra mūsų visų choras, o ne koks tai po viena narį, 
atskiras kūnas. Tad visų susiprato- T 
siu darbininkų ir meno mylėtojų yra i

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

A. M. KISHON, Aptiehorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT, MICH.

PARAŠĖ D. M. ŠOLOMSKAS
KAINA 20 CENTŲ

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

U' ' Vi

* v J y ... Ne

Kaina • 20 centų. A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po 
10 centų. Parsitraukite ir platinkite kuo plačiausiai. Bro
šiūra turi 64 puslapius, 13 paveikslų ir Mandžūrijos žem- 
lapį. Padalinta į 6 skyrius ir 21 straipsnelį. Apima: per
eitą karą, kas prie jo privedė, dabartinį prisirengimą impe
rialistų karau prieš Sovietų Sąjungą ir jų pačių tarpe už 
rinkas. Ką reiškia bedarbe ir ar bus jai galas. Prie ko 

‘ veda Mandžūrijos įvykiai. Ką reiškia oportunistai ir jų 
judėjimas su Prūseika priešakyje, žodžiu, brošiūraitė da
bartiniais bėgamais klausimais. Siųskite užsakymus A.L.D. 
L.D. Centro Komitetui.

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
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VHTTAC darbininkų klasės priešais. Tai;
V1£1aw oIFHRJu bravo, chloro merginos už tai! ROCHESTER)! Y

Mūsų chofas pamokas laiko 
j kiekvieną nedėldienį, 1 vai.
po pietų. Kurie dar nepri
klausote chore ir turite noro

i jame priklausyti, tai 
| kviečiami atsilaikyti.

NEW YORK. — Sekmadie-' chorą mokina d. E. Sugar. Pa- 
nį Daily Workerio gelbėjimo ■ mokos įvyksta L.U. Kliubo 
konferencijoj buvo 123 dele-! kambariuose . 
gatai nuo 122. darbininkiškų I 
organizacijų. Nutarė sumobi- i 
lizuoti 5,000 aukų rinkėjų tam ' 
centrAliniam Komunistų Par
tijos organui, kuris vis dar te
bevargsta finansiniame krizy- ■ 
je. Ateinantis penktadienis, [ 
šeštadienis ir sekmadienis yra ■ 
paskirta kaipo Tag Days—rin- Petruškevičius ir 
kliavų dienos naudai Daily [ Abu nauji 
Warkerio. Tomis dienomis bus > duokles į organizaciją, 
renkama jam aukos su dėžu-: pa nutarė prisidėti prie Tarp- 
tėmis prie dirbtuvių durų, el
ektrinių gelžkelių stočių, gat
vėse, susirinkimuose ir vaikš- - 
čiojant po namus.

Konferencija išleido atsišau- i 
kimą į liuosnorius darbuoto- j 
jus. Lietuviai darbininkai, iš- ' 
pildykite čia spausdinamą! mą. Tai reiškia, 
blankutę, kaip liuosnoriai aukų į kuopa rišasi ir su tarptautiniu 
linkėjai, ir pasiųskite Daily; veikimu. Vienas draugas pa- 
Workeriui, 50 East 13th St., skirtas į audėjų unijos veiki- 
New Work City; iš ten gausit imą. 
reikiamos medžiagos bei in-. 
formacijų tam darbui: 

VOLUNTEER CARD
National Daily Worker Tag Day 

Friday, Saturday, Sunday, March 11 
12, 13, 1932

I hereby volunteer as a canvasser] ----- ---------- .
in the National Daily Worker Tag aPie “Laisvę”. Aiškiai buvo 
Day [ išdėstyta, kaip sklokminkai

i will report___ Saturday___Sun- čai skelbiasi, kad ii jie einą
day____for canvassing. / I su Komunistų Partija ir su III
Name '-------------------------------------internacionalu. Tai negali but' c]raUge. jos draugė buvo 1 Jį-i-niOY ų
Address _______________________ J didesnės veidmainystes, nes [ prie rato ir staigu prarado : aicimimą algos.
City ___________________________pje Prftktikoj jau jirasko^ visą l automobilius atsimu-
Member of _________________

(Name of Organization)

Iš Daily Workerio Gelbėji
mo Konferencijos

Serga Juozas Mikulka

esate
Dabar

ALDLD. Kuopos Veikimas
Vasario 21 dieną ALDLD. 

kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą. šiame susirinkime pa
sirodė, kad mūsų kuopa vei
kia neblogai. Į kuopą įsirašė 
du nauji nariai, būtent, M. 

šlekis, 
nariai užsimokėjo

Kuo-

, Yra ten meistras dir- 
dirbą 8 bantis apie 18 metų. Ado

mas. Jis už čerkutę degti
nės kiekvieną gali parduoti.

4 ” ■ : * i. . i » 4 .4 *, * 1 l ’ I l I .t t t l t Ii L > < J f II > i,> L i L U ‘ J I I t 1 4 3 : t . t l
paii kompanija i“Bekafa” Fabrike ; * TELŠIAI.—(Plungės m.). bo. 
rpsmo. I g^pygyj su ligonių kasos Zakšės į lentpjūvėj ’* ’ -

darbininkai, 
vai.. į parą. 
nimą'7 lit. 50 centų, 
bas sunkus ir bjaurus 
sčiau buvo mokama tik 

 

litai }r dirbdavo 14 vai., bet ] 

 

