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simu.

“Labor Unity.”
Rašo D. K—t is

Kovo 2 d. Elizabetho A.L.D. 
L.D. 54 kuopa turėjo nepapras
tą susirinkimą-diskusijas apie 
rolę Komunistų Partijos Ame
rikos darbininkų judėjime. 
Draugė Sasna davė įžanginę 
prakalbėlę., ,Nors jn’arių ir pa
šalinių dalyvavo mažai, bet dis
kusijos buvo gyvos'. Ir pasek
mės neblogos. Vienas narys įs-j 
tojo Partijon, gauta 2 serai• 
“Laisvei” ir, vienas doleris au
kų. Taipgi atnaujinta prenu
merata “Darb. Balso” vieniems
metams.
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QYMDEN, N. J.— Kovo 

9 d. čionai kilo gaisras ir 
eksplozija senoj gazo tan- 

dovybėje, tai sklokininkų visai ;koj. Ant vietos užmušė bei 
nebūtų. i iškepė keturiolika darbinin

kų. Kiti penki randasi ant 
mirties patalo. Spėjama, 
kad bus žuvę iki 25 darbi
ninkų.

Tai kalti kraugeriai bosai 
vietinius i Public Service Gas and El

ectric kompanijos. Jie pa
samdė bedarbius už ma- 
žiausį atlyginimą ir suvarė 
j tanką ją išvalyti, visai ne
apžiūrėdami, ar yra gyvy
bei pavojus. Tanko j būta 
nemažai gazų. Darbininkai i 
sulindo į 4 kubilą-tanką ir 
pradėjo dirbti. Kažin kaip 
užsidegė ten esančios piela- 
vinos. Kilo gaisras, paskui ( 
gazo eksplozija. Ir štai ši-. 
toj tankoj sudegė visi dar- ' 
bininkai, apart vieno, kuris 
Spėjo kopėčiomis greitai iš
lipti ir nušokti nuo viršaus.

Dabartiniu laiku mūsų kolo
nijoj reikia būtinai surengti 
diskusijas religijos klausimu, 
nes čionai krąįi.stosi visokie Ge- 
nečiai, klaidindami 
darbininkus. Ypač taip vadi
namieji nezaležninkai, mano su
pratimų, su savo demagogija, 
persistatydami save darbininkų 
draugais, daug žalos daro. Jie 
statos geresniais už romiečiij 
kunigus. Reikia įrodyti, įtikin
ti vietinius proletarus, kad vie
ni ir kiti tokie pa^ parazitai ir 
buržuazijos tarnai.

Kas supranta ir skaito anglų 
kalba, >tam patartina įsigyt 
“Labor Unity”. Kovo mėnesio 
laidoj rasite labai gerų straips
nių apie veikimą; „revoliucinių 
darbininkų Amerikos Darbo 
Federacijos unijose. Tuo klau
simu rašo d. Fosteris. “Numu- 
šimas 1Q nuoš. algų gelžkelių 
darbininkams,” parašyta Mil
ton Howard ir Grace M. Burn
ham.

“Dvi konvencijos anglies 
dustrijos darbininkų,” "taip 
svarbus straipsnis.

“Labor Unity” pavienio 
merio kaina 10 centų.

23 Bedarbiai Pavo

?v

Tom Mooney motina, 84
X

i metų amžiaus senute.
ji Ji buvo nuvykus Wa- ! 

shingtonan ir norėjo I 
i 

pasikalbėti su preziden
tu Ho-o veriu. Norėjo 
prašyti, kad Hooveris 
paliuosuotų jos sūnų iš 
kalėjimo. Bet W al 1 
Streeto agentas Hoove-

z

ris visai atsisakė kalbė
tis su senute Mary

Money.

KOMUNISTU PARTIJA ŠAUKIA SU
GLAUST EILES IR TEST KOV£ PRIEŠ

ALKJ IR PRIEŠ VALDŽIOS TERORĄ

DETROITO FORDO INTERESU KONTROLIUOJAMA VALD
ŽIA AREŠTUOJA DARBININKUS, IDAN T NUSIPLAUT RAN- 'i ■ 
KAS NUO ATSAKOMYBES UŽ PASKERDIMĄ BEDARBIU ji
Šalin Terorą! Šalin Budelią Rankas nuo Komunistų Parti- apgavystei

jos! Atmuškime Naują Valdžios Terorą; Lietuviai Dar- Pl us^lko^Ir Butkaus ir ku- 
binmkai, Stokite j Bendrą Kovos Frontą, Suglauskite kenkti partijos darbui tar- 
Eiles po Komunistą Partijos Vadovybe; Atmeskite Provo- pe lietuvių darbininkų, ku- 
katorius ir Renegatus, Kurie Šiuo Krizo Metu Kiša Koją ^udėjhnT^š
Mūsą Klasės Revoliucinei Partijai i daus. Draugai darbininkai,

| kuriuose dar yra revoliuci-

provokatorių

DETROIT, Mich.— Pra
sidėjo kruvinosios Detroito 
valdžios kerštas prieš dar
bininkus, kurie veda kovą 
prieš alkį, šita Fordo inte
resų kontroliuojama val
džia su majoru Murphy 
priešakyje pradėjo ablavas 
ir areštus prieš bedarbius. 
Jau sumedžiota ir suaręs- 
tii^ami/^šuokalbyjė žuHytT;kaltinti-žmogžudystėje, 
ir sulaužyme kriminalio J 
sindikalizmo įstatymo, 
i i
Budeliai Bando Nusiplauti i

Rankas
Šitas pasiutęs valdančio- i , .■t , L i v. , . i arba nužudyti elektros ke- sios klases kerštas turi tik-! J

slą nuplauti budeliams ran-.
, Tikrais šios skerdynės

Masinis Susirinkimas nės klasinės sąžinės nors
Sekmadienio susirinkimas 

buvo nepaprastai didelis ir 
entuziastiškas.
iki keturių tūkstančių dar-' vaidančiajai. klasei pulti 
bimnkų. Drg. Fosteris ir, Komunistų Partiją. Fordai, 
kiti kalbėtojai saukė $us1-1 Murphy, Hooveriai ir Fišės 
rinkusius darbininkus daly-! 
vauti pirmadienio alkanųjų 
demonstracijoj. Štai už ką į

3 krislelis, kurie iki šiolei se- 
kėtė paskui tuos renegatus, 
grįžkite atgal į mūsų kovin- 

Dalyvavo ^as epes Liaukitės padėję 
j ( klasei pulti

atvirai smaugia ir žudo mū
sų draugus kovotojus. O 
provokatoriai Pruseikos ir

tuotal 60 proletarų.1 Jie kai- ;]U(?,S. ™rį sua^estuot_\ir aP" Butkai kaip tik šituo bar x _ __ c _ Iro nn-n 7-mAfr7iidvctnin 1 . * •sios bedarbės ir teroro, lai
ku stengiasi užduoti Kdnli 
nistų Partijai smūgį iš vi- 

! daus lietuvių darbininkų' 
valdžiai 'judėjimo. Jie padeda aniems 

klasės mirtiniems.

Pasikėsinimas ant Komu
nistų Partijos

Murph y-For do
I svarbu pagriebti Komunis-(mūsų 
tų Partijos vadus ir juos i priešams.

Draugai darbininkai, mes- 
dėje, arba pasodinti' už gro- kite tuos renegatus ir pro- • 

Tuomi ji i vokatorius! Komunistų Par-’ 
tikisi užduoti smūgį visam ‘ tija šaukia jus į bendrą ko- 
komunistiniam judėjimui.! va prieš budelišką valdau-- 
Kerštas ant darbininkų kla-Į čiąją klasę!
sės virsta kerštu prieš tos' i------------------
klases avangardą — prieš, I)rff |Wj7arn< PralralhlK 
Komunistų Partiją, kuri or-1 Wr5: ITUZdlOS fldKdlDUb

Maskva.—Išsiaiškino, kad 
buvo kėsinamasi nužudyti 
ne D r. Twardovskis, bet 

in patsai Vokietijos ambasa- 
pat j dorins Dirken. Tai buvo 

kontr-revoliucionierių dar- 
nu’ bas, kad sukiršinti Vokieti

ją prieš Sovietų Sąjungą. 
Bet pasitaikė, kad ta maši
na važiavo ne ambasado
rius, bet jo padėjėjas.

in-

jingai Sužeisti
DETROIT, Mich. — Iš 

daugelio sužeistų, 23 bedar
biai randasi gana kritiškoj 
padėtyje. Kai kuriems grū
moja, mirtis. Kulkomis su
varstyti guli ligoninėje.

Sudarykite Bendrą Frontą Dirbtuvėse ir Organizacijose; 
Nei Žingsnio Atgal; Maršuokime Pirmyn Kovoje už Be
darbių Pašalpą ir Apdraudą
Amerikos Komunistų Partija, kurios nariai, kartu su r ...................

nariais Jaunųjų Komunistų Lygos, turi panešti pirmuo-
sius smūgius valdančiosios klasės užpuolimų ant darbi- kaltinfnkate\ro^
ninku klasės, šaukia visus darbininkus ir' darbininkes w nsorganizuotis ir priešintis kapitalistiniam ofensyvui vi-^01.^? iry.vlSL yetioito pa
šose formose. Darbininkai ir darbininkės, organizuoki- L1 Jie paieiuo gin - 
tės ir streikuokite prieš visokius algų kapojimus, kovo-. . razbaininkus ant
kite už bedarbių pašalpą ir apdraudą. Kovokite prieš ^aršuojančių, bedarbių. Jie 
Hooverio valdžios alkio ir karo programą. įnužudė keturis darbininkus . . Amcrikn<? darbi-:

Teroras vedamas prieš mainierius Kentucky valstijoje, ir pavojingai sužeidė 23 ko-A , 1
‘ J - - - Kelios savaitės votojus. Jie sulakė kraują |ninRus Rovai P^es alki.
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Peshawar. Indija.—Atlė
kė Anglijos kariniai orlai
viai ir bombardavo šį mies- Nesenai paskerdė kovotoją d. Simms, 
telį. Miestelio gyventojai atgal Chicagos valdžia nužudė tris juodveidžius darbi -

tu visam amžiui.

Nedė-HUDSON, Mass.— 
lioj, 13 d., kovo, 2 

i pietų prakalbos įvyks 
tuvių Piliečių Kliuho

- ninkus kovai prieš alkį.
Bet | Lietuviai Darbininkai, Su

glauskite Savo Eiles po Ko-1 
munistij Partijos Vėliava !taingje> 17 School st 
Matote, draugai darbinin

kai ir darbininkės, su ko
kiu žvėriškumu puola Ko- 
munistų Partiją. O puola 
todėl, kad tai vienatinė dar
bininkų klasės revoliucinė 
partija. Puola todelf kad ji 

j gina proletariato reikalus, dalyvaukite, nes.
Nesenai palaidojome jau- tik ką iŠ Sovietų 

na komunistą draugą sugrįžo ir daug nauja 
Simms. Dabar Detroite vai- kys.
džia nužudė kitą jauną ko-1■ ----------
votoją ir vadą komunistą1 Gyvybes Žuvo 
d. Joe York. Žuvo jie kovos ’ 
lauke. Žuvo jie už visos 
mūsų klasės reikalus.

Darbininkai, suglauskite 
eiles po Komunistų Parti
jos vėliava. Stokite į savo 
partijos kovingas eiles. * 
Į Tuos, Kurie Bando Pakiš
ti Koją Komunistų Partijai

Mes atsišaukiame į tuos 
darbininkus, kurie pasidavė

mūsų klasės draugų, 
dabar nori nusiplauti ran
kas. Dabar nori suversti

Kaltu darbinin
kų, kovojančių prieš badą. 

'.Bet nepavyks!

kaitinami davime pagelbos ninkus. Taip pat nesenai Clevelande paskerdė du juod- 
I sukilėliams. Daug žmonių veidžius darbininkus. Dabar Detroite paskerdė keturis

bedarbius? Valdžia, Fordas ir visi kapitalistai priėjo ^apę ant ne 
prie to, kad jau iš kulkasvaidžių skerdžia beginklius dar
bininkus.

Komunistų Partija jaukia darbininkus padaryti galą 
šitom žudynėms. Visur šaukite protesto susirinkimus. 
Kelkite tą klausimą dirbtuvėse, mamose ir šapose.

Išrinkite komitetus, kurie aplankytų visus Amerikos 
Darbo federacijos lokalus ir visas darbininkų organiza
cijas. Šaukite prie kovos prieš žudymą darbininkų. Su
stiprinkite kovą už bedarbių apdraudą. Organizuokite 
demonstracijas ties Fordo dirbtuvėmis ir ofisais. ,

Paskandinkite Detroito miesto administraciją ir Mi- 
chigąno valstijos valdžią protestuose, nes jie yra tikrais 
kaltininkąis ir budeliais.

Organizuokite darbininkų klasės bendrą frontą prieš 
terorą ir priespaudą.

I ' 1 į

Washington.— Hooverio 
valdžia įsake karo depart- 
mentui visus kariuomenei 
reikalingus daiktus pirkti 
namie. Iki šiol armijos šta
bas degtukus pirko Sovietų 
Sąjungoje, nes jie pasirodė 
daug geresni už ameriko
niškus.

žuvo laike bombardavimo.

DETROITO LIETUVIAI DARBININ
KAI, DALYVAUKITE MASINĖSE NU

ŽUDYTU DARB1N. LAIDOTUVĖSE
.. , f * f • , • ,

to proletariatas maršuoja 
pirmyn ir tęs toliau kovą už 
bedarbių apdraudą ir pašal- 

’pą.
Dalyvaukite visi ir visos. 

Atiduokite paskutinį atsi
sveikinimą žuvusiems kovo
tojams. Jie-krito už visų 
mūsų reikalus. Sudėkime 
prie jų kaisto prižadus, jog 

i mes tęsime jų pradėtą dar- 
nuo galingo darbo žmonių bą. Pasakykime, kad jų 
balso. Tegul pamato tiro- pralietas brangus proletari- 
nai ir budeliai, kad Detroi-lnis kraujas nebus veltui!

Ateinantį šeštadienį, kovo 
12 d., įvyks laidojimas nu
žudytų bedarbių, draugų 
darbininkų. Tai bus masi*» 
nės laidotuvės. Tai bus ga
lingas Detroito darbininki
jos protestas prieš kruviną 
valdžios ir Fordo terorą.

Lietuviai darbininkai, ma
siniai dalyvaukite tose lai
dotuvėse. Tegul sudreba 
Detroito valdančioji klasė

Maskva.— Sovietų val
džia tikisi gero kviečių der
liaus ateinančią vasarą. Iš 
visur pranešama, kad už
tektinai buvo sniego ir šal
čio delei apsaugojimo kvie
čių nuo sunaikinimo.

Kruvini Budeliai Puola Ko
munistų Partiją

Valdžios gončiai paleisti 
jieškoti ir sumedžioti Ame
rikos Kom. Partijos vadus: 
dd. Fosterį, Schmies, Rey
nolds, Goetz ir kitus., O ka
me jų prasižengimas? Jie 
kaltinami, kad j.ie dalyvavo 
ir kalbėjo masiniam susi
rinkime, kuris bivo suruoš
tas per Darbo Unijų Vieny
bės Lygą pereitą sekmadie
nį, dieną anksčiau prieš al
kanųjų maršavimą, ant ku
rio užpuolė budeliai. Susi
rinkimas buvo sušauktas 
delei prisirengimo prie al
kanųjų maršavimo linkui 
Fordo , dirbtuvės, kuri ran
dasi Dearbome.

LOWELL. Mass.— 
lioje, 13 d. kovo, 7 vai. 
kare. Prakalbos 
tainėje po num. 84 
sex St., ant 4-tų lu

Visi draugai dar
Mizara

paaa

Didelėse Audrose
Visu Atlantiko 

no pakraščiu užėjo 
prastai smarkios 
Kiek apskaityta, tai 
se bei nuo šalžio žuvo 
vybės. Daug laivų

nepar

(Daugiau Pasaulinių 
5-tam puslapyj)

Tarptautinis Masinis Protesto Susirinkimas New Yorke Pries Nužudymą Keturių Darbininką Detroite ir Prieš Kruviną Terorą Įvyks Penktadie-, , 
nį, Kovo 11 i, 8 vai. Vakare, Central Opera House Svetainėje 67th St ir 3rd AveJ Brooklyno ir New Y orko Lietuviai Darbininkai ir Darbininkės
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JIEŠKO FOSTERK) IR KTTŲ, KAD 
NUPLAUT SAVO KRUVINAS RANKAS

pkerdynę prie Fordo Motor Kompanijos dirbtuvės 
į)įrn,’ Mich., pereitą pirmadienį kalta Fordo polici-

APIE RINKIMUS Į UGONIU KASAS kandicfetai
•’ ' • ■ VniiniaFni iv» Vari Ui

Kairiųjų darbininkų sa-jšas įteikiiUnį įai prie ligos 
rašai buvo išstatyti visose-kasos štato sėdėjo ir žvalgy- 
trijose Kaimo rinkimų ap- bos viršininkas, o sociafee-: 
lingėse. Dar lig nepadavus mokratas iš ligos kasos pa- 
sąrašų žvalgyba dūko, laks- kiūrėjęs į darbininkų sąrašą 
tydama po kairiąsias prof- ten pat esant žvalgybinin

kui pasakęs: “Čia ne sąšla
vynas, kad visokį brudą nė- 
šąt, ištaisyki^.” Po to buL 
vo antrą kart nuneštas tas 
pąts sąrašas, tik poperio 
kraštai apkarpyti, tad so
cialdemokratas . pasakęs: ’ 
“;O, dabar geras, jei tokį būk1 
tumėt pirma atnešę, tai bū'-, 
tumein priėmę. ! Dkbar gi Į 
nepriimsim, nes pavėlavot' 3!' 
yatondasl” ” Ir; taip sąirašo ! 
nepriėmė. 1 Biržiškiai pada
vė skundą į apygardos vąl-

sąjungas, darė ten nuolati
nes kratas pačiose sąjungo
se ir pas atsilankiusius' ten 
■darbininkus. . y is įieško jo 
kandidatų sąrašų. Čia jiems 
nieko nepasisekė surast, ir 
kandidatų sarašai buvo .pa
duoti užtvirtinimui. TadaUž‘- ___  _ _______________ ____ „__________  v

Dearborn,’ Mich., pereitą pirmadienį kalta Fordo polici- žvalgyba griebėsi -kitų prie- 
ja, kalta Dearborn ir Detroito policija. Nužudyme ke- monių. Ji pasiuntė savo: 
tūriųi.oemonstrantų darbininkų ir sužeidime apie 40 kitų’agentus pas kairiųjų,, sara- 
kalta jPordo kompanija, kuri panaudojo savo privatišką i šų kandidatus ir . pasirašiu- 
policiją tam kruvinam darbui. [ [Įsius po:• sarašais » darbinin-

Tasai pagarsėjęs darbininkų “draug 
das, pastaruoju laiku labai daug blofino apie “masinį ga- 
mininįą” naujo modelio automobilių. Biotinę, kad jo stačiai statė pasirinkti vie- 
kompąhija išleisianti šimtus tnilionų dolerių sugrąžini- na iš .dviejų: 
mui “prosperity”—“gerų laikų.” „
vės dįrba pilnu garu, ir tai dar jis suvėlavęs su automo
bilių pristatymu. Blofino, kad jis sutraukęs visus savo 
darbininkus į>. darbą, o desetkus tūkstančių naujų darbi
ninkų ; dar paims darban.