^bfninkams pareikalavus ’ 
buvo dądėta 50 centų ir su- [ 
mažino vieną valandą dar- Į

no, ’jiems ]
pąsjtftys ką geresnio. • - (

Bosai darbuojasi visu smar-ij ' .
kumu, kad tik daugiau nuo į rinklįtiąis ir ęlr. Kasperaičio 
maiiųerįų nusukti, nors ir taip mirties sprendimu čia buvo 
riai, tai ir į lokalo susilipki-Pavestamitingas. ( 1 uo ta 
mą neatsilanko savo reikalus pu, kai vienas draugas kal- 
antarti. Tai bosams to ir rei-! bėjo apie ligonių kaišOS rin-

čią smarkiai pablogėjo dar
bininkų sąlygos visose indus
trijos šakose. Daugybės dar
bininkų vaikščioja nusiminę. 
Jeigu darbo netekai, tai jau i 
nėra vilties gauti kitą, o kurie 
dar dirba kiek, tai jau algos ( neg -įe žjno> ]<a<j mainie- i Rimus apie fašistų sufab-
tiek darbininkas turi badauti 1 r pries juos nieko nedaro. nkuotą pręVokacmę byląliek aarommkas run oaaaun. jeigu maimeriai nepradės ge- , hnvn -iarinviskas prastyn. | riau veikti> kaip lig dabar kad dr. Kaspeiąiciūi, buvo isda-

, tai tuoj pasijus gau-
na iš bosų pusės tokį atlygini- kasų rįnkinianis. Daj’binin- 
mą už tą sunkų darbą, kad ;kų ■ didžjuina atydžiąi iš- 
visai nebus galima pragyventi.! kląusė kalbėtoją įr priėmė 

, atsišaukimus. Fabrike dir- 
. . . . .. iba«apie 180 darbininkų, kukai uzgirs, kad kitaip negali- 

ma, todėl mainieriams i____
laikas pradėti savo reikalus 
geriau-sutvarkyti, kol dar ne- 

jpervelu. Tuom pačiu sykiu' Nuo Kalblį Prie Darbų 1 Z-X z-. I ■« V*1 M 1 z-,1 '
Jau senai eina ^ąibos^ kąd 

" * sumažins 
kompanijai ant naudos, tai rei-' valdininkams algas.’ * Minis- 
kia nieko nelaukiant griebtis: terių kabinetas .jau nutarė 
už darbo. ' . - -

ir yis dar eina 1 t
Kriaučių industrija buvo ga- į 

na augštai pakilus, bet dabar 
algos kapojamos, darbas pa
dauginamas.
čių dirbtuvės uždarytos. Mat 
čia daugelis < ' 
mažesnius skyrius. Dabar ma
žesnius “brančius” uždarinėja, 
darbininkus paleidžia į gatves. 
Dar-tos didelės industri jos, tai 
dirba po kelias valandas į sa- i 
vaitę. čia randasi didelė Pįa-i gerai' prisirengti reikia-* prie I

. A. . nV isdjrbystė (American Pia- j streiko, kad streikas neišeitų i _ .
kaipo dele- no Company), kuri dirba po ? vien tik Levviso patarėjams; ir fašistu valdžia

—   1--•-------- 1 Irnliao xrolonrl no i Goxyn ifn ALI, 1 • • • ' ' . S ‘ 1 * • • ’ • <.

Taip gi vienas draugas paskir- į gos nukapotos iki žemiausio j
.............. ................ T“‘—Išnaudojimas darbi-j

Nekurios kriau-
’ Jau ir dabar baisus skurdas,' 

didesnių turėjo o da viską unijos viršinin-j

tautinio Darbininku Apsigyni
mo. Kuopa užsimokėjo duok
les į T.D.A. $5. Taip pat iš
rinko du draugu, 1. . .. . .
gatus atstovauti mūsų kuopą.! kelias valandas į savaitę. AL! 
f— • - * ’ ’• — ----- 1   i  -1 - - —- -     ■

tas į vietinį komunistinį veiki- laipsnio, 
mą. Tai reiškia, kad mūsų [ ninku baisus. 

—o—
Vasario 14 dieną GedeminoĮ 

Draugystės susirinkime fašis
tai, kurių čia yra apie pusė 
tuzino, liejo graudžias ašaraą, 

; kam, “girdi, reikėjo siųsti Sme- 
. .Mat, pir-i

šiame susirinkime taipgi bu- ...............
vo išduotas raportas iš Lais-ĮįonaĮ kablegramą.
vės suvažiavimo, kui is įvyko ) meiviškos draugijos siuntė ka-1 

į vasario 14. d. Delegatas galia j uiegramą i Kauną, kad kruvi- 
. smulkmeniškai rapoi tavo, apie I nasjs Smetona atimtų rankas
visus tarimus ir tuos melus,! nuo j Kasperaįčio 
kuriuos sklokinntkai skleidžia .

suvažiavimo, kuris įvyko )

Fabrike dir-

dabar 'r^ didelė dalis jaunuoliu.
Darbininkas

atimt švenčių priedus neve
dimiems ir pažiūrės, kaip 
tarnautojai elgsis. Jei tar-! 
nautojai nesipriešins i.r

. lės, tai neužilgo ir algas 
mažins.

SU- |

Dirba 12-13
Gauna atlygi-

Dar-1------------------------------------
. Ank-1 SKAITYKIT IR PLATIN-

KIT “LAISVŲ”

Sumažino. Algas 
“Silvos” kojinių fabriko 

, savjninkas sumažino darbi- j 
} ; ninkėms algą ir sutrumpino

ifteklaiko' atgal,’"patiko'darbo savaitę. Anksčiau už 
baisi nelaimė Andriušįuny šei- [tuziną niokeciavo30—40 cęn- 
myną. Jų duktė Evelina, kuri tų, dabar lU&ka 25—30 cen 
lanko augštesnę mokyklą, -va-' tu.
žiavo automobiliu su kita sa-!plde§ algos mažinimą už pa- 

i v° drauge. Jos draugė buvo algOS.
: prie rato ir staigu prarado i °

darbininkų judėjimą. Jie taip
! pat pasakoja, kad jie tik ko
voja prieš Centro Biurą ir ke? i

(lis draugus, o kas tą Biurą su-!
•9 I daro ?

! sudaro.
i .
i ir
j avies kailyje vilkai ir nori dra-

še j narna ir abi merginos Ii- j 
Nu-'

Prieš Tarnautojus
Klaipėdos krašto seimelis 

sumažino tarnautojams ai- !■ 
gas 6-13 procentų. Kiek lai- i 
ko praslinkus dar labiau su-I. 
mažins, jei tarnautojai ne- 'a.bar i^oka Zb—3U cen- mažins, jei tarnautoji 

Darbininkės tur kovot stos į kovą prieš tai.

Mažina Algas
Jonavos miestokos smarkiai sužeistos.

vežtos Į ligoninę. Evelina . d“a‘7binink;‘"]
- - . randasi, ligoninėje, 1"~
Juk tai pati Partija.jį (j;artas eįna geryn, xuhm f<v- - .

Tai tikri veidmainiai' kad jauna Eveliha An_ Algas nuhiažina ant 20 pro- 
dviveidžiai. Jie įsivilkę drjušiuniutė visados prisideda-.centų. ’___ 1__

iskyti dąrbininių judėjimą. Jie'
I vilioja darbininkų centus, kad 
tik nereikėtų eiti patiems duo
nos užsidirbti. Tam jie tik ir

Tai ■

baldu
bet

Turiu pa-£as “amdytojįvi sumažina algas.

CENTRAL BROOKLYN.— 
Drg. Juozas Mikulka sunkiai 
serga plačių įdegimu; jis ran
dasi labai kritiškoje padėtyje 
Kings County ligoninėje. Mi-, 
kulka yra jaunas vaikinas, tik, r . <<TZ]
pora metų iš Lietuvos; priklau steiąia savo < ampynę. 
so prie A.L.D.L.D. 24 kuopos. 
Draugai, kuriems leidžia lai- ~ K _ 
kas, aplankykite ligonį; tai tuziastiškai. 
mūsų pareiga.

Pasimatymų valandos: pen- Ras buvo, 
ktadienių vakarais 7 iki 8 vai.;' nelaukė pabaigos susirinkimo, 
o trečiadieniais, sekmadieniais, Pasirodo, kad opozicija dabar 
ir n e d i r b amomis dienomis ' remia tik darbininkams toli- 
nuo 2 iki 4 vai. popiety. ; mas elementas.

K. Bender. j Visur Buvęs.

niekingi apgavikai. ;
Raportas buVo priimtas en- j 

Opozicija nieko 
Vienas jų šalinin- 

bet ir suklaidintas
nepasirodė.

LAWRENCE, MASS.

prisidėda-1 centų 
vo prie visokių parengimų,114* 
kuomet jaunuoliai ką veikda-l 
vo.
jos likimu, bet dabar matosi 
kad

Darbininkai dirba 
16 valandų į parą.

Del Rinkimų į Studentų 
Atstovybę .

Valdžios sluogsniai labai1 
nepatenkinti ‘‘Auroros” lai-1 
mojimu. Vidaus reikalų mi-I- 

i nisteris Rusteika ypatingai i 
pyksta .ir išsireiškė,-kad jei, 
į ligonių kasas ’komunistai ■ 
laimėjo, tai suprąntamą, bet i 
kąd universitete už kprųu-:

Visi buvo susidomėję su-i fašistai Algų Sumažinimu inistus balsuotų 108 studen-į 
ikimil. nor. djihar. mntnd □ ,<' • ' ' . z_ • z..- » ■  Į

I ■’ , • i . . * ’ '5 '
[ir dar beveik be jokios agi- J 

tacijos. , . .* - * ■; : - i
Tiesa, agitacija ,to- 

r Buvo ; išleistas ■

pag-ys.
Proletaras.

AMBRIDGE, PA.
APLA. 12 kuopos susirinki

me, laikytame vasario 7 die
ną, kalbėta apie vienybę AP
LA. su LDS. Susirinkime buvo 
skaityta laiškas abiejų orga
nizacijų Pild. Tarybų laikyto 
posėdžio.

Tame’ laiške paaiškėjo, kad 
LDS. turi narių 4,500, o pini- j

. gų apie $38,000. (Dabar ta į
i skaitlinė jau yra didesnė. Na- tarpiais.

-' rių LDS. turi apie 5,000, o pi- • Kovokim!
nigų jau turi virš $40,000.— i

Taip Pat iRed ). Kas link vienybės, tai I Visu frontu eina
... . i po trumpų diskusijų veik visi mas ant darbininkų.

biznieriai, ypatingai į išsireįškė už vilnybę. įkykim į tą puolimą

WATERBURY, CONN.
Vasario 26 dieną čia įvyko , 

prakalbos. Prakalbas rengė , Biznieriai Organizuojasi, Dar 
Tarptautinis Darbininkų Ap- j bininkai Turi Organizuotis 
sigynimas. Kalbėjo draugė j 
Burlak, kuri lankėsi Sovietų : 
Sąjungoj. Tad jinai ir kalbė
jo apie Sovietų Sąjungos dar
bininkų gyvenimą.

Kalbėtoja labai vaizdžiai 
padarė palyginimus Amerikos 
darbininkų, kurie yra kanki
nami bedarbės ir valdžios, 
kuomet jie bando kovoti už 
savo klasės reikalus.

Pagaliaus buvo renkamos 
aukos gynimui politinių kali
nių. Pasirodė, kad darbinin
kai aukoja gana gausiai savo 
draugų gelbėjimui.’ .. . ,. ...