Bet tikrenybėj, žinoma, buvo visai kas^kita. Desėtkai 
tūkstančių Fordo darbininkų, išmestų iš darbo iš prie- 
žastiės krizio, randasi ant bado slenksčio. Ir tie darbi- 
ninkaii1 pagalios nusprendė masiniai nueiti prie Fordo mil
žiniškos dirbtuvės ir reikalauti, kad jis ištikrųjų duotų 
jiems;-darbo,.o ne blofintų; kad badaujantiems bedar
biams ir jų šeimynoms teiktų pašalpą.

Detroito policija davė leidimą demonstracijai.
Bet kuomet darbininkai pasiekė Dearborn, Detroito 

priemiestį, kurį valdo Fordo kompanija, kuomet suvirs 
5,000 bedarbių artinosi prie milžiniškos Fordo dirbtuvės, 
•tai Fojrdo kompanijos ir Dearborn policija pradėjo šaudy
ti į demonstrahtus. Gaisrininkų suorganizuotos koman
dos pradėjo leisti šaltą vandenį į demonstrantus. Poli
cija keturis darbininkus ant vietos nušovė. Kelis desėt- 
kus sužeidė; tarp sužeistųjų keli randasi kantiškoj padė
ty. Ąišku, tuomet demonstrantai, pasipiktinę policijos 
kruvįjia ataka, būdami beginkliais, griebėsi plytų ir ak- 
meniK’kad nors ,tais įrankiais apsiginti nuo policijos kru
vinos įtakos; ' j ’ u . : 1 j

Nei tūlį kapitalistiniai laikraščiai pripažįsta, kad tame 
kalta įĘolfeija. ’ ‘ H • j • ' \! - į

“Porcija prarado savoųyrotą. Jie šaudė į bedarbių mi
nių, 
i 
mo,” rhšo New Yorko* “World-Telegram” savo ėditariale.

Neiv York “Evening Post” sako: “Mes linkę manyti, 
kad policija, kaip viešoji, taip privatinė blogai pasielgė. 
Jeigu tas pirmutinis šūvis nebūtų buvęs iššautas; tai dą- 
lykas^gal būtų praėjęs be gyvasties praradimo.”

. Neri- York “Herald Tribune” pažymi, jog tai nesmagi 
žinia, ir toliaus sako, jog “Amerika dar nėra tokioj pa
dėtyj/kad minią reiktų kirsti kulkomis.”

Nors ir kapitalistinė spauda pripažįsta tą faktą, jog | 
policija pradėjo šaudyti į bedarbių minią, tačiaus visa , _. , , .. .:
parazitų klasė ir jų valdžia už tą policijos kruviną dar- cla . n eJ° kraj;a‘ Zinoma, i 
bą-kaltina kovinguosius darbininkus, ypatingai tą dalį tokiose aplinkybėse sarasai; narių 
kovingųjų darbininkų, kurie stovi priešaky Amerikos pataisymui ir nebuvo priim-1 jaus, kuris kenkia orgamzaci- 
darbininkų klasės kovų ir tas kovas vadovauja. Del tos ti. Po to buvo areštuoti iJOS ..Mes -f.
kruvinos skerdynės valdančioji klasė ir jos valdžia kalti- .kai kurie sąrašo . atstovai l 
naCKomumstų Partiją ir jos vadus. '(Šimonis, Komodaite ir ki- tėn Jr mQsy buvo neapsirįk-

Dabar valdančioji klasė ir jos valdžia, kad nusiplausti tada ligos kasos valdyba ta. čionai paduosiu keturių 
.- - — --- --------------- sąrašus paštu metų skaitlinę, kiek 14 kuo-

I pos Fin. Sekr. V. P. Banionis 
(_ ! yra “pasilaikęs” narių

ima nieks negalėjo sarašų j centų ‘
T. 'priimt. Pagaliau, kadarą-i1928

J. v v cv v v U V1U VUO H , JIS v . , i ' J-929
tik sekmadienį kalbėjo masiniam darbininkų mitinge De- rasU. atstovų pavaauotojai < 1930 m 
trojtč. Dabar kapitalistai ir jų valdžia nori tos skerdy- Serai paškandalino nuėję į 1931

draugaVj Henry For- ikus- Žvalgybos agentai kan-, ve skundą i apygardos val- 
dofino apie “masini g;a- didatams. ir darbininkams dybą. Pašekmių to dar ne-

■ ; • ■; 2 ■ žinom, bet veikiausiai, kad
: arba neatimt iš to nieko nebus. Panevė-

kurie to 
rą ko- t 

munistai ir kad būdamas. 
vienam / sąraše su komunis
tais 'ir tu būsi skaitomas ko
munistu ir būsi areštuotas. 
Siūlo jam atsisakyt. Tas nu
rodo, kad yra į sąrašą iš-! 
statytas dirbtuvės darbinin-1

S, Rengėtės
ninkai eina pas darbininkus prie Konferencijos
ir klausia: “Ar jūs žinot,
kad jūs davėt savo parašus Kietosioš anglies mainie- 
po komunistinio sąrašo”? |rių sekcijos lietuvių komu- 
Darbininkai atsako, neži-i nistų biuro sekretorius pra- 
nom. ’ Tada žvalgybininkai | neša, kad balandžio 10 d. 
tuoj paima popieros ir rašo'yra šaukiama komunistų 

i protokolą, kad darbininkai 'konferencija.. .Centro Bui- 
Iparašų rinkėjų.buvo apgau-kas ragina Shenandoah-Mi- 
i.ti ir jie savo parašus atšau- nersville. ir . ( Wilkes-Barre- 
Ida. Darbininkai tyli. Po to Scranton apielihkių drau- 
žvalgyba vėl kreipiasi į kan- gus tuojaus > yuoštis orie 
didatą: •: “Na; rniatai, darbi- šios konferencijos.
ninkai atšaukia savo para-, Tai bus labai svarbi kon. 
sus, tų dabar nebegali fįrencjja. Mes turime sus- 
but. kan^datu,; atsisakyk, tipenti komunistines spė-

4.............. ^areštuotas, kas tarpe mainierių. Wna-

KOMUNISTŲ PARTIJOS
Naujų Narių Gavimo Vajus

Veda Lietuvių Kom. Frakcijos Centro Biuras

ir klausia: “Ar jūs žinot, 
kad jūs davėt savo parašus

rūpinasi auklėjimu naujojo 
susivienijimo. Ir čia brook- 
lyniečiai turėtų pasimokin
ti.

Blofino, kad jo dirbtu- savo parašo, pasilikt kairių- žyj nore ta antru kart pa- 
iu kandidatu ir eit i kalėji- .duot, susirišta,' su Montvilo __ tr* •• i • i i --- ---------------—
mą (prie to jie nupiešdavo ’ darbininkais.f Darbininkai, wrbipinkas safer pagalvo- kenčiamos sąlygos revoliu- 
nadėti kalėiimp ir nasiliku- atsisakė, sakydami:, “už s. Siąs. Žvalgyba . duoda jam eionizuoja mainierių mases;

d. nebalsuosim, bet kito są- pagalvojimui laiko ir išeina. Tačiaus, turime pripažinti, 
ir rieišsįtatysim, nes Tyoj po to darbininkų kan- j mūsų komunistinės spėkos 

__ _ ____ ____ ’ didatą iššaukia į kontorą, | neauga tuo pačiu t^mpu Ši 
Verta paminėt, kaip žval-|^ur administracija jam pa-, konferencija plačiai apkal-

sių laisvėj jų šeimynų padė
tį), arba atsisakyti būt kan
didatu, atimt savo parašą 
ir likt laisvėj. O vienam 
atkakliam karių jų sarašo 
kandidatui, nepasiduodan
čiam jų gąsdinimui, žvalgy
ba pasiūlė pereit į soc.-dem. 
sąrašą, . žadėdama pasta
tyt jį pirmose s. d. sąrašo 
vietose. Tas pasiuntęs žval
gybą po velnių. Bet bend
rai tokio žvalgybos darbo 
pasekmėj daug kandidatų ir 
davusiųjų parašus atsisakė. 
Pabūgo kalėjimo. Bet atsi
sakiusiųjų vietoj buvo gali
ma gaut naujus ir sąrašus 
pataisri- Vienok žvalgyba su 
socialistine ligos kasos' valdyba 
nesnaudė ir čia: į kada bu
vo norima duot - naujus pa
rašus ligos kasos valdyboš 
bute, tai tas nebiivo leiąta,

rašo 
visviena areštuos.

gyba privertė atsisakyt vie
ną kairųjį kandidatą iš So- 
loveičiko lentpjūvės. Žval
gyba atėjusi į lentpjūvę už
puolė kandidatą su klausi
mu : “Ar tu: žinai, kad tu esi 
komunistiniam /kandidatų A
sąraše? Jis atsako nežinąs, I rinkimus į ligonių kasas, 
ir manąs, kad tai paprastas 
darbininkų sąrašas. Žvąlgy-

X

’iilig žinių pranešimų, kuomet ašarų bombos ir šal- j 0 sarašo atstovai negalėjo 
to vąMens sriovės nepajėgė sustabdyti bedarbių užpuoli* imt su savim sarašo nes už 

rv *’ NlAiir v Avlrn ’'lA/AvIrt JI nlArri'nm" cnvA nrliruvuo lo • v • S ♦ 1
durų šlovėjcr žvalgyba ir 
laukė išeinant su sarašaįs,

Nauja Frakcija
Gavome pranešimą, kad . 

kad Lewiston, Me., įstojo į • 
partiją keturi lietuviai dar
bininkai. Draugas S. rašo:

“Turiu pranešti, kad pas 
mus* gauta į Komunistų 
Partiją keturi nauji nariai. 
Dar vieną tikimės greitai 
gauti. Esu paskirtas susi
rašinėti su Centro Biuru. 
Tie keturi draugai jau tu
rime partijos mokesčių kny
gutes ir mokame į pirmąjį 
distriktą.”

Mes sveikiname Lewis- 
tono draugus, įstojusius į 
Komunistų Partiją. Drau
gai, dėkite visas pastangas, 
kad daugiau kovingų lietu
vių darbininkų įtraukti po 
raudona komunizmo vėlia
va.

sako: arba atsisakyk būt bes visą padėtį ir išdirbs 
kandidatu, arba paliuosuo- planus, kaip gauti naujų na- 
jam tave nuo darbo. • rių į Komunistų Partiją.

Aiigščiau paduoti daviniai i Kitas klausimas, tai mai- 
rodo, koks tamprus buvo nierių auganti ko v- prieš 
frontas tarp socialfašistų, L^wiso biurokratišką maši- 
fašistų ir žvalgybos per n£l- Senosios unijos nariai 

randasi- dideliam nepasiten- 
i kinime. Visur organizuoja-; 
si' eilinių narių L________
Ir čia turime pripažinti tą' 
faktą, kad lietuviai mainie-' 
riai, net patys komunistai,! 
nėra pakankamai Įveltu tų 
Svarbų judėjimą. O tai JU- Valstijos valdininkų terorą ir

jam tave nuo darbo.

B.
(Iš “Balso”) .

, WATERBURY, CONN.

komitetai. I Vilijos Choras ir Rus, Darbi-
ninku Orkestrą Veikia

Kaip Yra Eikvojamas SI A Nariu
Turtas 14-toj Kuopei i dėjimas, kuris liečia kiek- • nužudymą d. Harry Simms.

‘ '___ 1 I vieno darbą ir gyvenimą.; Visas prasikaltimas prieš ka-
iki šiai dienai,, tai tuomi duo- -Lietuvių komunistų konfe-j pitalistinę klasę diraugo.Simms . 
da proges ir kitiem^ Kuopų ; rencija ir tą klausimą tų- į,buvo tik tame, kad jisai orga- 
viršiiiinkams'pasinaudoti pfb- rėš nlačiai? išdiskusuoti. ' ilizayo mąinięnus, darbininkus. ( 

■ga. /-c. f <
S.L.A. nariai turėtų reika

lauti iš P.T. paaiškiųimo apie 
14-tą kuopą. Reikia nepa
miršti tp, kad bondsų kompa
nija neatlygins visus nuosto
lius, kuriuos padarė buvęs se
kretorius, jis būvo'tik po. $500 
kaucijos.

Atrodo, kad prisieis P. T. 
pasiųsti kokį nors lietuvišką 

per kuopas, kad iš- 
konstituciją,

Daugelis iš mūsų prisimena
me tuos laikus, kuomet ir mes 
dar priklaupėme1'fašistų Valdo- 

' niam' S.E. A. Tankiai > prisiei
davo 'vesti n'ėatlaidžią kovą su 
tais gaivalais finansiniuose 
klausimuose kuopose ir su c e li
tru. Tada tie žmonės rėkda
vo, kaip už liežuvio kariami, 

agen- 
“ščy- 

rus” S.L.A. darbuotojus. Ir 
kada tik kildavo kokis klausi- 

I mas apie S.L.A. turto eikvoji
mą, visuomet “tyrieji tėvynai
niai.” narius baugindavo su 

ir “raudonu pąvo- 
kad tuorni nukreipus 

sarašai * narių opiniją nuo tikro pavo-

kad areštuot. Po to ligos gi;di čia tik „Maskvos” 
kasos valdyba pasiuntė są- tų trukšmavimas prieš 
rašus j U atstovams pataisy
mui per savo kurjerį, bet 
kartu su kurjeriu atėjo ir.

| žvalgybininkai, o pas vien^!^aj’>
1 atnešė kaip tik tuo metu, ka- j Maskva ”

(Šimonis, Komodaite ir ki- tėn. Ir mūsų buvo neapsirįk-

Waterburio Jaunų Komu- 
i nistų Lyga, surengė masinį mi-

da pręgos ir kitiems kuopų ’ rencija ir tą klausimą t
■ rėš plačiai? išdiskusuoti.

Balandžio 10 d. konferen- Jgf j^terorįtaiir nužudė tą!
Tas labai nepatiko bosams, to- 
J 1 4 » w M/vvi t, 4- «*> i i to

cijoj privalo dalyvauti visi Į mūsų jaunuolį draugą. ' 
pai tijiečiai. IŠ tolimesnių j Prakalbos įvyko kovo 6 d. 
vietų galima mašinomis at-! Publikos susirinko virš 300, 

Grupėmis susida- nepaisant, kad oras buvo labai 
. Kalbėjo du kalbėto- 

Todel, draugai, tuoj aus p ra- Jai- Vienas jaunas kalbėtojas
• dar tik 12 metų vaikas, 
šitas kalbėtojas nustebino mū- _ 
sų publiką savo energinga ir •

važiuoti.
rius, lėšos bus nedidelės, netikęs.
I * ***

dėkite ruoštis prie konfe-! 11UO J.au^ų pionierių, kuris 
o K i ••• dar tik 12 metu vaikas. Betrencijos. Savo frakcijų su-! 

sirinkimuose diskusuokite
konferenciją ir priruoškite gera kalba. Galima pasakyti, 
gerus pasiūlymus delei su- kad tas jaunasis kalbėtojas 

judėjimo yra 
mai-

savo kruvinas trankas, daro suokalbį apkaltinti Wm. Ž. pasiuntė sarasus j
♦ Fosterį ir žymesnius Komunistų Partijos veikėjus Dėt- areštuotųjų vardu į areš- 
roite žmogžudystėj. Detroito prokuroras Harry S. Toy.tuotųjų butus, ten*ir žino- 
jau.-darbuojasi tame suokalby. ’ 1 - -1“’ y-

Wm. Z. Fosteris visai nedalyvavo demonstracijoj

sudetų

: ligos kasą, tai gavo-sąrašus 
pataisymui; sarašai buvo 
pataisyti ir buvę • net; už
tvirtinti, bet paskui ligos

nės>. kaltę suversti ant Fosterio ir kitų komunistų.
4i|ku, valdančioji klasė ir jos valdžia dabar dės visas 

pa^&ąngas ne tik Detroite, įjet ir visur kitur, kad dąr la- 
biafi^ądidinti terorą prieš darbininkus; labiau persekios 
• r p®rfeu2s ^evoliucinius darbininku? komunistus, kąsos valdyba prikibusi prie 
idaM pūo būdu įbauginti darbininkus ir priversti juos senojo miesto apylinkės sa- 
ran»ai badauti.. . • / rašo 4ęvą dęl, perbrauktos

darbininkai tun daryti. jame vienos pavardės., Da-
M jįe turi priimti dar sunkesnes vergijos sąlygas, į?vkaq buvo hp toi

įpulti beviltųn ir raiųiąi badauti, ar jie turi stoti į kovą? ^as’ buY_°. ne 't0J
Badas ir skurdas darbininkus verčia organizuotis ir 

koVQjei. • Imperialistų rengiama nauja pasaulinė skerdy- 
nė, įSkėrdynė. prieš Sovietų Sąjungą, verčia darbininkus 
organizuotis ir (kovoti.