Vasario 27 dieną Tarptau- d>eną jokio nupngmimo ne- 
tinis Darbininku Apsigynimas iįuvo. Męsą ir kiti reikmenys 
turėjo surengęs balių, kuriame 
taip pat buvo prakalbėlė, pa. I nesu paprastomic. dienomis, 
sakyta d. Burlak. šiam pa-' Bet tų garsipjmy pageloa 
rengime pagrajino d. B. Pet-I?8“? sutrąukia darbininkų, 
ruškevičius veltui. Tai labai ^“rl? mano.kad tikrai jau cU 
gera parama politiniams kali-1 !abai PĮKU .vrakas rr perka, kad 
nja^a i ir nereikalingus daiktus. Taip

pat kapitalistai moka išnau-
Liaudies Choro Veikimas j apti darbininkus. Jie tai gaji 
Vasario 14 dieną čia, kaip | atlikti, kad yra gerai organi- 

tik po choro painokų, buvo at- i zuoti ir žino darbininkų negu- 
silankę “Klampynės” agentai, i drūmą. 
kurie norėjo pasižuvauti savo Tad ir darbininkai turi or- 
tikslams. Jie tą vakarą, mat, ganizuotis į darbininkų revp- 
turėjo vakarienę. Tai.jau la- liuienes organizacijas ir vesti 
bai aišku, kad jiems rū-į kovą prieš visokį išnaudojimą, 
pėjo pasinaudoti ir įvesti į mū- ’ Kuomet darbininkai bus orga- 
sų chorą nesantaiką, bet nepa- nizuoti ir gerai 
vyko tiems ponams.

Jie nieko nepešė, choristai lės bile kas išnaudoti, 
pasiuntė juos ten, kur jie Lietuviai 
priklauso. Buvo atėję ir ke- dėtis į mūsų ALDLD., LDS.,

LDSA. ir kitas organizacijas, pįnigų nuo mainierių. 
Labiausia, tai reikalinga dar- Tokioj bedarbėj,

Mūsų choro bininkanjs priklausyti į Ko- bą?, mainieriai turėtų daugiau 
’ ’ ’ ' m'unistų Partiją, kuri veda vi- veikti, -kaip kaj dabąr veikia,

sos darbininkų klasės kovas.* Ęįt vietoj ką'veikti,“'tai kaip 
Krautūvėc Darbininkas.' tyČįa ko tai laukia, gal ma

čia
stambūs, gerai organizuoti. Jie 
gerai išgarsino vasario 25 die
ną, kurią vadino taip vadina
ma “pigumo diena.” Tai, ži-;
noma' tik gudrus darbininkų ] kad jei tik,.ai eit rie vieny. 
apgatidinejimas. Tie skelbi
mai kapitalistinėj spaudoj 
jiems turi gerai apsimokėti.

Tie skelbimai sutraukė la-1 _
' bai daug žmonių, darbininkų,
. kurie mano, kad tikrai taip 
jau labai atpigo visi reikme-

. nys. Bet reikia pasakyti, kad

Tad ir darbininkai turi or-

pažins savp
klasės reikalus ,tai juos nega-

Lietuviai darbininkai turi

lėtas kurstytojų, -kad merginos 
eitų į jų vakarienę, bet ir tie 
nieko nepešė.
merginos yra pasakę, kad jos 
su “Klampynės” agentais nie
ko bendro neturų kaipo su

i- . Nesitenkina .• I tai, tai visai ‘nesuprantama, j i * • i i • i / i i •«' • . t •

! Klaipėdos kr'ošto seimelis i 
; uždėjo ant tarnautojų spe- 
! čia lę mokestį. . < h .

Nemoka Už Dainą .vienas atsišaukimas, rodos, j 
Juskomų dvare prie sU-. ie x 300 egz. ir buvo vie. 

tykos darbų dirbo keletas.^ bet paiy?inus
darbininkų Pasibaigus sta- gu kItais tai mažaį. Rihki: 
tybos darbams ,.darbinm-. . rod kadiil. uttiverįitfe.
kams nesumokėjo nei cento. Į jaučiamas bendras pakai-i 
Darbininkai . turi kovot' i
prieš padrečikus lupikus. Iš i ■ ‘ ;

| anksto reikalaut, kad būt I
laiko-mokama tam tikrais “Koferlit” fabrike dirbam 

8 darbininkes, r Darbo sąly
gos blogos: didžiausias už-

įkykim į tą puolimą
Tik kai kurie nariai paabe-^ninkų kova. Statykim savo: 

jojo apie turtą ir narius LDS., ■ reikalavimus!
i nes dar nauja organizacija. [ _________ .
i Taip pat kaikurie išsireiškė j Ųljivel.sa|iečiai pasmerkia
i bes, tai reikėtų peržiūrėti L. iSocialtašisty Paidavikiskus 
j D.S. visos knygos. , Taip pat 
, ‘ * nevieno Centro, bet ir tie 
i priešingieji turėtų būt prileisti į 
prie knygų peržiūrėjimo.

i Pirmiaus 
parašyta

O ~ ---- ---------- -------

,. įdarb.is yra 3.20 lit, į dieną, 
1- kąikūrios gauna ir pp 25 li- 

tus į mėnesį.
aaioi- j bjauriai elgiasi su darbinin- 

Įkėms, koliojas visokiais get- 
vės žodžiais. Darbininkės 
tarp savęs neblogai gyvena, 

!bet dar nesupranta reikalo 
kovot už savo reikalus. Štai 
fabrikas persikėlė iš vienos 