Didėjantis teroras prieš Amerikos darbininkus, depor- 
tavįn^s įvetimsalių, persekiojimas negrų darbininkų, 
šaulaymas streiko vadų, šaudymas bedarbių verčia Ame
rikos darbininkus jungti savo spėkas kovai prieš valdan-1 
čiofetos klašė? dedamas pastangas uždėti ant darbininkų 
pepių dar didesnę krizio, naštą.

Ąkyvaizdoj paaštrėjusios klasių kovos kiekvienas kla
siniai sąmoningas darbininkas ne tik neprivalo šalintis 
iš kovos lauko, bet turi dar labiau savo revoliucinį nusi
statymą sudrūtihti ir stoti į pirmaeilių Amerikos darbi
ninkė kovotojų fafpą—į Amerikos Kohiunistų Partiją, 
idaę| kuo^gi’pięiausia tą, partiją išbūdavoti į galingą ^a- 
s’~ - ------ -- -•■‘-i j--
džnHįą -Amerikos darbininkų ne tik kovai už kasdieni- 

/ nirUjdaVbiriinkų gyvenimo reikalus, bet ir galutinam tik- 
sluiifpanOikinimui išnaudojimo, bado ir skurdo sistemos...

iOl 10 i i U ’ w I ■ '■ i j ■ ’ •!’ ! ’• ■'' ■ ' ■

artųjų, kuri pajėgtų po savo įtaka sumobilizuoti di- 
Amerikos darbininkų ne tik kovai už kasdieni-

i talentingas darbininkų 
klasės bolševikas. Reikia ir 

j daugiau tokių veikėjų.
Muzikalę programos dalį fš- 

l pildė Rusų Stygų Orkestrą ir 
■ Vilijos Choras. Taipgi reikia 
' pasakyti, kad Vilijos Choras • • 
! gerai progresuoja. Gerai su
dainavo sykiu su orkestrą In- 

-r- -r- a • ! ternacionala. Kadangi iki šiol
_Drg. P. A. is Chicagos, įOjęįe bandymai nebuvo daro- - 

vėl rašo: ; mi? tai galima pasakyti, kad
“IŠ visos Chicagos geriau- Vilijos Choras padarė žingsnį 

šia veikia Roselandas. Ten pirmyn į tarptautinį darbinin- 
per vajų jau gauta į parti- kų veikimą dailės srityje, 
ją 20 naujų narių lietuvių. 
Tiesa, Bridgeporte irgi ga
vome apie 15 naujų narių, 

! bet čionai kolonija daug di-

stiprinimo mūsų 
tarpe^kietosios anglies 
nierių.

“lojarį 
ąiškinti S.L.A. 
kad čia nieko nepaprasto nė
ra. čia matoma, kad pono 
Vitąičio aiškinimų nepakaks, 
nes jis mums jau aiškino 1927 
m. Tada mes pasakėme, kad J 
jis ir jo kolegos turės paaiš-1
kinti S.L.A. įstatus kitur. Ir j rL. j j
kada 1928 m. buvo pašaukti UllCaga NCdUOda 
pas teisėjų “paaiškinti” orga- Ramy|,eS Brooklvmii 
nizacijos įstatus, tai po įsais- J J
kinimo” teisėjas davė SLA. P. 
T. trisdešimts dienų laiko pri
imti narius į S.L.A. su visomis 
narių teisėmis, kuriomis naudo
jasi kiekvienas tos organizaci
jos narys.

A. P. Baltrušaitis.

$114.02 
292,64 
471.90
804.09 |

^ių dųgklįų ^nepaąiųšia .$1,682.65 • EWH1TEPLAINS; N, Y.
ger tą patį laiką pasilaikė ' P ' i , . . . .
J i >11. ' • i n i A n n - I t ' ' ' < -------—1' 1 '

m.
m.

nepasiųsta
C(

centran

a

Pęt keturis nifetus 14 kp. na- j 
^lų duoklių ,‘nepaąiųsta $1,682.65,

Per tą patį ' laiką pasilaiko | 
kuopos pinių’ii ’ 249.77 1

!’Pas biiviiaį' <ią-. sėk. V’. \P? 15 '
■ Ęąniėhj rąndįšr 'S.L.Ai1 14 ‘ ' 1 1 ’

■ ’ kp. narių pinigą $1,932.42-

. i A.L.D.LD. 118 kuopa buvo 
surengus I prakalbas. 'Kalbė
jo : d,./Tauras,, “Laisvės” re-j . .a . . Tz-
daktoriųs^ Prakalbą d. Tau- rasytR SS^nauji nariai. Ki- 

” Y '-iv ■ A -Į - * ras pasakė :apie /bedarbę1 ir tą mėnesį manome vėl tiek 
( _ si skaihhn^pąimta is jd-ahbiiilnkų kovas. ' Kalbėto- pat, jei ne daugiau, gauti, 
les komisijos raporto,..kur; isr>jas kąWo ir apie artėjantį ’
davė S.L, A., jl-44 k p.. Susirinki- .pasaulinį karą. Gerai nurodė, 

'toe A 1’ L-.et; kaip imperialistai ruošiasi pul-'
Bend. Svet., 6Šq5 Sųperjoi daruininkų valstybę ■— So- j.- 

Cleveland,. Olųm fi.vietų Sąjungą. i
Dabar turėtų būti aišku į. Kalbėtojas prisiminė ir apie lymečiai nestos į darbą 

'•bems nąriąms, del ko jię tąpo Lietuvą, kur darbininkų”vadai smarkesniu tempu, tai jie 
kišami į kalėjimus. Ten dkr- atsiliks nuo chicagiečių ke- 

i kretoje pranęse, .giųodžio ;.bįnink gyvenimas taip pat liomis myliomis šiame Ko- pien, kad virs 50 išbrauktą ir „eina blQgyn> vieton kad ge_! nomis myliomis šiame
_r„. Publika labai atydžiai 
klausėsi kalbėtojo kalbos. Mat,

Kad kaltinti tik vislią V. -P. čia apie bolševikus buvo kal- 
Banionį už tas suktybes, būtų bama visokių “baisenybių.” 
perdaug lęvailas dalykas. Čia Bet darbininkai, išgirdę drau- 
kaltinįnkas yra ir C'ęhti’o Sėk-’.go Tauro prakalbą, visai ki- 
rėtorė ir viša' Pildančioji Th- taip pradeda Aianyti apie bol- 
ryba, kad leido per keliolika šėrikus. Veik kiekvienas pri
metu daryti tokį'šmugelį? Ma- pažino, kad kalbėtojas teisy
no siipratimk; tai -V. į P. B. į ę pasaite., r., ,T .. ,
naudojosi pfdga/ . kųdėl ne ? Buvo, keletas jr klausimų. 
J’etgu- vtršūriėi'' nieko ' iieskkd ^Kalbėtojas; į klausimus labai 

, •‘I A - j 'l>: ’ y ■■•l C l’Y

užbrauktu pavardėj, -o ta
me, kad fiuspręhdė, ,kad' še- 
nojo miesto apylinkėj 'tas 
sąrašas gali gaut ■ daugumą, 
O naujojo miesto ir Žalįa^ 
kalnio apylinkę jie skaito 
mažiau .pavojinga šiuo at
žvilgiu ir todėl pridengimui 
savo niekšybių leido Šįbj apie tiek pat suspenduota.:—1'iĮtf 
apylinkėj išstatyt. Taip yra Ą.PJB.),. 
Kaune. Panevėžio apygar
doj ir negeriau. Ten areš
tuoti visi paleistosios tary
bos kandidatai. Buvo pa
duota sarašai į šiūos rinki-’ 
mus. Taip pat areštuota jų 
kandidatai. Tas pats Ęch 
kiškyj ir Biržuose. Itfržuo- 
sė kada buvo nuneštas sąra--'

naudojosi pfdga/ . kędėl ne ?

“Beje, LDS.- 53 kuopa ir
gi i auga.1 Per’mėnesį pri-

“Jūs ten Brooklyne pas,P 
tepkite ratus,. nes, kitaip, 
pasiliksite užpakalyje.”

Tikra tiesa: jeigu brook-

munistų Partijos vajuje. Be 
to, Chicagos draugai gerai

Aš tikiu, kad Vilijos Choras 
palaikys ryšius su Rūsy Darbi
ninkų Stygų Orkestrai ir susi
mokys keletą kavalkų muzi
kos, kad galėtų ir toliaus to- 

i kiuose parengimuose bendrai 
dalyvauti. O taip veikiant, taį 
ir daugiau dailės jėgų bus ga
lima ęutraukti į vieną kūną, 
Kad ir šis parengimas jau 
mums parodė, kad jaunuoliai 
pradeda suprasti vienybės rei- - 
kalą. Na, o kur vienybė, ten* 
ir galybė. • Bravo, jaunimas. . 
kad .pradeda’ veikti geriau. 
Jum ir ateitis priklauso.

Dalyvis.

Mirė Francijos Impe
rialistų Agentas

PARYŽIUS.— Mirė nuo 
širdies ligos Aristide

tinkamai ir mandagiai atsakė.
-Parinkta ir aukų. Lietuvos dar
bininkams vesti kovas, surink- j Briand, sulaikęs 70 metu 
ta $2.76. • Reikalinga daugiau amžiaus. Tai buvo ištikimas 
tokip prakalbų, rengti, kad wran<>iio<s imneriali-zmn ,darbininkus supažindinti su 1 S impeualizmo
darbininku kovqtnis Amerikoje a£entas. Valdžios premje- 
ir kitose šalyse.' ru buvo net 11 sykių. Bur-

Reporteris. ■ 'žuazija verkia savo agento.
.X i }
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Užsienio Investmentai Chinijoj: STALINAS APIE KAI KURIUOS
Japonijos kapitalistai tu

ri Įdėję savo kapitalo Chini
joj apie $1,250,000,000. An
glijos kapitalistai turi įdėję 
apie tiek pat. Tačiaus Ja
ponijos investmentai dau
giau reiškia Japonijai, negu 

^Anglijos investmentai Ang
lijai, nes visi Japonijos in
vestmentai užsienyj yra

ŠEV1ZM0 ISTORIJOS KLAUSIMUS
I > \ •

(Tąsa)

Puslapis Trečias ■
..... .j------- .... .. ......... ............ .........- , . g?—==—=SS8

Buvusieji politiniai kaliniai.1 dę. Siųst per partijos komite- 
revoliucionieriai gyvenantieji, tus arba kitu jiems žinomu ke- 
Lietuvoje per L.K.P., L.K.J.S.' liu. Tie, kurie gyvena Sovie- 
ir L.R.P. komitetus irgi at-į tų Sąjungoje medžiagą atsiun- 
siunčia aprašymus jiems žino-1 čia liet, sekcijos vardu, arba 
mų bylų (ne būtinai savo, bet i kitu jiems žinomu būdu ir po 
gal ir kitų). Rašyt reikia su j ta medžiaga pasirašo tikrą 
dideliu atsargumu, kad tokiam pavardę (ir paduoda adresą), 
aprašymui pakliuvus į žvalgy- Gyvenantieji kitur 
bos rankas, žvalgyba negalėtų siunčia per “Balso
susekt, kas rašė. Po tokių '■ traciją arba kitu jiems žino 
aprašymų pasirašyt slapyvar-'mu būdu.

 smerkt, o ne paverst disku- 
i Iš visų II Internacionalo SH2S .. .i I aip, bolševikai palaike 

i Vokietijos kairiuosius so- 
jcialdemokratus įtik su žino- 
į mom rimtom pastabom, kri
tikuodami jų pusiau menše- 
vistines klaida?. Bet už tai 
juos reikia sveikint, o ne 
juŽmetinęt.,.
: Yrą į žiųonės, kurį^ tame 
abejoja?, . , •

• Kreipisimės į labiau žino-

ship Co., Fed., Inc., U. S. A.
* Ford Motor Co. Exports,;

Inc.
General Motors Japan

Ltd.
National City Bank of 'grupiruočių rusų bolševikai

New York. [buvo tuomet vienintele gru-
The Texas Co. Ipiruote, sugebančia sulig
American Manchurian i savo organizacine praktika

Corp. . ir ideologiniu / laipsniu im-
Baldwin Locomotive ts ko nors rimto’tiesioginio

fWorks. atsiskyrimo prasmėj, ‘ skili-
International Harvester

Jungtinių Valstijų kapi 
talistų investmentai Chini- 
joj siekia arti $3,000,000,- Export Co.
000. Vertė Sovietų Sąjun
gos dalies Chinų Rytiniam j 
Gelžkelyj aprokuojama nuo j 
$200,000,000 iki $400,000,000, l 
priklausant nuo to, kokiuo 
maštabu jo vertė aprokuo-

v jama. Tas investmentas, ži- i 
t noma, nėra privatinių kapi
talistų investmentas, bet - - - „
darbininku ir valstiečių vai-300 Batheist •’. u i Choras perstatys keturių veiks-

/ tižios. , liaudies operetę, “Kova
Anglijos kapitalistai turi: už Idėjas.” 

įdėję Chinijoj į nejudina
mą nuosavybę (žemė, na
mai ir tt.) apie $400,000,- 
000; į valdžios paskolas apie 
$166,000,000; į gelžkelius —

“ Kova už Idėjas” 
Toronte 

f

Kovo 19 dieną, šeštadienį, 
Ukrainą Darbininkų svetaine-

mo su savais oportunistais 
savo Rusijos socialdemo
kratijoj. Štai jei Sluckiai 
pabandytų dargi ne įrodi-imus faktus, iš, isterijos. , 
net, bet. paprastai imant, į a), 1903 metais, pasirėdė 
kad Leninas ir. Rusijofe bol- i rimti į skirtumai tąrp bpIse- 

Įševikai neišnaudojo! visų sa-j vikų ir menševikų Rusijoj 
vo jėgų, tam, kad -organi-: klausime -apie partijos na- 
zuot skilimą su bportunis- rius. j Savo formulavime 
tais (Plechanovas, Marto- apie partijos narius bolševi- 
vas, Danas) ir išvyt scen- kai norėjo sudaryt organi- 
tristus (Trockis ir kiti au- zacinę užtvarą prieš pludi-

; Savo formulavime

Del svar- 
revoliucijos

užsienyje 
adminis-

mokratinio Rusijos revoliu
cijos pobūdžio. Rusijos men
ševikai gynė priešingą pozi
ciją, atidarančią plačiai 
'partijos duris neproletari
niam elementui, 
bos Rusijos
klausimų pasauliniam revo
liuciniam judėjimui, Vaka
rų Europos socialdemokra- 
tai nutarė įsikišti į dalyką. 
Įsikišo ir Vokietijos kairie
ji socialdemokratai, Parvu- 
sas ir i Rožė Liuksemburg, l 
tuometiniai kairiųjų lyde
riai.- Ir kas gi? Abū jie pa- 

l'sisakė prieš ‘bolševikus. .
Kartu su tuo buvo mestas i 
Rusijos bolševikų < adresu i 
kaltinimas ultracentralizme > 
ir blankistinėse tendencijose. < 
Paskiau tie šlykštūs ir mie
sčioniškai epitetai buvo pa
griebti menševikų ir išne-

i..................................r1................................................... """"I Į
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| Darbininkių Balso Knygos |
: , t

| Knygos KNYGOS VARDAS Kaina Kaina Į
Į Numeris Pirmiau Vajaus Į
| . , Laiku i

gusto*) bloko šalininkai),— |mą neproletarinių elementų,810^1 po vlsa Pasauū- 
tai tuomet būtų galima gin- lį partiją. Pavojus tokio už-' (Dar bus)
čytis apie Lenino bolševiz-1 
mą apie bolševikų bolševiz-1 
mą. Bet tame tai ir daly- 

acuįj uys.kas, kad Sluckiai nedrįsta 
skirtingas i dargi užsiimt tokio keisto

apie $95,000,000; j kasyklas j tikiauja, kovoja prieš viens ki-' 
—apie $10,000,000. į tą. Veikalas labai pamokinau-'
•’ Japonija turi daugiausia l tis, vaizduojantis netolimos 
investinus Pietų Mandžuri- praeities kaimiečių gyvenimą. ** r"* 4- I ’t V Z-] z-« 1 n n

Tai pirmą sykį Toronte tok
sai veikalas, kuris turi tiek 
daug juokingų ir rimtų, liūd
nų vaizdų/ Parodo, kaip trys 
broliai, turėdami i 
pažiūras į gyvenimą, nesan- i manymo naudai. Nedrįsta, 

nes žiną, kad visiems žinomi 
faktai iš griežtos visų rūšių 
traukimo politikos su opor
tunistais, vedamos rusų bol
ševikais (1904—1912 m.), 
kalba prieš tokį manymą. 
Nedrįsta, nes žino, kad ki
tą gi dieną jie bus prikalti 
prie gėdos stulpo.