Universal” vietos į kitą, kiek laiko del

Meisteris

Darbus 
Sausio 30 d. “

'fabrike buvo pravestas mi- to nedirbom, tai išnaudoto- 
bUVo tingas ligonių kasų rinkimų jas už tą laiką nenori mo- 

parašyta apie mūsų kuopos reikalu, kuriame dalyvavo keti, . :Po tam .vienai darbi- 
susirinkimą, bet ne taip, kaip apie 70 darbininkų. Kalbė- ninkei, gaudavusiai visą lai- > 
kad buvo tarta. Tad čia aš įojas nurodė į socialfašistų ką 21 litą į savaitę, pradėjo' 
pats parašau taip, kaip, buvo — fašistu bendra frontą > ir mokėt po 15 litu, 
tarta, nes man ir buvo paves- "
ta apie tai parašyti

12 Kp. Seku. _

LIETUVIS
Nokintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
ž e m/ą kainą, 
nuliūdimo va
landoje .šauki-

. ‘ t

tęs pas

GRABORIUS

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker

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

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Puląski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIO^ MADOS

Fluslting 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 naktj ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiskai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĘLIAIS IR UTARNINKA1 S, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORzINAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets 
;TIĘS BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
KELRODIS: B. M. T. eleveileriu; išlipt dht' Flushing Ave. stoties; 

< ■ B. M. T. subway—išlipt apt Montrose Ave. stoties; visais 
Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

<♦>

<i>

<♦>

o

<l>

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. 1& * 
mokite Šio amato seniausioj ir, ge- t 
riaušioj įtaisytoj mokykloj. Vfenati* 
nė Lietuviška-Amerikoniška Autonao- -e 
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
Hisymui dirbtuvę praktiškoms lėkei- 

i joms ant visokių rūšių taisymo. Mo- ., 
kiname generaliai visiško perstaty- 

’ ino, carburetor ir visas sistemas * 
, elektros pritaisymo prie automobi-

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 1 
prieinama, patvarkyta lengvu ^mokėjimu. ri

Pilnas . VažinėjiAio kursas, įimant ir smulkius pataisymus, 125.00. Spę- 
ęialis važinėjimo kursas '$10.00. Lnisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie- ' 
iriais 10 vai. ryto, iki 2 vai. po pietų.

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

• q kitos 
jų visų bendrą rengimąsi'darbininkės, vifeton to, kad

* ’ v, Darbininkai' užstot tą darbininkę ir rei- 
ne tik ųepritąr| ;kalbet'pjūi,.;kalaut jai Mokėt seną algą, 
bet ir patys 'griežtai.' pąs-jtylqjo; ir toji darbininkė bu- 
merkę soeialfąsistų pąrdayi-.Įvo.i priversta dirbti už 15 li- 
kiškus darbus.; u*

Darbininkas

. J. Kiudens. prie linkimų.

WILKES-BARRE, PA,
dlŠiuom laiku čionai labai 

dėlė bedarbė siaučia. Kasyk
los labai mažai dirba. Pirmą 
pusę vasario mėnesio visa di
džiuma mainų dirbo tik tris 
dienas į savaitę. Antrą pusę 
mėnesio dirbo kiek geriau, 
bet dabar atsitraukia ta Fe
deracija, kuri vietomis maį- 
nierius privertė duoti pinigų 
nors ir iš to mažo uždarbio. 
Pąs mainierius nėra vienybės 
tokioj bedarbėj, kaip dabar ir 
duędasi taip save išiiaiido'ti;
Kompanijos susįripks galybę '

• ' ‘ • • ■ • *• • i I *

Tokioj bedarbėj, kaip da-
* • ‘ ‘ ■ »*1 ■ f i .UUAVUU V* UU A C* 

ęįkti-,d<aip kaj dabąr veikia.

l' Darbininke

; Iin-Iipni I’. I<I|V I,-, M , " J r ’ • ■ r r- r n—r> ą ■ T’

VIENINTeLe AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS
325 E. 14th STREETr f Near 1st Avęiįue .'NEW YORK CITY 

Trumpu laiku išmokiname 
viską, kaš lipk AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos. .

A.LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

i

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast, elektriką ir magneįizm$, ir važiavimą 
ir planą aijto.rucbillQi mokinama dicndtftfs ir vakarais. lt anglį* kalbose.
Mokytojais yra'*’ŽJmfls ekspertai—L. TlCRtylAVlČlUS. B. J. VAITKIiKpaS ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarautų4]«*tc<'už. mažą užtaokesŲ...' Mes padedame 
kiekvienam prie . pirkimo karo. UžsiraSyHĄi j ftiOkyklį 'kickVirtią dloiią'-niio fi ryto 
iki 9‘tai vdlaijdiii vakaro. Nedėlioję nfao'^fO rytb 'ikLŽ vai. 'po

COSMOPOLITAN AUtę AWSpt i , 
325 l,4tb STBiBĘT,.,; - w ĄHMe NXy XOBK C.ITY 

' ,r Telephone, Alfonquin 4-4049 / j|| ,

JJIJSIA, J

Įvairių karštų geri
ntų, ypač kuomet 

• užeisi sušalęs, gausi*
Šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už- 

i kandau.
Turi didelę svetal- 

’ nę, tinkamą ba
liams, teatrams,* ve
stuvėms, sporto pa- 

i rengimams ir t. t., 
tik 8 .blokai nuo 

j Btaen Island Fer-

LUTVINĄSA.

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

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

........... . __ , ...... ■ -.............. —



Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS
Policija Užkirto Kelią Vakarienė Jau čia Pat

Bedarbių Delegatam

Šiandie Visi į Tarptautinės Darbininkių 
Motery Dienos Paminėjimą, su Koncertu!

šiandie Brooklyno darbi
ninkės ir darbininkai apvaikš
čios Tarptautinę Moterų Dieną 
—turės 
gą su 1_______ _
svetainėje, kam 
Havemeyer Sts., Brooklyne. 
Sykiu su tuom bus minima ir 
penkių metų sukaktuvės nuo 
mirties Ruthenbergo, vieno iš 
žymiausių Kom. Partijos vadų. 
• Kas link politinės savo reik
šmės, šis mitingas vyriausiai 
bus nukreiptas prieš imperia
listinį karą, už Sovietų Są
jungos apgynimą ir už bedar
bių reikalus. Juk dabartiniu 
laiku tai ir yra opiausi mums 
klausimai.

Lietuviai darbininkai yra

s masinį'prakalbų mitin- 
koncertu GVd. Assembly

šaukiami skaitlingiausiai sueiti 
į šį tarptautinį Moterų Dienos- 
mitingą, kaipo demonstraciją 
prieš karą ir už aprūpinimą vi
sų bedarbių pragyvenimo lė
šomis iš valdžios ir kapitalistų 
iždų.

Pamatinę prakalbą pasakys 
Kom. Partijos vietinio distrik- 
to organizatorius Israel Am- 
ter; bus ir daugiau kalbėtojų, 
moterų ir vyrų.

Koncertinėje vakaro progra
moje dainuos Aido Ch'oras; 
raudonieji šokikai šoks, figu- 
ratyvius okiuš; bus piano so
lo muzikos ir t.t.

Mitingo pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga 25 centai.

Kada vidurinio ir žemutinio 
J New Yorko Bedarbių Tarybos 
j su pulkais pritariančių bedar- 
j bių ir dirbančiųjų suėjo į vie- 
Iną demonstraciją prieš centra- 
linį miesto bedarbių šelpimo 
biurą, ir išrinko 42 bedarbius, 
kaipo delegatus 'nueiti ir išdės- 
tyt biuro viršininkams greituo
sius reikalavimus bedarbių šei
mynų, — tai policija, kuri bu
vo iš anksto sumobilizuota, už
kirto delegatams kelią ir ne
leido juos vidun. Sako, gali
te delei pagelbos kreiptis į vie
tinius sau artimiausiu biurus. 
Bet vietiniai biurai, kaip žino
ma, vis mažau teduoda pa
šalpos bedarbiams.

Beduonių ir benamių padė
tis kaskart darosi skaudesne. 
Imkime kad ir pereito sekma
dienio vakarą. Lijo su snie-

Demonstruokim už 
Bedarbių Reikalus
Visi bedarbiai ir galintieji 

išlikt iš darbo, vyrai, moterys 
su vaikais ir jaunuoliai, susi- 
rinkite šiandie 12:30 vai. die
ną ant kampo Myrtle Ave. ir 
Broadway. Iš tos vietos pra
sidės bedarbių demonstracinis 
maršavimas į Brooklyno vald- 
džios centrą, į Boro Hali, prieš 
kurią paskui įvyks mitingas su 
prakalbomis. Iš susirinkusių 
gi bus pasiųsta į miesto val
dyba delegacija, susidedanti iš 
moterų ir vaikų. Delegacija 
išdėstys miesto ponams ūmius 
bedarbių reikalavimus—kiek
vienai bedarbio šeimynai bent 
$10 į savaitę, pavieniui bedar
biui po $1 per dieną, veltui 
pietūs vaikams, lankatiems 
mokyklas; paliuosavimas be
darbių nuo mokėjimo už kam
barius, gazą, elektrą ir t.t.

Draugai ir draugės, darbi
ninkai ir bedarbiai, turime vi
si prisidėti prie veikimo ir ko
vos, jeigu norime laimėjimo!

Kom. 6-ta Sekcija.

Konferencija del Darbo 
Tarp Jaunuolių

gu; buvo didelis ir persus vė-1 karienč įvyks 
jas; ir tokiame ore keli tūlęs-

itančiai bedarbių, susirinkę dar 
' pirm 8 vai. ant trikampio že
mės “liežuvio”'tarp Broadway 
ir ,7th Ave., New Yorke, visi

I perlyti laukė duonos kąsnio ir 
I kavos. Atėjo ir pusė po 9-tos, 
! o vis dar neatvažiavo “labda
riai.”

Ką tokis šelpimas bedar
biams reiškia? Jis reiškia ne;

Visose Didžiojo New Yor- tik laipsnišką jų marinimą ba-j 
ko dalyse yra paskelbtas strei
kas prieš ] 
drabužių valymo ir dažymo 
šapas. Darbininkai streikuo
ja prieš naujausią nukirtimą 

Į uždarbių penkiais procentais, 
i Reikia minėt, jog pirmiau 
.jiems buvo algos dviem atve
jais nukapotos, kiekvieną sy-

! kį po 10 nuošimčių. Po an
tram nukirtimui, c.............. .

| pradėjo organizuotis į šai*)ų ko- 
i mitetus. Tai tie šapų komite- 
I tai dabar ir sumobilizavo dar
bininkus streikam

Už poros dienų po streiko 
paskelbimui, bosai sutiko at
šaukti paskutinį penkių nuo
šimčių nukirtimą; jie priima 
jau ir streikierių reikalavimą, 
kad nebūtų daroma skirtumų 
tarp negrų ir baltųjų, tarp vy
rų ir moterų darbininkių. Bet 
darbdaviai dar priešinasi ofi
cialiam pripažinimui darbinin
kų šapų komitetų. Todėl st- 
reikieriai atsisako grįžt dar
ban, kol bosai padarys nusilei-

! dimą ir šiuo punktu.
Streikas eina pagal nurody- 

| mus Darbo Unijų Vienybes Ly- 
i gos.