• Bet štai klausimas: apga
ilėjo rusų bolševikai įvyk
dyt skilimą su savais opor- 

Chorą, kuris'nenuTlstamai'dar- tunistais ir centristais taik-

VISU PAREIGA

Veikalą vaidinant, lydės labai 
gražios dainos, jų muzika dar 
Toronto lietuviams negirdėta. 
Dainas dainuos mišrus ir Vyrų 
Choras. Be to, bus solo ir du
etų.

Visi torontiečiai pasisteng
iate pamatyti šį perstatymą,: 
nes praleidę gailėsitės. .

Be to, paremsite Bangos

buojasi proletarinio meno sri- stytojais dar toli prieš im- 
tyj. i perialistinį karą (1904—

Nuoširdžiai kviečiame atsi- 1912 nęvesdami kartu 
....atsiskyrimo, lįriijos,’ linijos 

skilimo su II Internaciona- 
'lo oportunistais ir cen trim
itais? Kas gali abejot tame, 
|kad Rusijos bolševikai skai-’ 
jtė savo politiką 'link opor- 
[tųnistų- ir centristų/politi
škos pavyzdžiu?, kairiesiems 
Vakaruos? Kas gali abejot

"’joj ir j gelžkelius, anglies ir 
geležies kasyklas, plieno lie
jyklas, dirbtuves ir viešbu
čius. Shanghajuj ir kituo
se prieplaukų miestuose 
taipgi yra gausūs Japonijos

' investmentai. Japonijos ka
pitalistai kontroliuoja ir 
operuoja mažiausia 43 labai 
pelningus medvilnės fabri- 
kus, kurių kapitalas bend
rai siekia suvirs $120,000,- 
000 ir apima arti 40 nuo-

. Išimčių visų medvilnės ver
piamųjų špūlių Chinijoj.

Jungtinių Valstijų invest-j 
mentai Chinijoj gali būti ’ 
padalinta į sekamas grupes:

Biznio investmentai — 
$125,000,000. į

Misionieriškų grupių ir 
(technikiniai) “nekomerci
nių” —nors labai gelbsti 
prekybai — investmentų — 
$75.000,000. [Lietuvių Frakcija rengia ma-

Paskolos ir skolos — $65,- ( sinį susirinkimą ir diskusijas.
000,000. 'Svarbiausias šiandien klausi-į ^emo^ra^j- |e atsįsKyri-

Viso............$265,000,000. i mas> tai Detroito poli-
i gijos ir valdžios užpuolimai.

lankyti.
Rengėjai.

Philadelphia, Pa

Masinis Protesto Mitingas 
h* Diskusijos

Visiems, kam rūpi sėkmin
gesnė kova su provokacija ir 
išdavystėmis, visiems, kam rū
pi greitesnis darbininkų klasės 
ir visų darbo žmonių laimėji
mas privalo kiek galima grei
čiau atsiųsti mums atsakymus 
į šiuos klausimus:

1. Kokius žinai žvalgybos 
i agentus, kaip viešus, taip 
slaptus, dabar tarnaujančius ir 
seniau tarnavusius žvalgyboj 
(reikia nurodyt jų vardas, pa
varde, iš kur jie Įcilę,,' kuo jie 
seniau užsiimdavo, ką ijiė da- 

; bar veikia, kokiose' bylose da
lyvavo liudininkais ,kokius pa
rodymus duodavo teisme, ar 
dalyvavo areštuoti] kankini
muose ir t.t.) ?

. 1 a • t . • i > f

Apie kiekvieną judošių ra
šyt atskirai.

Jei medžiagą mums siųs L. 
K.P. ar L.K.J.S. narys, tai tą j 

medžiagą privalo siųst per ko-j 
mitetą ar kitu slaptu būdu, j 
Komitetas privalo pridėt prie i 
tos medžiagos savo pastabas. Į 
Gyvenantieji S.S.R.S. visą me
džiagą siunčia lietuvių sekci
jos vardu drba kitu jiems ži
nomu būdu. Gyvenantieji ki
tur užsienyje siunčia “Balso” i 
administracijos vardu arb>a ki
tu jiems žinomu b,ūdų. Gyve
nantieji Amerikoje medžiagą 
gali mums sisųst ir per Ame
rikos komunistų Partijos Liet.

. . ,Fed. Centro Biiirą (kuris tą1
2. Kokius žinai pįp.vokato-j medžiagą pasiunčia mums, j 

rius, kokiai organizacijai jie! jam žinomu keliu). Kiekvie- 
priklausė, iš kur žinai, kad jie nas, kuris mujns duos tuos ar 
provokatoriai,, ką jie išdavė, khūs davinius, jei jis iš. Lie- 
ar tupėjo kalėjime ąr už ką, tuvos, privalo nurodyt iš kokios 
kaip jie tenai laikėsi, ar boi-| jis organizacijos, kokia jo sla-i 
kotavo.juos politiniai/kaliniai, Į pyvardė ir arsenai jis L.K.P.

ui; ■ :

kada išėjo iš kalėjimo, (reikia i ar L.K.J.S.'(tikros savo pavar- 
ntirodyt vardą, pavardę, am-Į dės dėt negalima). Jei atsa- 
žių, socialę padėtį, iš kur jie, Į žymus duos nepartinis, tai tur; y | v emeu nuo . xycio g,cm ciuvjui "-'^-----------y ,v . * '

Ateinantį sekmadienį, kovo thmo knd Rudine hnlšpvi-I ką jie veikė seniau ir ką. vei-. pasirašyt išgalvotą slapyvar- 
:i3 d., 2 vai. po pietų, Phifa- .“f“ dabar ir kur jie dabar'dę) jei nepartinis seniau raši-
delphijoj Komunistų Partijos , P Spy e, -.o.8 randasi ; jei priklausė L.K.P. nėdavo korespondencijas, tai |

----- —,'S.-a. Vakaruos, tarp jų kai- ar L.K.J.S., tai nurodyt ir jų nurodo korespondencijose var-j
iriuosius Vokietijos social- slapyvardes; jei prikladsė ko- tojamą slapyvardę ir laikraš- 

kiai nors kitai organizacijai, tį, kur rašydavo, bet jokiu bū- 
' ' ' ' ‘ ‘ : du ne tikrą savo pavardę).. tai nurodyt kokiai)? Į du ne tikrą savo pavardę).

... . C1JOS H vaiuzaus uz.Puunuiui i ' prle skllimo SU savais 3> Kokius žinai išdavikus, i Reikia dar nurodyt savo sočiai
Biznio investmentai yra ant bedarbių ir nužudymas ke- oportunistais ir centristais? ką ir kada jie išdavė (pridėt lę padėtį. ‘

Shanghaju.i, Tientsin, Han-;turįų darbininkų. Toks baisus, Ne Lenino ir Rusijos bolše- tokius pat davinius, kaip ir 2 užsienyje gyvenantis, tai nu-

3. Kokius žinai
Jei atsakymus duos

1— Moteris ir Jos Ekonominis
Padėjimas ..............  20c 10c Į

Į ■ , . Į
2— Darbininkė Motina . .............. 20c 10c i
3— Ką Kiekviena Motina Pri- \

valo Žinoti .............................. 25c 10c į: i• r
4— Kūdikių Priežiūra ............... 25c 10c į

i .... i
5— Šeimyna Socialistinėj Dar

bininkų Valstybėj ............... 10c .2c į

6— Rusijos Revol. Istorija ...$100 50c j
7— Amerikos Darbininkė .... 75c 40c ;
8— Jaunuoliams Skaitymai . . 50c 25c i
9— Jaunuolių Švyturėlis .......... 50c 35c Į

i 10—Kas Tie Sušaudyti Keturi
Komunistai? ......................... 35c 20c 1

H 11—Krikščionybė ir Darbininkės 10c .5c s• • •
į 12—Lietuvos Darbininkės ir Po

niutės ...................... 25c 15c i
i 13—Darbininkė ir Bedarbė .... — .5c

j į 14—Moterų Balso ir Darb. Bal
so Kompletai .... $2.50 50c

Reikalaujant kompletų, reikia pažymėt 
Į j, kurių metų pageidaujama. Galima 
H gauti bile kurį nuo 1916 iki 1932 metų.

Kiekvienas, kuris užsirašys Darbininkių 
H Balsą metams arba nauja narė įstodama 
į i į L.D.S.A. vajaus metu ir užsimokėjus^ už 
|| pusę metu, gali pasirinkti bile vieną iš tų 
| i knygų veltui. Vajininkės atsiųsdąmos 
11 prenumeratas ir naujas nares, būtinai pa- 
Į i žymėkit kurią knygą prenumeratorius at> 

į ba narė pasirinko. Užtenka pažymėti 
H knygos numerį.

Platintojai šių knygų vajaus ląiku. gaus- 
] j 50 nuošimti, tai yra pusę knygoš kainos.> 
H Vajininkės tai įsitėmykit. Parduodamęs ’ 
H knjgas pasidengsit dalį išlaidų. f 
j Į Reikalaudami knygų rašykit: ? \

DARBININKIŲ BALSAS . • t? 
H 46 Ten Eyck Street Brooklyn, Nt Y. ;
: t a, >>■<... a <■«<«.<     

■■■■Ilin
Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų doihei! .t

i Literatūros, politikos ir visuomenės mokslų darbininkų žurnalai

kowe, Mukdene, Hong j toks kruvinas bosų žygis! 
Kong, Kantone ir kituose; ?' 
miestuose.
panijos investmentai biznio 
investmentų grupėj yra di
džiausi. negu kitų kompani
jų; šešios aliejaus kompani
jos turi kapitalo aftie $43,- 
000.000. New Yorko Stan-

I w dard Oil Kompanija užima 
pirmą vietą toj srity j.

Amerikos kapitalistų “tie
sioginiai investmentai” Chi-

; \nijoj, apart įdėtų pinigų į 
Chinijos bonus; siekia ma
žiausia iki $130,000,000. Iš 

, to įtįvirš $10,000,000 fabri-

! vikų kaltė, jei kairieji s.-d. ; klausime) ? 
Paeiti ~, balsą Vakaruose pasirodė nepri-!

įbrendę tam, kad eit Rusijos i 
bolševikų pėdomis.

2. Sluckis daro priekaištų 
Leninui ir bolševikams, kad

Aliejaus kom-!Prieš baisi2 terorą! Mesi 
turime pareikšti bosams, jog 
lietuviai darbininkai ir dar
bininkės tęs kovą prieš alkį ir 
bedarbę.

Taigi, ateinantį sekmadienį, 
Lietuvių svetainėje, 928 E. 
Moyamensing Avė., rengia
mos diskusijos bus kartu Phi
ladelphijos lietuvių masinis palaikė juos tik su rimtom 

pastabom, kad frakciniai iš- 
rokavimai kliudė jiems par 
laįkyt kairiuosius iki galo. 
Jūs norit diskusuot prieš ŠL 
tą šarlatanišką ir perdėm 
falsifikuotą užmetimą: Bet 
kas čia yra diskusuojama? 
Argi ne aišku, kad Sluckis

’ rodo savo vardą, pavardę, kur
l 4. Kokius žinai šnipus, kur gyvena, kuo užsiima, kada ir

’ ’ 1 * -1- - užsienyj. Jei
I ką išdavė, iš kur žinai, kad atsakymus duoda S.S.R.S. ir, 

davinius, kaip ir 2 klausime) ? 1 veliantis, tai dar priduria ar j
- ’ - - - .............. 1 jjg k.P. ir K.J.S. narys ir nuo t

kokio laiko.

! jie šnipinėja, kaip šnipinėja ir kodėl, atsidūrė

jie šnipinėja (pridėt tokius pat! Amerikos Jungt. valstijose gy- i .1 1 1 __ \ n rrnn o ntin Jo i ri H v v»i rl ii vi O o i*
5. Jei ką nors žinai apie ' 

žvalgybą ir jos agentus, o.. . .. _ T, . . ... i .i zvaigyoą n jus agentus, o.
Jie nepalaike Vokietijos kai- taipgi apie proVokatorių ir šni-
riųjų socialdemokratų griež
tai ir be atodairos, kad jie

“PRIEKALAS”

žudvmą* keturių bedarbių De
troite.'* Kalbės d. A. Bimba, 
iš Brooklyno. Trumpai kalbės 
apie bedarbių demonstraciją 
prie Fordo dirbtuvės ir apie 

i kruviną užpuolimą ant bedar- 
Ką tas reiškia del dar- 

kinese įmonėse ; gi likusi; bininkų ? Ką turi daryti dar- 
dalis įvairiose kitose biznio 1 bininkai, kad tas daugiau ne-
srityse. Žymiausios Ameri- atsikartotų ? Kaip turi veik- čia manevruoja ir stengiasi 
kos firmos, kurių didžiuma « lietuviai darbininkai ir jų padengto Wyu u^etima 
turi’ cėntralines 
Shanghajuj, yra sekamos 

American Express Co.

rnatinpc ' Organizacij°S? l šil*0S klausi“1 k 1 ; mus bus atsakytą. Bus priim
ta nuo Philadelphijos lietuvių 
protesto telegrama ir pasiųs- 

American Machine & Fo-;ta Michigan© valstijos guber- 
. natoriui.

Po to, d. Bimba darys jžan- į^izmoir men’sevizmo' 
' gą diskusijoms, temoje: Kaip ’

1 Leninas mokino kovot su opor
tunistais ir oportunizmu ?”

undry Co. . •
r Anderson, Meyer & Co
Ltd. ' i

The Robert Dollar Co.
E. I. du Pont de Nemo

urs & Co., Inc.
Eastman Kodak Co.
Goodyear Tire & Rubber

Export Co.
Singer Sewing

Co.,
Vacuum Oil Co.
Yangtze Rapid

Machinc

prieš Leniną1 ir bolševikus 
tikrus nedateklius Vokieti
jos kairiųjų pozicijose? Ar
gi ne aišku, kad bolševikai 
negalėjo palaikyt Vokietijos 
kairiųjų svyruojančių tarp

be rimtų pastabų, be rimtos
________  jų klaidų kritikos, nepar- 

Kiekvienas galės diskusijose'duodant darbininkų , klesos 
laisvai išreikšti savo mintį. ‘

Todėl kviečiame visus Phi- kus manevrus reikia 
ladelphijos ir apielinkės lietu- Junijus_ Roza ~ ‘
vius darbininkus atsilankyti į, b j deris kairi ju 
šitą masini susirinkimą ir dis-; 
kusijas. Prisidėkite prie pro
testo prieš nužudymą bedar
bių I

ir jos/revoliucijos? Žulikiš- 
, pa- 

Junijus—Roza Liuxem- 
„ J s.-—d.

Vokietijos socialdemokratijoj.
*) Oportunistų blokas, kurį 

Th)ckis , lipino rugpjūčio mėn. 
| kovai prieš bolševikus. Red.

Politiniams Kaliniams ir Buvu
siems Politiniams Kaliniams.

Visi politiniai kaliniai revo
liucionieriai, p r i s ilaikydami j 
konspiracijos f taisyklių pri- | 

ninkai ir kada vaikščiojo, pasivalo smulkiai aprašyti, kur, j 
ka vaikščioia. kokius viešbu-! kada ir kaip juos arešta- ;

pų veikimą, tai viską parašyk 
(kiek galima nuodugniau). '

6. Nurodyk visus tau žino-i 
mus butus, kur vaikščiojo ir’ 
vaikščioja žuvalgybininkai (su j 
pažymėjimų kokie žvalgybi !

ką vaikščioja, kokius viešbu-! kada ir : kaip juos arešta- . 
čius Janko ir y kas tuose vieš- vo ir kaip , žvalgypa laikė- 
bučiuose žvalgybininkus Jan-, ;si prie arešto, kokia jų riuomo- 
ko. . i > j. i. Jme, buvo arešto priežastis, ką

7. Jei turi žvalgybininkų, j įtaria 'išdavystėje ir prOvoka- 
provokatorių ir Šnipų fotogra-1 cijoj’, ar buvo daugiau areštuo
tas, tar ir jas aUiųskųnums. | tų toj pat byloj, kaip laikėsi .

8. Jej’kąs tūri kaltinimo ak- 
tus, iŠ kurių galima' sužinot 
žvalgybos darbus ir išdavikus, 
tai tegul atsiunčia munis tuos 
kaltinimo aktus, arba bent iš
traukas iš jų.

Pastaba: Jei kas savo raš
tuose minės L.K.P. arba X.K. 
J.S.' narius, dabar dirbančius 
Lietuvoje, tai gal minėt vien 
jų slapyvardes arba išgalvo
tus numerius. L.K.P. ir L.K. 
J.S. narių, gyvenančių Lietu-, 
voje tikrų vardų ir pavardžių 
minėt negalima. VArdųs ir 
pavardes galima minėt vien 
žvalgybos agentų, provokato
rių, išdavikų, šnipų, iv kitų ju
došių. Jei kas ųors įšfbųvuąių 
L.K.P. ir!L.K,J.S.' jąų įlgąį gy
vena S.S.Ę.S., tai galima nuro
dyt ir tikrą jo pavardę.

tie areštuoti, kokius klausimus 
tau ir kitiems tavo byloje žval
gyba statė tardymo metu ir 
kokie buvo duoti atsakymai, 
ar statė tardymo metu vieną 
kitam į akis, kokie klausimai 
tuo metu buvo duodami ir ko
kie atsakymai. Kaip praėjo 
teismas. Ar buvo maldaunin- 
kų. Kaip aplamai laikėsi tei-1 
siami. Ar paaiškėjo byloj iš- j 
davikai ir provokatoriai. Ari 
ilgai tupėjo kiti toj pat byloj | 
ąrėštuoti ir teisiami ir kaip i 
jie išėjo iš kalėjimo. Kur' jie 
dabar randasi ir ką veikia. 
Visų areštuotų tur būt nurody
tos tikros pavardės. Tą med
žiagą per komitetus ar kitu 
Ipūdu siųsti į L.K.P; C.K. Ko-i 
mitetai nūo savęs prideda pa- !| 
aiškinimus. į

1932 ni. pradeda eit kas mėnuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojama*

“Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio j cmėnesinį, o taipogi pla
tesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato su
stiprinimas duoda galimybės 1932 m. žymiai pagerinti jo turi-j 

" nį ir išvengti visos eilės trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie-;
kalo” ėjimo metais.

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

“Priekalas” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, statyba.” 
i kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba ir kul

tūrines revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjimą svarbesnių SSRS, 
socialistinės pramonės įmonių, sovchozų ir kolchozų gyvenimas 
ir augimas. • *■’

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

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

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

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

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

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

( atsk. egz. — 10 cent.

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Inoatrannich 
Rabočich”

Red. “PRIEKALAS” ?

Amerikoj beto dar galima 
Išsirašyt per "LAISVI"

Steam- Rengėjai.



Puslapis Kefvirfas Kėtvirtadien., Kovo *10, 19325
=±=

KOVA UŽ MILIONĄ
Sutaisė Proletkultas

(Tąsa)
DRUMSKIS (piktai muša kūjeliu į sta

lą): Nominacijos jau pasibaigė. Kandida
tų turime daugiau, negu yra vietų. Kalba 
mūsų gerbiamas muzikas Įnagaitis.

ĮNAGAITIS (nuduoda artistą): Aš 
jums, vyrai, pasakysiu, kad jūs čia tik ko
medijas krečiate. Geriausi kandidatai yra 
tie vyrai, kurie vaisingiausi. Vienas jti 
yra ponas Ačiunas. Jisai turi gerą far- 
mą. Pas jį galime gauti gerti ir valgyti. 
Aš ir ponai, Arpavičius, Alaitis ir kiti pas 
jį tankiai būname gerai vaišinami gėrimais 
ir galime lošti golfą veltui. Kitas, tai 
Areila, buvęs smuklininkas.

SOCIALFAŠISTAS: Aš ir gi sakau, kad 
mes turime rinkti naują valdybą į S.L.A. 
pild. Tarybą. Tik prisiminkime, kaip eik
vojama organizacijos > turtas kelionėmis 
ir paskolomis. Devenio - Ažunario pasko
la jau dingo. Daugybė nuošimčių jau ne
mokama. Aš reikalauju, kad šis susirinki
mas atmestų visus kandidatus, kuriuos 
siūlė ponai Arpavičius ir Aidyla. Visi 
balsuokite už pono Rygaičio pasiūlytus, — 
poną Galvočių, Vieniką. (Visi kyla, reika
lauja balsų).

BALSAI: Sėsk, sakau, tau, sėsk!
—Galvočius žulikas. *
—Jis buvo išmestas iš S.L.A. už prasi

kaltimus.
—Kugelis netinka, jis eikvoja pinigus.
—Mes reikalaujame Jiegužio.
FAŠISTAS: Sakau jums, šalin sočia If a- 

šistai! Nereikia raudonųjų! Nereikia nė 
Jiegužio! Nenorime senų vyžų! Buvo lai
kai, kad ir Jiegužis tijko savo vietai, 
dabar jau viskas keičiasi, khip senos vy
žos netinka, tai ir Jiegužis atgyveno savo 
dienas.

SANDARIETIS: Protestuoju, tai ne
mandagu. Tai niekinimas mūsų užsitarna
vusio prezidento. Ir turiu pasakyti, kad 
Ačiunas yra kvailys apie organizaciją. Jis 
neskaitė nė S.L.A. konstituciją. Sanda- 
rieciai saugoja turtą ir išauklėjo milioną. 
(Kyla triukšmas, daug pakyla, sustoja, 
reikalauja balso. Ačiunas rėkia: 
“balso, balso”) *,

BALSAI: Įžeidimas pono Ačiuno! San- 
dariečiai išdavikai!

—Sandariečiai tarnauja socialistams!

! "BALSAS: Sėsk, meluoji!
—Vykime juos laukan iš susirinkimo!
—Tu parsidavėli, tu bernauji socialis

tams!

; • —Jūs grigaitiniai!
—Jūs durniai, jūs smetoniniai!!
—Jūs tautos išgamos!
AČIUNAS *(rėkia garsiai): Reikalauju 

: atšaukti... atšaukti! Aš einu į teismą. 
Sandariečių puolimas kenkia mano bizniui. 
Ar tai supranti, tamsta, pasimatysime pas 
teisėją.

PROTAUSKAS (kalba rimtai): Vyrai, 
jūs esate gerbiami lietuviai. Juk visi juok
sis iš mūsų šių sorkių. Gėda vaidintis del 
vietų ir eiti i teismus. Juk mes patys dau- 

• žome tą organizaciją. Kas liečia kandida
tus, tai aš pasakysiu, kad ir jūs negeresni. 
Jūs primetate Jiegužiui eikvojimą pinigų, 
keliones, riebias algas ir kitką. Bet pasa
kykite, ko jūs skverbiatės į tą SLA.? Jūs 
patys norite gauti keliones ir sugaištis! 

. Jūs norite prislinkti ir pasigriebti milioną.
(Protestai, kyla balsai).

—Jūs čdate mūsų pinigus!
RYGAITIS: Nėra reikalo atsakinėti vi

siems glušams, nes su jais negalima turė
ti rimtas ginčas. Aš tik tiek galiu pasa
kyti, kad mes “socialistai” čia visai ne So
cialistai. Mes “socialistai” Tik mūsų sąjun
goj, kuri dabartiniu laiku negyvuoja. Vi
same visuomenės veikime mes esame be- 
partyviai. Tad neprimeskite mums p.arty- 
viškumą. Dar galiu pasakyti, kad mes la
bai daug pasitarnavome, padėdami kovoti 
ir prieš komunistus. SLA. organizacijoj 
mes veikiame tik del visuomenės labo ir 
gerovės. Tik sandariečiai ir tautininkai 
veikia savo naudai ir bando pasigriebti mi
lioną į savo kišenių. Jie ima algas ir su
gaištis, o mes nieko negauname, (kyla pro
testai, neleidžia baigti kalbą).

BALSAI: Bū-ū-ū-ū, bū-bū-bū-bū.
—Meluoji, meluoji!
—Ir man balsą, reikalauju balso!
—Pirmininkas man neduoda!
—Čia ne susirinkimas, bet sorkes!
—Čia tik socialfašistai kalba!
—Mes reikalaujame, kad būtų tvarka!’
FAŠISTAS: Aš galiu pasakyti, kad Jie

gužis ir Vietaitis varinėja neleistinas po
litikas. S.L.A. organą naudoja savo nau
dai. SLA-. taryba pasikėlė su algas ir eik
voja turtą. “Tėvynė” nėra tikrai vedama, 
kaip kad reikalauja mūsų gerbiamo Sme- 

Bet I tonos politika. Aš stoju, kad sandarie
čiai ir socialistai nebūtų prileisti prie val
dymo. Juos reikia vyti laukan, (sanda- 
rietis laiko iškėlęs ranką kol fašistas pa
baigia kalbėti).

SANDARITIS (kalba): Aš pasakysiu, 
kad SLA. neis iš mūsų rankų! Tie, kurie 
norite, kad. Ačiunas būtų prezidentu, tai 
tik norite, kad duotų paskolas jūsų ban- 
krutijančių laikraščių, palaikymui. Jūsų 
‘Durnybė” ir “Derva” .laukia paskolų. Ot, 
kodėl jūs, vyrai, taip veržiatės į vietas!

BALSAI (trukšmas darosi 1 didesnis): 
Sėsk, sėsk!

—Gana, jau gana tos marmalienės!
—Jiegužis yra tik nusenusi vyža!
—Kugelis netinka garbingai tautiečių 

organizacijai!
IB ALSAS: Nariai, darbininkai! Visi šie 

ponai yra su vienokiais tikslais. Jie iš 
Amerikos lietuvių darbininkų iškolektavo 
600,000 člol. Atstatymo Bendrovei; virš 
300,000—Žemės bankui; 225,000—Progress 
Shoe kompanijai; 150,000—Resorcino Ben
drovei ; 100,000—“Galybei”; 100,000—Audi
mo Bendrovei; 100,000—“Eglynui”; 100, > 
000—Garlaivių Bendrovei ir kitoms. Visi 
tie pinigai prapuolė rankose tokių ponų... 
Visi balsuokite, kurie norite, kad organi
zacija tarnautu darbininkams, už darbinin- 
kų surašą. (Kyla triukšmas).

BALSAI: Bū-ū-ū-ū-ū-ū-ū.
—A, jau ir bolševikų atsirado!
—Laukan bolševikus!
—Visi prieš raudonuosius!

(Daugiau bus)

I kvietimą iŠ valdiško teismo, tai PHILADELPHIA, PA.
I jisai ii- prakalbą būtų palikęs Labai svarbus Komunistų Partijos 
ir sušilęs būtų bėgęs į kapita- narių ir simpatikų susirinkimas bus 

sekmadieni, kovo 13 d., 10 vai. ryte, listini teismą. j Rusu name, 995 5th gt Susirin-
' Bet ateis valanda, kad ka- kime dalyvaus ir drg. A. Bimba.

pitalizmas negalės apsaugoti' Antrą vai. po pietų, Liet. Tautiš- 
• t» - m t i j -i - koic saleie, 928 E. uioyamensingir Pruseiką. Jam kada reikes Avė., įvyks prelekcijos ir diskusijos 
stoti prieš darbininkų teismą, Drg. A. Bimba duos prelekciją te- 
kąip kad Sovietų Sąjungoje 
turi stoti visi darbininkų prie
šai prieš darbininkus. Taigi, 
Prūseika turi atsiminti, kad 
.dar jam reikės stotį prieš dar
bininkus.

J. Robzivv.

GIRARDVILLE, PA.
Mūsų draugai jau pradėjo 

judėti. Veikia keli nariai. 
Draugas Kamarauskas, 124 
kuopos iždininkas, garbę lai
mėjo, Jisai vasario 28 dieną 
gavo du naujus narius. Da
bar ir kįtj draugaį, kaip J. 
Raulinaitis ir J. Abečiunas 
matys, kad reikalinga veikti 
gavimui naujų narių. Kiti 
draugai pasižadėjo gauti po 
du nariu, pet dar neištesėjo. 
Tad reikalinga pasidarbuoti, 
kad atlikus savo pareigą.

Manoma, kad d. Dambaus- 
kas neužsileis d. Kamaraus
kui ir kovo 27 dieną atsives 
nemažiau, kaip du naujus na
rius. Tad dirbkime, draugai, 
visi už gavimą naujų narių.

J. Pacauskas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LAWRENCE, MASS.

Ą.L.D.L.D. 37 kp. susirinkimas bus 
kovo 13 d., Lietuvių Ukėsų Kliubo 
kambariuose, 6 vai. vakare. Drau
gės ir draugai, malonėkite visi su
eiti laiku būtinai, nes bus svarbus 
susirinkimas. Taipgi ir katrie drau
gai apsiėmėte komisijon, tai malo
nėkite pribūti.

Sekr. S, Penkauskas.
(59-60) 

NEW BRITAIN, CONN.
Pranešame New .Britaino ir kitų 

kolonijų lietuviams, kad L.M.D.S. kp. 
renkia šokių vakarėlį, 12 kovo, 7:30 
vai. vakare, 100 Beaver St. Darbi
ninkių kambariuose. Visi darbinin
kai esate kviečiami dalyvauti ir pa
remti moterų darbininkių pdrengimą 
^vakarėli. Pelnas eis prisirengimu: 
prie miesto rinkimų, ; Nuoširdžiai 
kviečiame .visus atsilankyti.

• Rengėjos.
(59-60)

NANTICOKE, PA.
• .f ;■Visiems Lietuviams Darbininkams

Draugai, mes visi gerai žinome, 
kad Kentucky mainieriai, kurie jau 
kelintas lųėnuo kovoja su savo iš
naudotojais', reikalauja mūsų pagel- 
bos. Mes turime suprasti, kad jų 
laimėjimas šioje kovoje bus laimė- 
iimas visos darbininkų klasės. Tat 
stokime į pagelbą, kovingiems savo 
draugams! 12 d. kovo įvyksta pa
rengimas naudai streikuojančių mai- 
nierių; atsibus Ukrainą svetainėje, 
kare. Skaitlingai dalyvaukime šia
me parengime. Paremsime streikie- 
rius ir tuom pat kartu patys links
mai laiką praleišime.laika praleisime.

W. i. R.
(59-60)

•♦v

Paskutiniu laiku kūne nuei- 1 
na į Wood Yardą gavimui sa- 

’ vaitinio relief tikieto, yra 
f. Nors, mūsų premjeras pra- spiriami pasirašyti notą, kad 
1 eitą ' rudenį buvo prižadėjęs 
daug gero del darbininkų, bet 
jo prižadai nuėjo niekais.

Jis yra pasakęs, jog “kiek- ■ 
vienas vyras bus aprūpintas 
darbu šią žiemą, ir kad visi 
gzaus tinkamą atlyginimą.” Ir į 
kad “nei vienas asmuo nebus 
alkanas Canadoje šią žiemą.” >

Tiesa, tie ponai “davė” ke- •------f
letui šimtų darbo prie Nation-, klasė 
al Park, bet vos padirbėjo po-! 
rą mėnesių ir grįžo darbinin- ’ 
kai atgal į miestą, kadangi sa
ko, kad jau valdžia pinigų 
pristigo. Turiu dar pridėti, 
kad Winnipege įsivyravus tar-Į 
pe valdininkų mada, kad į 
darbą važiuodamas turi duoti 
kokią $10 kyšių. O jei kyšio 
neduosi, tai darbo niekada ne
gausi.

Taip pat, kurie dirbo prie 
kelių, taipgi atleidžiami. Tai 
tokie supuvusios kapitalistinės 
valdžios prižadai.

iš Winnipeg© Požemių
jie sutinka atmokėti miestui 
už gautą pašalpą ir už tą, ku
rią dar gaus. Ta ponų “ma
lonė” apima vedusius ir ne
vedusius darbininkus.

Reiškia, jei ir gausi kada 
darbą, tai užmokesnio vistiek 
neturėsi, nes reikia miesto pil
vūzams atmokėti už putrą, 
kurią dabar duoda “augštos 

■s” soup kitchene.
Draugai darbininkai! Mes 

aiškiai matome, jog priespau
dos ir vergijos letena sunkė
ja ant mūsų sprando. Neti
kėkime, ką mums aukštieji 
ponai prižada, nes mes juos 
galim gerai suprasti iš jų dar
biu.

Tik viena munis 
draugai darbininkai, 
zuotis ir remti ėjimu į masi
nes demonstracijas ir kovoti 
už geresnį būvį prieš mūsų pa
vergėjus.

išeitis 
organi-

Bedarbis.

ELIZABETH, N. J
Kovo 2-rą dieną įvyko A.L. 

D.L.D. 54-tos kuopos susirin
kimas.. šitas susirinkimas bu
vo ' ^ąuktas, kad sustiprinti; ; 
Komunistų Partiją. Iš'Brook-''' 
lyno buvo atvažiavus draugė 
Sasnauskienė, kuri pasakė ge
rą įžanginę prakalbėlę. Jinai 
nušvietė Komunistų Partijos 
rolę klasių kovoje ir jos reika
lingumą. Paskiaus buvo ir 
klausimų. Klausimas, kodėl 
Prūseika išėjo iš Partijos, bu
vo labai tinkamai ir teisingai 
atsakytas. Kalbėtojas nurodė, 
kad Prūseika niekuomet nebu
vo tikras komunistas. Jisai 
pabijojo, kad nepatektų po 
policisto buože, tai ir pabėgo 
iš Partijos. Prūseika yra 
lęs iš buožių ir todėl jisai 
siliko tokiu.

Man visgi labai keista,
del Prūseika nestojo į darbi
ninkų teismą, juk dabar visi 
teismai Sovietų Sąjungoj . yra 
pačių darbininkų vedami. Jei-, 
gu Prūseika būtų gavęs, pa-.

ki-- 
pa-

ko-

PHILADELPHIA, PA. ’ PITTSBURGH, PA.
Lyros Choras rengia vakarėlį su | 

koncertine programa, šeštadienį, 12 * 1 anefiimas A.L.D.L.D. 33 kp. ir I. 
d. kovo, Rusų Liaudies name, 995 į D.A. Nariams
N. 5th St., 8 vai. vakare. Programos ! . . ... .... . ,o- .
išpildyme dalyvaus Lyros Choras, i susirinkimas atsibus nedelioj, 13 d. 
duetai, ir drg. J. Jurčiukonio styginis , 
kvartetas, - šokiams grieš gera oĄes- ' P 
tra. 
vauti.