Užstreikavo 52 Šapas
Dažymo ir Valymo °

du, bet ir šalčiu, pneumonia, 
penkiasdešimt dvi džiova ir kitokiomis ligomis.

Dėkitės visi į Bedarbių Ta
rybas, bedarbiai ir dirbantieji! 
Kovokite išvien už būtinąjį 
bedarbių aprūpinimą kaštais 
valdžios ir išnaudotojų!

Žiūrovas.

V I <ui- , «■ » V • ! • V»

darbininkai i Karas pries Streikuojančius
Randauninkus Brooklyne

MIRTYS— LAIDOTUVĖS
NEW YORK. — šeštadienį 

buvo jaunuolių darbininkų 
konfeerncija, sušaukta Darbo 
Unijų Vienybės Lygos delei 
geresnio organizavimo dirban
čio jaunimo. Dalyvavo 90 de
legatų, nuo dvylikos unijų, ša
pų komitetų, broliškos savišal
pos organizacijų ir kt. Ra
portą davė drg. Joseph Zack. 
Diskusijos apie praplėtimą 
darbo tarp jaunuolių buvo gy
vos;-bent 15 jaunų darbinin-! 
kų ėmė balsą ir drąsiai disku-1 
savb organizacinius klausimus. 
Išrinkta komisija, susidedanti 
iš 15 narių, varymui to darbo mas šiandien, kovo 8 d 
pirmyn. Priimta rezoliucija 
prieš drg. Harry Simms nu- 
žudytojus. Konferencija nu-įmetu, 2.3 Bridge St., mirė ko- 
tarė pasiųst sveikinimo tele- vo 4 d. Laidojama kovo 8 d., 
g»ramą suvažiavimui Naciona- šv. Trejybės kapinėse. 
Jį# ’ Mainierių Unijos, laiko
mam Kentucky valstijoj. I naši graborius J. Garšva.

Leonas Turauskas, 55 me
tų amžiaus, 269 Front St. C. 
Brooklyn, N. Y. mirė kovo 5 
d. 1932. Laidojamas šiandie, 
kovo 8 d.. 9 vai. ryte iš na
mų, 171 Starr St. (kur ran
dasi pašarvotas), Trejybės 
kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo
rius J. LeVanda—Levandaus- 
kas.

-- O---

Stasys Bukontas, 40 metų, 
77 Steamboat Rd., Grt. Neck, 
L. L, mirė kovo 4 d. Laidoja- 

šv.
Marijos kapinėse.

Petronė Kralikauskienė, 49

Laidotuvių apeigomis rūpi-

PUIKIAUSIA L.D.S. III APSKRIČIO

VAKARIENE
Nedėliok Kovo 13 d., Laisvės Svetainėje

• 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
me sužinoti. Taip pat gera muzika šokiams.
Pradžia 5 vai. vakare; Vakariene 8 vai. Įžanga $1.00 

Tik Šokiams 50c.
Visi pirkite tikietus. Tikietus. galima gauti “Lais

vės” raštinėj ir pas LDS. narius. Dar sykį pakartoja
me, kad visi draugai turi nusipirkti tikietus iki 10 die
nai kovo.

Laike vakarienės bus gera muzikališka programa. 
Dainuos L, Kavaliauskiutė, Aido Choro Sekstetas, Drg. 
Pakalniškis, A. Velička ir kiti, kuriuos dar nespėjo- 
Taip/pat gera muzika šokiams. .< 

f, ,, i -- -i——-

Pereitą šeštadienį Bedarbių 
Taryba ir streikuojanti už ran
dų nupiginimą bedarbiai ir 
darbininkai sušaukė masinį mi
tingą, kur dalyvavo 2,500 
žmonių. Ta minia susirinko 
prieš užstreikuotus' namus po 
num. 518 ir '526 P'enhsylva- 
nia Avė. Neilgai laukus at- 
pleškčjo būrys ' policijos su 
kulkasvaidžiais, n’u’odų bombo
mis, šautuvais ir revolveriais; 
bet pirmiausiai pradėjo buo
žėmis trankyti susirinkusius 
darbininkus, šešis labai su
mušė ir 20 areštavo. Bet ko
kie 500 darbininkų stojo į ap
sigynimo kovą ir atsakė polici
jai tuščiomis bonkomis ir ply
tomis. ‘

Pereitą ketvirtadienį iš tų 
namų buvo į gatvę išmestos 
aštuonios bedarbių šeimynbs.

Nepaisydami policijos tero
ro, randauninkai su Bedarbių 
Taryba suruošė vėl demonstra
cini mitingą pirmadienį.

šiandien gi areštuotiems yra 
paskirta stot į teismą 9 vai. 
iš ryto Pennsylvania Court’e. 
Bedarbių Taryba šaukia be
darbius sueiti teismabutin ir 
reikalauti paliuosuot visus kal
tinamuosius darbininkus.

Darbininkų Pasipiktinimas 
I prieš Žvėris Tvarkdarius

NEW YORK. —• “Niekšai, 
supuvėliai,” tai tokiais žod
žiais darbininkai ir bedarbiai 
vaišino demokratų policiją, 
kuri jau antru karfu išmetė iŠ 
kambarių, T.44’8' Crotona Fark, 
porą bedarbių N. Firikelsteinų 
su dviem badaujančiais kūdi
kiais į gatvę ir į šaltį. Bet Be
darbių Taryba su būriąis įnir
tusių darbininkiškų kaimynų 
nuėjo Į miestinį šelpimo biurą 
ir privertė maitinti du mažus 
kūdikius.