Reguliaria A.L.D.L.D. 33 kuopos 

kovo, 12 vai. dieną, L.M.D. svetai- 
Visi 83 kp. nariai turi gerai 

| įsitėmyti dieną ir laiką susirinkimo 
J .i rStotigtis dalyvauti jame. Yra atė-

Į jusi nauja brošiūra “Naujo Karo 
I Gnisras,” ateikite atsiimti ir kurie 
j išgalite mokėkite centrui mokesčius 
1 už 1932 metus. Taip pat tuo pačiu 
I laiku įvyksta ir vietinės Tarpt. Darb.

L.D.S.A. 10-tos kuopos susirinki- I Apsigynimo kp. susirinkimas. Kaip 
mas įvyks pėtnyčioj, 11 d. kovo, 7:30 girdėti, dar yra .nu rinčių lietuvių 
vai. vakare, 79 Jackson St., Kubio darbininkų įstoti j T.D.A., taigi at- 
svetainėje. Draugūs, malonėkite vi- , eikite ir įstokite, taipgi nepamirškir 
sos dalyvauti susirinkime, nes yra ' te ir savo, draugus pakalbinkite įstot 
svarbių reikalų apkalbėti. Nesivė- į šias draugijas. ____  •*
lykite, ateikite paskirtu laiku. Neuž
mirškite naujų narių atsivesti.

Org. K. Stelmokiene.
(58-59)

McKEES ROCKS, PA. 
Prakalbos ir Diskusijos

d. kovo, 7:30 vai. vakare, A.P.L.A. 2 
kp svetainėje, 24 Locust St., McKees 
Rocks, PA. Prakalbos bus vienybės 
r .................. .
Todėl, kaip A.P.L.A., taip ir L.D.S. i 
nariai _ ‘ ‘ \
lingiausiai ir išgirsti, kokia nauda j 
būtų suvienijus abi organizacijas į 
vieną bendrą' sUsišelpimo- organiza- • 
ciją. Todėl visi lietuviai darbinin- i 
kai yra kvieaami dalyvauti kuoskait- j 
lingiausiai piakal ^se. bininkes įtraukti į kovas ,nes niekas

A.P.L.A. I Apskr. Komitetasi ' kiUs už įus nekovos. J energinges-'
 nj- jr smarkesnį darbą už darbinin-

PHILADELPHIA, PA.
Su penktadieniu, kovo 11 d. prasi

deda generalis aukų rinkimas “Daily ' 
‘ »” palaikymui. Aukų rinki

mas tęsis per cielą savaitę iki 18 d. 
kovo. Visi progresyvių organizacijų į 

, ir bedarbių tarybų nariai esati kvie- 
I čiami į darbą, kad išgelbėjus “Daily 
Workerj nuo finansinio krizio. Dėžu
tes rinkimui aukų po stubas, bus iš
duodama kas vakaras nuo 8 iki 10 
vai. vakare, 995 N. 5th St. Būti
niausiai reikalinga kožnam darbinin
kui, nors kiek prisidėti prie šio did- į 
žiausios svarbos darbo.

L. K. Frakcija.
(58-59)

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy- 

Tarp kitų svarbių dalykų j rimo 13 kuopos ęusirinkimas bus 
konferencija turės vykinti gyveniman sekmadienį, 13 d', kovo, 10:30 vai. 

Darb. Apsigynimo užbrėžtą ryte, Lietuvių svetainėje, 29 Endi- 
paliuosavimui Tom.. Mooney Cott St. Visi nariai malonėkite su-

Lietuvių sirinkti, nes yra svarbių reikalų ap- nes pelnas yra skiriamas del vienin- 
organiz. delegatai, dalyvavę Youngs-i tarti. Atsiveskite ir naujų narių j '"” 

susirinkimą.
Organizatorius.

(58-59) { 
Toronto, ont. I 

A.L.D.L.D. 162 kp. mėnesinis susi-
rinkimas •' įvyks kovo 13 d., 668 Į 14 d. kovo, 7:30 vai. vakare, 180 

Scottsboro Queen St., W., 2 vai. po pietų. Daug J New York Avė: Dailės Ratelio ir Sie- 
Jaunuolius, Kentucky streiko vadus I svarbių reikalų yra apsvarstymui, vi- tyno Choro nariai dalyvaukite šiame

K p. Sekr. J. E. ‘
(58-59)

moję, kaip Leninas mokino kovot su 
oportunizmu ir oportunistais.

Kviečia Visus Reng. Kom.
(59-60)

WILKES BARRE, PA.
A.L.D.L.D. 43 kp. susirinkimas bus 

kovo 13 d., 10 vai. ryte, Poteliuno 
svetainėje, 53 Bank St. W. Barre, Pa. 
Brangūs draugai, visi būkite susirin
kime. Yra svarbių reikalų. Atsives
kite naujų narių j A.L.D.L.D. 43 kp. 
susirinkimą. Draugai, dabartės yra 
svarbus momentas, dalyvaukite visi 
susirinkime;

Sekr. ■ S. Pietaris. 
, (59-60)

CLi’WELAND, OHIO •
Smagus Parengimas su Programa

Kovo 12, subatoje, 7 vai. vakare, 
Lietuvių Darbinin'kų svetainėje, 920 
E. 79th St.J Jaunųjų Komunistų Lyga 
rengia smagų vakarą “Young Wor- 
kerio” naudai./ Programą išpildys 
Labor Sports Union nariai, Liet, 
svetainės komitetas davė svetainę 
už numažintą! kainą, kad J. Komu
nistų Lyga sukeltų daugiaus para
mos jaunųjų darbininkų organui, 
“Young Worker,” kurį Amerikos ka
pitalistų valdžia deda visas pastan
gas; kad užgniaužti. Pirmiausiai at-\ 
ėmė antros klasės pastos teises jį 
siuntinėti krasa, o dabar stengiasi .
jį visai uždaryti. Lietuviai darbinin- Workeno 
kai turime ateiti į pagelbą šiam Jau
nųjų Komunistų laikraščiui.

CLEVELAND, OHIO.
Mooney Paliuosavimo Klausimu 

Konferencija
13 kovo, nedėlioj, 10 vai. ryte, 

Painters Hall, 2030 Euclid Ave., 
įvyks konferencija, Mooney, Billings, 
Scottsboro Jaunuolių, Kentucky mai- 
nierių ir visų darbininkų klasės ko
votojų paliuosavimo reikalu. Visos 
lietuvių darbininkų organizacijos, ku
rios išrinkote delegatus, per savo 
sekretorius paraginkite delegatus da- i , zlrtlvvlxil 1

Tarpt, 
darbą, 
ir visų politinių kalinių, 

uaiyvavę juvuiiį^o- , 
towno konferencijoje turi iki vienam 
visi dalyvauti šioje konferencijoje. 
Ši konferencija turės mobilizacijos 
darbą atlikti masiniam protesto mi
tingui, kur Tom Mooney motina kal
bės. Tai bus 16 d. kovo, kur Cle
veland© darbinirikai pareikalaus pa- 
liuosuoti Tom Mooney, 

ir visus darbininkų klasės vadus iš • .si nariai būtinai atsilankykite. 
Amerikos bastilijų. > F

Delegatas.

Kviečiame visus ir visas ■
Tikietas 25c.

Lyros Choras. Į .
(59-60) ■ G®1,8™?’

NEWARK, N. J.
A. 10-tos kuopos susirinki- I Apsigynimo kp. susirinkimas. Kaip

’ A.L.D.L.D. ir T.D.A Kom.
(58-59)

WORCESTER, MASS
L.D.S.A. 2 kuopos susirinkimas bus 

11d. kovo,. 7:30 vai. vakare, papras
toje vietoje. Taigi visos draugės da-

siveskite naujų' narių. Būtinai visos 
būkite, ateikite ir atsineškite gerų 

I naujų sumanymų, kad išauklėjus mū- 
i 

. ją didžiau- 
oje, o tam 

veiki- 
, lai

klausimu, po prakalbų bus diskusijos, i “TuoT kiKZ TfiuZ 
TaJaI, kaip A.P.L.A., taip ir L.D.S. I Xbininki’u kad mdariuš 
,.„.l„i privalote dalyvauti kuoskait- si kuonaM’visoj AmeriJ.

Ausiai ir išvirsti, kokia nauda I S?va paT mi^ yr^^ 
mo.Gana draugės mumą sėdėti, 
kas mestis su didesne energija į vei
kimą, nes momentas yra? labai svar-

Į bininkes įtraukti į kovas ,nes niekas 
i kitas už mus nekovos. J energinges-' 

kijos reikalus su visu revoliuciniu 
judėjimu!

Korespondentė.
(58-59)

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Bedarbių 1 kp. susirinkimas 

bus ketverge. Visi šios kuopos na
riai būtinai dalyvaukite šiame susi
rinkime -ir atsiveskite savo draugus 
bedarbius ar bedarbes, šiame susi
rinkime bus daug* svarbių reikalų ap
tarimui ir girdėsite gerų kalbėtojų.

Kviečia Valdyba.
(58-59)

LYNN, MASS. .*
Pranešame visiems “Laisves*1 skai

tytojams ir rėmėjams, taipgi Lyn- 
no lietuviams darbininkams, kad at^ 
sibus didelis bankietas 13 kovo. Pra
džia lygiai' 2 valandą po pietų, po 
antrašu 24 George St., Lynn, Mass. 
Prašome atsilankyti visus ir visas, 

tėlio anglų kalboje darbininkų dien- 
i raščio “Daily Worker”

Rengėjai.
(58-59)

NEWARK, N J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks

14 d. kovo, 7:30 vai. vakare, 180

susirinkime, nes turime daug svar- Į 
bių reikąlu aptarimui. *

‘ • (58-59)

“PIRMI ZINGSNIA
KETURIŲ VEIKSMŲ DR AMA Iš LIETUVOS DARBININKŲ JUDĖJIMO 1905

RENGIA A.LD.L.D. 7-tas APSKRITYS IR A.L.D.L.D. 9-ta KUOPA

Sub., 12d. Kovo-March, 1932
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

ST. GEORGE AVENUE NORWOOD, MASS.
Pradžia 7:30 Valandą Vakare

13
SHENANDOAH, PA.

Priešfašistinis Komitetas rengia 
“Bunco Party,” 12 d. kovo, A.L.D.L. 
D. 17 kuopos; svetainėje, 27 W. Coal 
St., 8 vai. vakare. Tęsis iki 12 nak
ties. Norintieji linksmai praleisti 
laiką, su mažom išlaidom, malonėki
te ateiti. Visiems bus žingeidžių žais
lų ir galėsite žaisti kiek tik kuriam 
patiks. Geriausiai atsižymėję žais
luose, gaus pirmą dovaną, o blogiau
sia, gaus antrą dovaną. Taipgi bus 
leidžiama laimėjimui rankų darbo šil
kinė kaldra. Visas pelnas nuo šio 

i parengime skiriamas darbininkų rei
kalams. įžanga 25c. ypatai.

(59-60)
BRIDGEPORT, CONN. 

• n

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo 49 kuopos mėnesinis susirinkimas 
bus 14 d. kovo, 407 Lafayette St., 
7:30 vai. vakare. Nariai dalyvaukite 
visi, turimu . (Įaug svarbių tarimų pa
daryti.

A, M.
(59-60)

MlfffišVfLLlS, PA.
«.* - t. * <■ / * • v .

L.D.S.A. 36 kp. mėnesinis susi) 
rinkimas įvyks penktą Ji ėn Į, kovo 11 
d., Dą^bhlįnkų svetainėje, 7 vai. va
kare.! Dtaugęs, visos dalyvaukite 
šiame suvirinkime, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi atsi
veskite naujų kandidačių į kuopą.

Sekr. O Ziobienė.

rengia

PHILADELPHIA, PA Į
L.D.S. 5-tos kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 14 d. kovo, 8 vai. 
vakare, Rusų name, 995 N. 5th St. 
Nariai dalyvaukite, ir tie, kurių yra 
užvilktos mokestys, būtinai užsimo
kėkite ir . naujų kandidatų atsiveski
te. . Sekr. S. Leščius.

(59-60)
r. • BINGHAMTON, N.\.

‘ i Susirinkimas
A.L.D.L.D. 20 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 10 kovo, 8 vai. 
Vakaro, 316 Clinton St. Visi daly
vaukite. ’ |

1 Sekr. J. Navardauskas. I- . < ~ , ... * . *-, (58-59) pasirodo, ten publiką patenkina.
—iį į."u n ... ......................į.i ... jauni.

Veikalas “Pirmi Žingsniai

Gerbiami Norwoodo ir apielinkės lietuviai! Teatras “Pirmi Žingsniai” yra vienas iŠ la
biausiai pamokinančių veikalų, nes jis yra sutaisytas iš realaus gyvenimo įvykių. Tad jį 
pamatyti yra svarbu kaip jauniems, taip ir seniems. Svarbu priminti ir tai, jog šį veikalą 

I perstatys jau nuo senai pagarsėję gabūs aktoriai iš Worcester, Mass. Kur tik Worcesteris 
' ' Tad nepraleiskite ir šios progos. Atsilankykite seni ir

SKAITYKIT IR PLĄT1N- ĮŽANGA, 40 CENTŲ YPATAI
UW Iftf MM MM fc'J WW W W WW W

V,
I ‘ ' 53»
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S. L A. Nariams Darbininkams
DRAUGAI, S.L.A. NARIAI DARBININKAI!

Dabar eina rinkimas į Susivienijimo Lietuvių Amerikoje pildomąją 
tarybą. Darbininkų priešai, fašistai ir social-fašistai stato savo kan
didatus ir del jų išrinkimo pjaunasi, puola vieni kitus. Darbininkai, 
S.L.A. nariai, rinkimų sąraše turi išstatę sekamus savo kandidatus: 
M. MOCKEVIČIŲ—i yice-prezidentą, J. MILIAUSKĄ—į sekretorių ir 
P. MAŽEIKĄ—į iždininką.

Mes raginame kiekvieną S.L.A. narį darbininką ir jiems pritariantį 
inteligentą nepaduoti nei vieno savo balso už fašistų kandidatus. Bal
suokite už suminėtus asmenis. Fašistai ir socialfašistai yra vieno ir 
to paties tipo žmonės. Jie yra priešai darbininkų judėjimo; jie prieš 
Chicagos seimą ir jame skaldė mūsų organizaciją, bendrai kovodami 
prieš kiekvieną pažangesnį darbininką, S.L.A. narį. Jeigu jie šiuo 
tarpu tarpe savęs pjaunasi, tai ne del principo, ne del padarymo S.L. 
A. darbininkiška organizacija, bet del .šiltų, vietų.

S.L.A. milžiniškoj savo didžiumoj susideda iš sunkaus darbo darbi
ninkų. Ji todėl privalėtų kovoti už bedarbių reikalus, už socialę ap
draudę, paremti dailininkų streikus, padėti darbininkams kovoti prieš 
reakcinius darbo unijų biurokratus: Lewisus, Greenus, Hillman us ir 
kitus darbininkų neprietelius; S.L.A. turėtų apmokėti savo nariams 
bedarbiams mėnesines mokestis; sumažinti savo viršininkų algas, pada
rant jas ne didesnėmis, kai vidutinė fabriko darbininkų alga. Bet ne 
fašistai, ne social-fašistai. būdami pildomojoj taryboj to nepadarys. 
Tai padarys tik darbininkiška pildomoji taryba, štai kodėl mes kvie
čiame kiekvieną darbininką, S.L.A. narį, paduoti savo balsus už mūs 
kandidatus.

UŽ KĄ BALSUOT!

v Ne. 1
An* Pre

zidento

F. J. BAGOČIUS, S. Boston, Mas?--------------------
S. GEGUŽIS, Mahanoy City, Pa------------------------
J. J. BĄCHUNAS, Sodus, Mich------------------------

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

No. 2 
Ant Vice- 

Prez.

A.’MIKALAUSKAS, Brooklyn, N. Y. —,_______
M. J. VOKIETAITIS, New Haven, Conn________
M. MOCKEVIČIUS, Maltby, Pa-------------------------- ____ X____

No. 3 
Ant Sek
retoriaus

P. JURGELIUTĖ, New York, N. Y._____________
J. MILIAUSKAS, McKees Rocks, Pa-----------------
V. M. ČEKANAUSKAS, Hartford, Cbnn._______

____ x____

No. 4 
Ant Iždi

ninko

K. P. GUGIS, Chicago, Ill_____________________
J. TAREILA, Waterbury, Conn------------------------
P. MAŽEIKA, Wilkes Barre, Pa________________ ____ X___

No. 5-6
Ant
Iždo 

Globėjų 
Balsuok 

ųž du

J. JANUšKEVIčIA, Hartford, Conn____________
S. BAKANAS, Pittsburgh, Pa---------------------------
G. J. STUNGIS, Chicago, III-----------------------------
M. A. RAGINSKAS, Plymouth, Pa--------------------
S. MOCKUS, So. Boston, Mass________________
J. SEKYS, Hartford,?Conn.___________________

No. 7 
Ant Dak- 

tar.-Kvot.

DR. I. B. BRONUšAŠ? Baltimore, Md__________
DR. E. G. KLIMAS’, Philadelphia, Pa__________
DR. J. S. STANESLOW, Waterbury, Conn_____ > . 1 

1

1 1 1 1 
1 
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Čia paduota lentelė parodo, kaip stovi kandidatų sąrašas. Mes pa
tariame visiems S.L.A. nariams darbininkams balsuoti tik už tuos as
menis, ties kurių vardais yra padėtas kryžiukas. Parašykit ant gauto 
kuopos susirinkime baloto savo kryžiuką ties minėtais darbininkų S.L. 
A. narių kandidatais. Pvaginkit ir kitus S.L.A. narius tai padaryti.

S.L.A. OPOZICIJOS DARBININKŲ KOMITETAS.