Namy Darbininkų Streikas
NEW YORK. — Jau aštun

ta savaitė streikuoja grindų 
dėjimo darbininkai po num. 
1838 Park Ave. Sustreikavo 
prieš algos nukirtimą 20 pro
centų. Prieš streikiėrius y^a 
naudojamas teismiškas ind- 
žionkšinas, samdyti padaužos 
ir policija. Bet streikas tęsias 
ir gerąi pikiętudjarųAs. "StreĮ- 
kieriams 1 vadovauja kairioji 
Stątybo? parbininkv: Ip d aštri-

Pūki L.D.S. III Apskričio 
vakarienė jau čia pat — kovo 
13 dieną. Visi draugai ir 
draugės nelaukite paskutinių 
dienų, įsigykit tikietus iš anks
to. Vakarienė 'bus labai pui
ki ir skani.

Muzikalė programa taip pat 
i bus gera. Dainuos Aido Cho
ro Merginų Oktetas. Bus ir 
solistų: A. Velička, L. Kava
liauskaitė, P. Pakalniškis ir 
dar bus daugiau, šokiams bus 
gera orkestrą. Įžanga tik vie
nas doleris ($1.00). šokiai 
prasidės 5 vai. po pietų, o va
karienė 8 vai. vakare.

Visi draugai ir drauges da
lyvaukite šiame, parengime. L. 
D.S. III Apskritys rengia dar 
tik pirmutinę vakarienę. Pel
nas šios vakarienes eis L.D.S. 
organizavimui.

Nepamirškite vietos: Va- 
“Laisvės” sve-r 

tainėje, 46 Ten.Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y. Tikietus ga
lima gauti “Laisves” ofise.

—o—•
Tikietų Platintojams

' Draugai ir drauges! Kurie 
turite paėmę L.D.S. III Aps
kričio vakarienes tikietų pla
tinimui, nepamirškite, kad juos 
reikalinga sugrąžinti komisijai 

i iki 10 dienai kovo. Tikietus 
galima grąžinti komisijos na
riams P. Baranauskui, J. Kai
riui, V. Bovinui “Laisvės” 
adresu.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

(istas išgydo įvairias kojų Ii- C.? 
?as, patinimus, gyslų ir są- KĮĮ 
narių įdegimus be operaci- Kjy 
jos taipgi ir kitas ligas. JU 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais ii;. šeštadieniais nup 
11 iki 1. valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas. ,
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ILaikrodžiai, Deimantai ir- 
į Auksiniai Dalykai i 
į Dovanom ar patys sau noreda- I 
įmi pirkti laikrodžius, daimantus!

į nokite, kad 
n sipirksite.

J ĮVAIRŪS
I RODŽIAI 
3

į JAUSTOS

Dovanom ar patys sau noreda- I

I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- 
’ 1 pas mane ; ' 'pigiau nu-

LAIK-i
NAU-

MADOS*
PRIEINAMĄ 
KAINĄ

’ m •
| Taipgi taisau visokius laikrod- 
? žius ir kitus papuošalų daiktus, 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
| stengsiuosi pilnai patenkinti.
J Williamsburgieciams, kuriems 
* pertoli pas mane atvežti pataisy- 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
1 Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo- 
| kosite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

i 

I 
I

I 
B

—rtn'.

Komisija.

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje). ;

PAJIEŠKOJIMAI
• Aš. Alena Baltrušaičiūtęį. 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; horėčia sueiti ar
ba susirašyti. A. Ješkevičienė, 4186 
Park Ave., New York, N. Y.

(54-57)

IŠRANDAVOJIMAI
t ? IŠŠIRANDAVOJĄ , -

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

(55-57)

PARDAVIMAI
FARMA ANT PARDAVIMO 

PARSIDUODA FARMA. 152 ake- 
'riai žemės, 15 raguočių (karvių) 6 
kiaulės, 3 arkliai, 200 vištų ir visa 
reikalinga mašinerija dęl žemės ap
dirbimo. Žemė gera ir viskas pui
kiai auga. Yra didelis plotas pui
kios girios. Per girią teka puikus 
upelis. Farma apie 2 mylios nuo 
Hampton, N. J., miesto. Keliai išvesti 
geri. Pardavimo priežastis išvažiuo
ju j Lietuva.

Savininkas A. Staniulis
Box 14, Hampton, N. J.

(56-67)
PARSIDUODA restaurantas, geroje 

biznio vietoje, apgyventa lietu
viais ir kitataučiais. Esu vie
nas ir persunku apsidirbti. Te

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

U M Ml. J. V j
del parduosiu arba jei atsitiks tin- Į

Telefonas: Stagg 2-9105 ,

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

j GAZO ANESTETIKA
! < . ;į VALANDOS: . . ; , < 
jNuo, • vąl. ryte iki; 8 ;val. vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais

i tik"'susitarus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
// Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC

MEDICIN. DAKTARAS

■ S. A CERNOV
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

* Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų

Tel.; Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Gigai-y
JONO ARBA 

PETRO
Kaino* jh> 

10c ir 15r

Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ

ISDIRBYSTftS
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- 

i stus, bet ir j tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

. Dirbtuvė
361 Broadway,

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

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

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015

452 Woodward Ave., ' Ridgewood, L. I., N. Y.
Kampas Himrod Street

MATHEW P. BALLAS
( 6 I E L A U SK AS)
G R A B O R I U S 

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

MŪSŲ, (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iŠ visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČIAM t, KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI- DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES 
'KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

musų raštine Atdara dieną^ ir naktl mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS,
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslaą įčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau flmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir edos. 
Padarau ižtyrimj kreujo ir šlapumo.

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

. New York. N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

□mani

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
®po numeriu 

512 Marion Stn 
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

Telephone, Stagg 2-4409

A.. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVŲ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare 
; i ♦ t į4 ■. t ’

Telefonas, Midwood 8-6261