VIETOS ŽINIOS į LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJI
Į Greitą Pagdbą M0 NOMINACIJŲ GEROS PASEKMES

Daily Workeriui |.Į pirmininkus:
R. Mizara 
M. Bacevičius

| vice-pirmininką:
B. Salaveičikas 
K. Krasnickas 
F. Stankūnas 
R. Mizara 
sekretorius:
E. N. Jeskevičiutė 
K. Steponavičius 
iždininkus:
J. J. Kaškiaučius 
P. Sakatauskas 
B. Salaveičikas

Šį penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį, kovo 11, 12 ir 13 
d., visi susipratę darbininkai • 
turi padirbėti Daily Worke- 
riui, revoliuciniam darbininkų 
organui, kuris randasi didelė
se finansinėse sunkenybėse. 
Trumpu laiku reikia jam su
kelti aštuonetą tūkstančių do-! 
lenų, kad išgelbėt iš pavojin
go krizio.' Tai tuo tikslu iri 
yra paskirtos trys minėtos die- j 
nos, kaipo smarkiausio veiki-' 
mo laikas, Tag Days, rinklia- 1 
vų dienos, su dėžutėmis. Gau-! 
kite tas dėžutes iš “Laisvės” | 
raštinės; su jomis gausite ir 
įgaliojimo kortelę, kurią gale-! 
site parodyt Jeigu kas pasitei- Į izdč globėjus: 
rautų, kokią teisę jūs turite j 
pinigus kotektuęti ’Daily Wor-‘ 
keriui. į

Gavę dėžutes, eikite su jo- į 
mis j gatves, atsiliepkite į pra- < 
eivius, kad aukotų ; vaikščio-1 
kite po /darbininkų gyvenamus j 
namus; kplektuokite prie po
žeminių gelžkelių ir eleveite-

J. Grybas
J. Mikita
J. iBimba
J. Joneikis
J. šalaviejus
D. J. Jusius
A. Vasiliauskas

rių stočių; darykite rinkliavas 1 daktarus-kyotėjus:
visuose susirinkimuose ir pa
rengimuose. Sulig savo ge
riausios išgalės, ’ padirbėkite 
Daily Workeriui, svarbiausiam 1

j kurių nieko negaliipa padaryt:' susirinkimą ir per visą naktį j Brooklyn.-— Miesto vai- ! 1 hereby volunteer as a canvasser 
Jie atėjo, manydami, kad* jau i praktikavo prųseikizmą iš džia klerikalų Kolumbuso iin the National Dai,r Worker Tag

■ “pimbizmą” vers augštyn* ko-' bonkų ir tarės, kaip suorgąni-i 
joms, bet išėjo visai kitaip. I zuoti prieškomunistinę Parti- 
Dabar tie žmonės juokiasi iš'jos niekintojų ir darbininkų 
tų prakalbų. ' klasės griovėjų grupę. Po vi-

Pirmininkauia Pruseikai K ii ^remonijų ir bo.ąkų aptuš-Firmininkauja mušeikai K-j tjnjmo pruseika leidos į Nor- 
Venslauskutis, kuris pagarse- į wnnd/ Harhininku vie.
jęs komunistų purvimmu “Ke
leivyje?’ Jis purvino komunis
tus ir patį Pruseiką, o dabar 
Pruseikai 
bedamas 
kalbėti.

I ' ■ ' '

Pirmoj
bos, Pruseika pasirodė prie
lankus Sovietų Sąjungai, kad 
pasirodyti dideliu revoliucio
nierium ir tuo būdu įgauti 
įtekmę žmonėse. Antroj da
lyj prakalbos, būk tai kalbė
siąs apie dabartinius kivirčus., 
žinoma, teisinos, kiek galėda
mas; bet iš:
nes mūšų • draugai, ■ 
klausimus t,
jį supainiojo, tinkamai jis ne
atsakė, pynė, kiek tik galėda
mas ir sakė, kad drg. Angarie-

I tis, Bimba ir kiti negeri ir vi
sa' Komunistų Partija “suirus.” 
Niekino, kiek tik galėjo ir gy
rėsi, kad jie “sukertą” Partiją, . v .
ant kelių punktų — unįjos ris ten buvo rastinėj.

į biznierių ir dar kitų klausimų, j Šitie mušeikos buvo at-
Pruseika savo prakalboje (Siųsti senosios socialistinės 

nepasakė nieko apie darbinin
kų judėjimą. Mat, darbinin
kų klasės griovėjams tas nerū
pi. Neapeina jiems Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas, 
Kentucky mainieriai, bedarbių

1 organizavimas į Bedarbių Ta- 
' rybas ir apie abelną darbinin
kų klasės padėtį. Jiems tik-į 
tai ardyti ir griauti darbiniu-1 
kų klasės vienybę terūpi. Taip 
įsiklampojo prieš darbininkų!

J judėjimą, kad net ir jų “Klam-' 
I pynė” pastebi savo korespon-!
I dento bjaurius darbus, kokius,;
; jis atliko draugijose.

Pabaigus prakalbas, drg. į 
Beniulis prašo balso ir

• sų, ceremonijų ir bonkų aptuš- 
i tinimo, Pruseika leidos į Nor- 
woodą griauti .darbininkų vie
nybę.

Tėmytojas.

Vyčiams;, dovanojo ; didelę; w.„ reporl_.._Sa(urday_...Sun, 
sumą pinigų. Vyčių namas |’aay__..fok. canvassing.
įvertintas $1,500,000, o tak-| Name __________________________
sų tereikalaus už $400,000 , Address ----------------------------- i------
vertės nuosavybes. Už tai j aty -------------------------------
vyčiai taip galvą guldo už IMember of —------ y-”-;-------

> iv. . . , • v 1 (Namo of Organization)valdžią ir jos bjaurų sniu-;

pirmininkauja. Dre- 
perstato Prūsei ką

dalyj savo prakal-
Pasikėsinimas ant 

Drg. Gold Gyvybės
VOLUNTEER CARD 

Notional Daily Worker Tag Day 
Friday, Saturday, Sunday, March 11g

12, 13, 1932 J

. NEW YORK.— Kovo 8 d. 
atėjo penki mušeikos į Ada
tos Amatų Industrinės Uni
jos raštinę ir. padarė užpuo
limą; ant d; Gold, unijos se-1

LIETUVIS GRABORIUS

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker

ISbnlsamudffn ir laidoja numirusius ant 
visokių kanklių. 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.

. . 6 * Ji * iHiią. am u, uuiu, umjub be-i
.siteisinti negalėjų, Pretoriaus. Vienas mušeika | 
ant 'jo užmetimų; Wejo, o.paskui kiti puolė, pduodami

' J ’

Buvo apsiginklavę blekdže- 
kiais ir revolveriais. Paleis
ta šūvis į d. Gold, bet laimė,■ 
kad nepataikė. Kulka pra-: 
lėkė oro -d. Gold ir pataikei 
į ranką kitam draugui, ku-!

unijos reakcinių vadų ir bo-:- _ 
sų. Jie nųrėjo nudėti uni
jos sekretorių, idant užduo- j 
ti smūgį kovai prieš bosus,' 
ypatingai dabartiniam suk- 
niasiuviu streikui, c-

Kruvina Skerdynė Bu
vo Išanksto Surengta

Pereito antradienio New ! 
į York “Tribune” tilpo svar- 

’Vnurodi-!^ telegrama iš’ Detroito, 
nėja Pruseikos klaidaš, su ko-j Ten sakoma, kad pradedant 
kiais žmonėmis jis eina. Nu- (skerdynę, policija nuginė * 
rodo, kokie žmonės dabar ei- šalin visus- laikraščių repor- 
na su Pruseika,: kurie per vi-: 

į są: laiką šmeižia pirmeivius ir.
visa darbininku judėjimą. Ke- , ...
Ii . metai atgal, kuomet Roko fUmas, idant svietas nfipa- 
draugystė aukavo 25 dol. į: matytų .policijos kruvinų 

' Prlešfašistinį Komitetą, tai | darbų paveiksluose. ■ Tik. ke- 
! vienas iš dabartinių Pruseikos; lios nutrauktos filmos neti- 
j pasekėjų, Martinas Kemzūra, lietai išliko nesučiuptos per a a a 1.' S bari mni- 1 • ’ .. 1 " •

terius, atėmė iš jų kameras, 
sudaužė jąs ir sunaikino

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
ž e m ą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W
1023 Mt. Vernpn Street 

PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas! ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiš! a Pirtis dabar ati- 
dąrę naujausios rūšies maudynes bu moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandenili. Lapuotos vanto; išsinūrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR l 
10 valandos dieną iki 12 vai. vai 
kambariai delei išsiperimo: Rusišk 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, 
kambarys; taip pat RESTORANE 
rantuotu patarnavimu.

29-31 Korrell St., tarpe
TIES BRQADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Yl

KELRODIS: JB. M. T. eleveičeriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway.—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.
.... ...... i i „m, ' i „i.........  .....

m kambary—35c_

1 ARTS INKAIS, nuo 
are. Trys gariniai 
is, Turkiškas ir ga- 
oringas miegojimui 

tS su geriausiu ga-

Cook ir Deveboise Streets 
j

i judėjimo griovikų—Prusei- 
1408 ^ų ir'Bacevičių. Milžiniš- 

354 koj didžiumoje LDS. nariai 
nominavo kandidatus, ku
rie buvo komunistu frakci
jos rekomenduoti. Pats 
provokatorius Pruseika var
giai tikėjosi gauti tokį 
smūgį LDS. nominacijose. 
O rašė, o rėkė, kad LDS. 

1,585 masės eina su jais, o ne su 
162 Komunistų Partija.

Mes sveikiname LDS. na
rius darbininkus. Mes šau
kiame ir tuos, kurie dar no
minacijose padavė savo bal
są už renegatų surašą, kad 
a teinančiuose rinkimuose 
atmainytų savo klaidingą.

1,428
135į
115'

pasekėjų, j 
pasakė, kad neaukokime pini
gų, nes Prusęika ,su Jankaus
ku pragers ir Lietuvos darbi-! 
ninkai nematys jų, o dabar tas' 
žmogus yra geriausias Prūsei-- 
kos agentas. K. Venslausku-; 
tis, kuris Pruseikai pirminiu-; 
kauja, tik keli mėnesiai atgal,h 
toj pačioj draugijoj, kuomet 
buvo sumanymas paaukoti 25; 
dol. del Kentucky angliaka? 
siu, tai jis matydamas, kad 
praeis sumanymas, dax'ė su
manymą, kad mažinti tą auką, 
kad tik negautų streikuojanti1 
mainieriai daugiau aukų.

Ką gi tąs parodo? Tas' 
parodo, kad Fordo ir vai-’; 
džios būta išanksto ruošta-:! 
si prie puolimo ant bedar-į! 
biu.

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Berlyn.— Paskutinėmis 

keliomis dienomis bosai at
leido iš darbo 32,000 gelžke-;

J. Vaitaitis duoda klausimą, Įje^įu 
jeigu Angarietis toks “pras-j 
tas,” tai kaip gali užimti tokią į 
svarbią vietą Kominterne? Į i BeH.vn 
tą klausimą Pruseika neatsa
kė.
sukas žiūri į griovimo darbą?

- Tokia baisi be- i 
darbe siaučia mieste Esse-! 

Kitas klausia, kaip Kap- ne, kad valdžia turi užlai
kyti 40 nuoš. visų gyvento- 

Pruseika atsakė, kol Kapsu- 
kas mus nekabina, mes nieko r v’_____

nesakom, kol kas. _ __Mukden.— Mandzunjos 
nusistatvmair eitu kartu ■, Po kUu niekinim« darkinin-! diktatoriaus vietą užėmė! iiabibLdtyiiią n eiių KaiLii( j<u n. biaunojimų, Pruseika su , } ,
su revoliuciniu komunisti- Lr“manadžerium,” kuris savo ,}\UV^STT Chmijos Įmperato-, 

klaiku užsiėmė ’ spekuliacija j rlvus Henry lu 11. 
(■Norwoode, nuėjo į butlegerių UŽtupdė Japonijos ginklai

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite Šoferiu ar mechaniku. Iš 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
ne Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžhį ir 
f’nisymui dirbtuvę praktiškoms; lekci
joms ant visokiu rOŠių taisymo. Mo
kiname generabai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer< 

sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

1,216
741
407
3461-niu jud^’v^11.
198 Į ------- -------- ,

Pruseika Rado Prie-
i glaudą pas Komunis

tę Partijos Priešus

Jį ten i

1,542 i 
no;

- • • i

M. Palevičius
J. Repšys
Šios nominacijos puikiai l 

kaip darbininkų' 
• V 1*1 • 1 — ■ • Va-

DETROITO UETUVIU' 'DARBININKŲ APTIEKOS
čia, randasi dvi lietuviškos aptiekoą, kuriose galima pirkti vais- J 

j, tus daug brięip^mespe kainą, negu kur kitur dąbąrtiniu laikų. I 
i A. M. KISHON, Aptickorius Savininkas j 
j 8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 .CĄEKfc ST., ftETROU, ^ICH. I

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, jiinant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

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

uany vvorKenui, svaroiausiam „ 
revąlittcjąiąm Ą^arikos atsįneša linkui mūąų! 27 d; keli omenys suren-

I .____ ;________ ' ..: i gė Pruseikai prakalbas. At-
! ėjus paskirtam laikui, ateinu į 
svetainę ir ką aš matau: Pru
seika sėdi su storu butlegeriu. 
Pradeda ateiti jam pažįstamų, 
buvusių jo draugų. Pruseika 
pradeda nervuotis, pakyla; ei- 
ąa prie vieno, prie kito, bet 
mekas nenori su juo ikdlbėtis. 
Pruseika dar daugiau nervuo- 
4risi-

Į jo renegatiškas prakalbas 
•žmonių atėjo apie šiiątas. Ar' 
iįąi vįsi jo pritarėjai buvo? 
OidĘiuma T buvo Korąuąistų 
^ąrtijo's pritarėjai' ir .jnpsų 
^raugai, o kiti buvo Tokie, ‘ iT

hjininkų dienraščiui.

. Medau Sandėlio Gaisras
____

Palei kelią iš Brooklynę į 
Maspethą, šiapus tilto, sudegė 
didelis medžių sandėlis (lium- 
berjardis) naktį iš ąntradie- 
nio į trečiadienį. Gaisras d^r 
nebuvo baigtas gesint iki 9 v;ą- 
landai ant rytojaus iš ryto. 
Keli inžinaį vis d^\’ pumpavo 
vandenį ant rūkstančių med
žių. Tas dar JąhjAU. apsunki
nt kelionę tątp prppjdyno ir 

Visos nar&j, . pą^iįarbųp^i- Maspą^p.
juo! Org, ViŠmauskienč.

Susirinkimas
L.D.SĄ 1-mos. Kuopos

Amerikos Lietuvių Darbinin
kių pirmos kuopos susirinki
mas įvyks šį ketvirtadienį, ko
vo 10 dieną, “Laisvės” svetai
nėje; pradžia 8 vai. vakare.

Visos draugės, stengkitės 
dalyvauti. Taipgi gaukit nau
jų narių, nes dabartiniu laiku 
eina mūsų organizacijos va
jus gavimui naujų narių.

Reg.

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ WHN1K0S MOKYKLA
325 E. 14th STREET,; Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

. Trumpų laiku išmokiname 
jį viską, kas link ĄUT0M0-
Ri ' BILIŲ M E C H A N I Z M O 

.Praktika ant vietos.
Išardymas, sutnisynias, sustatymas, .^tmiąst elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
ir planą automobilio; mokinama diįnoftf** --------* ' • . . ..
Mokytojais j fit žythiis ekspertai—J,. ŲdCHNlAVrCfUS, fi. X V AITRU WAS Ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomą ffvarrthtUdjnųie'ątž1 jnaią uimbkouti.'..'Ales' pftrtedajnc 

UžsirMypiA^ i mbkykią kiekvieną difeniį nuo 9 ryto 
. Nedėliojc tjlio 1Q ryto iki 2 -VAI. po pietų.

-------- -  X AU«(j> SCHOOL
1st Avėnųe NEW YQRK CITY 
įgonąuin $4049
Ip 'Maišyt i*, i i i,............. «.........     ....

ii lįįįįįį

Išardymas, sutnisymas, sustatymas, i
ir ti>Ian.ą ai|totnobi|i<>; mokinama ditįąfiįs ir / vakarais dtetųyjų ;ir ,®nglu kalbose? • 
Mokytojais yi» žyrtuls ekspertai—Į,. iRMN^AVICfUS, h. J. vAiTRuNAŠ-Ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarahiUdjApie ,uV nyrfą užmbkoątį.‘.. Mes'padedame

Plikimo karo. UžsIMfoMli j mbkyMą kiekvieną difenį nuo 9 ryto 
iki ‘fl.tal valandai vakaro. ..... .... « .«v. '

COSMOPOLITE
3?5rE. uth KEItEET, ? Neąl 

ų Telephone,T

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gari
mų, Vpač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos {valias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT
Tel. Trinit

L u t ▼ in’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabeth?, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—-pirki- i 
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi fvairių biz
nių. M (įsų patarna
vimas prielankus.

ELIZABETH, N. 1

GMI



pas mane

sau norėda- .
, daimantus | 

daiktų ži- | 
pigiau nu- I

i Laikrodžiai, Deimantai ir 
j Auksiniai Dalykai 
? Dovanom ar patys i 
Imi pirkti laikrodžius, 

' | ar bi ką iš auksinių
I nokite, kad 
į sipirksite.'

Puslapis šeštas ,

VIETINĖS ŽINIOS per dįenąr; dabar numušta iki

ri laukti per tris savaites.

Sub. Demonstruotum prieš Japonų Karą! Apie Sovietų Sąjungą

q

LAIK-
NAU-1 RODŽIAI

I JAUSIOS MADOS
■ i . '

ĮUŽ PRIEINAMĄ 
į KAINĄ 1

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

New Yorko darbininkai de-j 
monstruos subatoj prieš Ja
ponijos grobikų karą Chinijoj, 
taipgi prieš Japonų karines 
p r o v o k a cijas, varinėjamas J 

* prieš Sovietų Respubliką. De
monstracija į įvyks 11-12 vai. 

. ; prieš Japonijos konsulatą, 
Whitehall ir South Sts., down- 

H town, New Yorke.
Iš dabartinių Japonijos ka

ro žygių grūmoja užsidegti 
naujas visapasaulinis karas. 
Nuo Shanghajaus’Japonai va
rosi linkui' Chinų Sovietų val
domų; žemių. Jeigu jiems pa- 

, vyktų sukriušinti chiniečių So-

; vietus, ta-i Japonai jaustųsi tu
rį atdarą kelią prieš Sovietinį 
Sibirą. Tuo pačiu laiku Ja- 
įponija ir kiti imperialistai trau 
■kia vis daugiau ir daugiau ar
mijų į Mandžuriją, į Sovietų 
Sąjungos pasienį.

Darbininkai ir darbininkės, 
sukruskite! Apginkite Sovietų 
Sąjungą ir Chinų revoliuciją! 
Visi urmu . į demonstraciją 
prieš Japonijos konsulatą, at
einančia subata! Per masi
nius Amerikos darbininkų žy
gius išvarykime iš šios šalies 
visus Japonijos skerdikų atsto
vus, konsulus ir ambasadorius!

miaus buvo fnokama po $5.50 i priešintis karui bei stoti į ma- 
per dieną-; dabar numušta iki sinę kovą; prieš badą, kuris 
$5*, Bet tr tokio mokesčio tu- kamuoja ne tik bedarbius, bet 

jau ir dirbančius. Juk, pa-
CD ‘ 1T n 1 ’ll I vyzdžiui’ čia New Yorke, . Krooklyne i rakalbos iIIailerno dalyie> siuv^oms h _ _ _ 1 (siuvėjams pirm dabartinio

Į streiko-tebuvo mokama tik $5 
už. 50 valandų darbo savaitę. 
Drg. Amter pabrėžė niekšiš
ką rolę socialistų. Japonijos 
socialistai' oficialiai remia sa
vo valdžios karą prieš Chini- 
ją; Amerikos socialistai užgi
na Tautų Lygą, kuri leidžia 
Japonams mėsinėti Chinus, ir 
tuo pačiu laiku amerikiniai so
cialistų vadai renka aukas eu
ropiečiams, menševikams kovai 
delei nugriovimo Sovietų val
džios. Kai del gręsiančio im
perialistinio karo, sako drg.* 
Amteris, tai mėš per gerą su- 
simobilizavinlą galime jį to
liams; atstumti, l nors visiškai p’ 
užkirst jam kelią mes nepa- | ĮVAIRŪS

Ketvirtadieny Kovo 10,1932

Protesto Mitingas prieš 
4-rių Darbininkų 
Nužudymą

Lietuvių darbininkų 
Prakalbos - Protestas 
Prieš Terorą ir Karą

• NEW YORK. — Rytoj va
kare tūkstančiai darbininkų ir 
bedarbių susirinks į Central 
Opera House, 67 th St. prie 3- 

,rd Ave., New Yorke; užpro
testuos prieš kraugerius, kurie 
nužudė keturis bedarbių de
monstrantus Dearborne, Det

roito priemiestyje.
Paskutiniais laikais kapita- 

'listai vis tankiau daro lavo
nus iš veikliausių darbininkų 
kovotojų. Jeigu darbininkai 
tam galingai masiniai nepa
sipriešins, tai bus žudomi už 
kdžną mažiausią žingsnį, ku
ris nepatiks išnaudotojams.

Visi
Prieš budelišką kapitalistin 
terorą stokime į revoliucin 
darbjninkų masinį veikimą 
Netylėkime, prieš tokias bur 
ŽūaŽijos piktadarystes!

Mitingan šaukia Komunisti 
Partijos Antras Distriktas 
Jaunųjų Komunistų Lyga.

protesto mitingą*

h>

/J * • • ' '

Grūmoja Išmest j Gatvę 
80 Streikieriu Šeimyną 
f r 1 .t >1

f Bosai namų ant Longfellow 
,Ąve., Bronxe, tarp 174 ir 176- 
•ih IŠts., grasina išmest į gat
vę 80 Šeimynų, kurios strei- 
Jtūoja, reikalaudamos nupigin
ai rendą. Tai darbininkų ir 
bedarbių šeimynos. Už tą 
darbą namų savininkai turėtų 
Užmokėti policiniams marša
lams, kaipo tiesioginius mo
kesčius, $3,500. Bet savinin
kai Žada dar pridėti ketvertą 
tūkstančių dolerių delei kovos 
prieš streikuojančius randau-

• niūkus. Pasirodo, jog bosai 
gana prisilupę pinigų, ir jiems 
JŪ netrūksta; bet jie vely 
tūkstančius dolerių išmėtys 
policijai ir terorui prieš savo 
įnamius darbininkus, bile tik 
neiiūsileist dolerį kitą rendos.

MIItTYS— LAIDOTUVĖS 
--*—1 •

Petras Juozaitis, 46 metų 
122 N. 5th St.; mirė kovo F 
d. . Laidojamas kovo 10 d. 
Ąljyvų' Kalno kapinėse. ’

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi 'graborius J. Garšva.

r—------------ --
^,>1, !■), t / ■ i. . ■ -----------

Ateinanti pirmadieni vaka
re kalbės “Laisvės” svetainėje 
drg. J. Siurba ir V. Bovinas; 
no prakalbu bus ir diskusijos. 
Prakalbose bus aiškinama, ko
dėl dabartinių laiku kapitalis
tai žudo vis daugiau darbinin
kų ir bedarbiu veikėjų, pav., 
Harry Simms, keturi Dearborn 
bedarbių demonstracijos daly
viai, pasikėsinimas nušaut M. 
Goldą, kairiosios siuvėjų uni
jos vadą.

Prakalbose sužinosite, kaip 
tas bedarbių ir dirbančių žu
dymas yra susirišęs su buržu
azijos politika laike bedarbės, 
r kaip imperialistai per tokį 
'.erorą skina sau kelią į karą 
iries Sovietų Sąjungą.

Prakalbose bus nušviesta ir 
itr dalykai apie Ameriką, Eti
opą ir Aziją, taip kad pama- 
vsite, kur jūs patys šiandie 
tovite ir ko galite laukt rytoj.

Bet mitingas bus ne vien tik 
klausimus sau išsiaiškint; jis 
taipgi bus protesto susirinki
mas, kad pasmerkti Fordo 
samdytus galvažudžius, kurie 
nušovė keturis bedarbių de
monstrantus; priimt protesto 
rezoliuciją ir pasiųst Michiga- 
no valstijos gubernatoriui ir 
užgirt bedarbių reikalavimus, 
už kuriuos dabar krito keturi 
mūsų kovotojai. • • ■

Kadangi prakalbos žada 
būt neilgos, tai bus ;progos su
sirinkusiems ir. padiskusuoti.

Kviečia
Liet. Kom. Frakcija.

Vienuolikai Bedarbių Šeimy
nų Iškovota Pašalpa
' NEW YORK. — Antradie
ni buvo bedarbiu demonstra
cijos prieš tris šelpimo biu
rus East Sidėi. Prie bedarbių 
Prisidėjo ir šimtai dirbančių. 
Vadovavo Bedarbiu Taryba. 
Miestiniai šelnimo biurai bu
vo priversti duot ūmia pinigi
nę nagelbą, 'vienuolikai- be
darbių šeimynų. Anie ’ de
monstrantus buyq apstatyta 
desėtkai raitos ir pėsčios po
rcijos.

Miestiniai “labdariai” vis la
biau .pradėm skriausti ir tuos 
bedarbius,1 kurie gaudavo pa-* 
dirbėti trejetą dienu nėr sa
vaitę iš tų pbnų malonės. Pir-

I » ‘ »

PUIKIAUSIA L.D.S. III APSKRIČIO
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Nedėlioję Kovo 13 d., Laisvės Svetainėje
46 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.
Pradžia 5 vai. vakare; Vakarienė 8 vai. Įžanga $1.00 

Tik Šokiams 5Oc. *■
Visi pirkite tikietus. Tikietus galima gauti “Lais

vėj” raštinėj ir pas LDS. narius. Dar sykį pakartoja
me, kad visi draugai turi nusipirkti tikietus iki 10 dię^ 
irai kovo. “

Laike vakarienės bus gera muzikalįška programą. 
Dainuos Lį Kavaliauskidtė, Aido Choro Sekstetas, Prg. 
Pakalniikis, A. Velička ir kiti, kuriuds dari nespėja
me sužinoti. Taip pat gera muziką, šokiams <

šiandie, ketverge, kovo— 
March 10 d., 7 ;30 vai. vakare, 
Lietuvių Neprigulmingo Kliu- 
bo name, įvyks labai svarbios 
prakalbos. Šias prakalbas 
rengia Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
24 kuopa. Kalbėtojom bus 
drg. Mizara, tik ką sugrįžęs 
iš Sovietų šalies, kur išbuvo 
virš 10 savaičių. Jis ten stuk 
dijavo ne tik darbininkų padė;- 
tį,-bet ir visą sistemą abelnaiĮ. 
Drg. Mizara pasakys, kaip So^- 
vietų’darbininkai stato milžir 
niškus fabrikus, tiesia gelžkef 
liūs, kairp stato šalį industriniai 
ir' kaip i kolektyvizuoja visas 
lauko ūkės ,kodėl Sovietų Są- į 
jungoje nėra bedarbės, net i’ 
trūksta darbininkų, kuomet vi
sose kapitalistinėse šalyše de- 
sėtkai milionų darbininkų be 
darbo. Taipgi bus paaiškinta,! 
kodėl veik visos imperialisti
nės valdžios ruošiasi į karą 
prieš Sovietus. Visi C. Brook- 
lyno ir apielinkės lietuviai ' 
darbininkai ir darbininkės, at
eikite pasiklausyti prakalbos 
apie šiuos taip svarbius klau
simus.

Įžanga dykai.
Rengėjai.

Visi Draugai, Pasima
tysim L.D.S. Trečio 
Apskričio Vakarienėj

Puikiausia L.D.S. III Aps
kričio vakarienė jau čia. Ji 
įvyksta 13 dieną kovo, “Lais
vės” svetainėje, Brooklyne. 
Visų draugų ir L.D.S. narių 
yra pareiga dalyvauti šioje va
karienėje. ■ Įžanga tik vienas 
doleris.
1 • Vakarienę gamina, Rįdge- 
woodo 'draugės, kurios visuo
met pagamina labai, geras va

karienes. Williamsburghieciai 
duos gerą muzikališka progra
mą. Dainuos P. Pakalniškis. 
A. Velička, L. Kavaliauskaitė 
Aido Choro Merginu Oktetas 
ir dar bus daugiau. Bus gerą 
muzika šokiams.

Draugai, pasiskubinkite pa
sipirkti tikietus šiai vakarie
nei. Tikietai o-alima gaut1’ 
“Laisvės”, raštinėje. Taip pat 
prašoma, kad visi draugai ir 
draugės, kurie .turite paėmė ti- 
kietu pardavimui, .p-reitai juos 
gražintume! rengėjams. nes 
reikalinga žinoti, kiek drau
gų dalyvaus vakarienė1 e.

Komisija.

•š Motėm Tarptautinės 
Dienos Minėjimo

Mitin era s buvo sn- 
komunistų šeštos Sek-

Choras sudainavo Jn-

T Tarptautinės Moterų Dar
bininkių Dienos, naminėiima 
nrisirinko vidutiniai pilna dar
bininkiškos publikos , Grand 
Assembly didžioji svetainė. 
Brnoklyne. nereita antradienį 
vakare, 
rengtas 
ei jos. .

Aido
tprnącionala Jr- kitą; darbinin
kiška dainą. Tuo tarpu (ąt- 
maršavo su vėliavomis. obal.-. 
ainiai plakatais ir “Solidarity” 
dafina Darbininkių Moterų ;Įa-, 
rvba su vaikais. Draiivė Gross j 
Moterų Tarybos, veikėja, trum- 
noii savo prakalbėlėi<pareiškė, 
kad ateinančiam- imnerialįstu. 
karui darbininkės motinos tąip 
lengvai neduos žudyti savo1 sū
nų. • t r I ; ...

Pamatine dramatišką pra
kalbą nasakė drg. I. ;Amter. 
Kom. PartHos vietinio d i strik- 
to organizatorius, žymėm au-r 
gantį kruvina terorą prieš ko- . 
vingus darbininkus ir bedar? 
bins, primindamas nužudymą 
keturių bedarbiu demonstram- 
tu Detroito nrimieštvie, nušo
vimą drg. H. Simmso ir, Pa
sikėsinimą nušaut If. Goldą. 
Adatos Darbininku Industri
nės Uniios vadą. Sako, Ame
rikos imperialistai, mobilizuo- 
damięsi,' karui, stengiasi1 žu
dynėmis ir terdrizmu įbaugin
ti vnač
ir negrus, kad jie nedrįstų

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th Št.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

jėgtume kol laikosi kapitalisti
nė sistema. Tačiaus mes ga- 

Į lime prisirengti ir susiorgani- 
’ zuoti į revoliucinį karą delei 
buržuazijos viešpatavimo nu
vertimo, —- tai tokį pamati
nį atsakymą turi ir gali dar
bininkai duoti imperialisti
niams skerdikams.

Vienbalsiai tapo priimta re
zoliucija, pasmerkianti detroi- 
tiškius /darbininkų žudytojus 
ir užgirianti bedarbių reikala
vimus.

I Darbininkų Labor atorijos ' 
Teatro grupė puikiai suvaidi
no “Skubink” ir “Scottsboro.”

Kokis desėtkas darbininkų 
įstojo į Komunistų Partiją.

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

SUSIRINKIMAI
M A SPETH, N. Y.

A.L.D.L.D. 138 kuopos mėnesinis 
susirinkimas ivyks ketvirtadienį, 10 
d. kovo, 70-42 Link Court, 8 vai. 
vakare. Visi nariai būtinai dalyvau
kite ir atsiveskite nauju narių, nes 
yra laba daug, svarbių dalykų apta
rimui.

(58-59)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA farpią, 105 akrų der

lingos žertie^'oO akrų 'dirbamos ir 
25 akrai miško, arba ganyklos. Par
duodu su viskuom, kas tik yra rei
kalinga prie ūkio. 15 bandos, 9 mel
žiamos karves. 2 arkliai, vištos, kiau
lės ir visa sėkla. Išvažiuoju j Lie
tuva, todėl parduodame tik už $4,800. 
Turime parduoti i mėnesį laiko. 
WALTER SEREPINAS,'R.4, Ulster, 
Pa. Naudokitės proga be atidėlio
jimo.

(58-60)
FARMA ANT PARDAVIMO

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

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

(56-67)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA 50 jaunų merginų 

rankomis siųti “canvass,” turi mo
kėti su nopersku siūti. Atsišaukite j 
500 Driggs Ave., ant 3 lubų, Brook
lyn, N. Y. Atsišaukite greitai.

(58-60)

į Taipgi taisau visokius laikrod- « 
fžius ir kitus papuošalų daiktus. J 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš į 
(stengsiuosi pilnai patenkinti. » 
• Williamsburgieciams, kuriems J 
1 pertoli pas mane atvežti pataisy- Į 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius J 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
I Iš ton aš pasiimsiu ir pataisęs | 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- ? 
į kėsite “Laisvėje.” į
3 1
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VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

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

MEDICIN. DAKTARAS i

S. A CERNOV .S,
223 2nd- Ave. & 14th St. i

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.: Tompkips Square 6-7697

Malonūs Rūkyti?
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

Petras Naujoka*
Savininkas

Kainos po
I5r

JONO ARBA
PETRO

Tai
LIETUVIŲ 

IfiDIRBYSTRS
CIGARAI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!
X NOTARY —
X PUBLIC

x
X

X

(<•

TEL. STAGG 
2-5043

INC

ffiĄA® KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U SKA S) 
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 L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJ'Al PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU,

'1

f
 PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIĄ. VIETAx SAVO 

MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES

i KUOGERIAUS1A1 PATARNAUS1M.
į • MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENAx IR NAKTL MŪSŲ
; TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinamos ir 

gimdymo organų <
I)R. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedelioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškas ryrq ir 

meterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimą kraujo ir šlapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 802 

New York, N. Y.
Valandbs Priėmimo i 

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

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

Telephone, Evergreen 6-5310

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Stn 
k am p. Broad- 
way, Chauncey 
Street .stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

- JONAS STOKES
512 Marion Si., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn. N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Graborius

BROOKLYN, N. Y.

o
o

DEKAVOJU PACIENTAMS
o

o

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

1 Telefonas: Evergreen 2-9O1S

O Telefonas, Midwood 8-6261
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Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prię 
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.

o

T

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

402 Metropolitan Avenue 
(Arti ’ Marcy • Avenue) 

BROOKLYN,1 N. Y.

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

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

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

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

*

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
• ;• ' ‘ PETRICK
221 S. 4th Št.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
! \ gazo Anestetiką ■ 
! , VALANDOS:
Nuo 9 vaL ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais' ir šventadieniais:

< . tik nusitarus.
T"’..... ...

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”
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