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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, ■ 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Toronto Daily Star korespon
dentas Wiegand paduoda Chini
jos autoritetingų diplomatų pa
reikštą nuomonę, kad '“Chinija 
bus antra sovietinė tauta pa
saulyj.” šaukia, kad buržuazi
nis pasaulis kreiptų daugiau do
mės, kas dedasi dabartinėse die
nose Chinijoj.
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Industrinis Sovietų 
Sąjungos Progresas

Pasaulio imperialistai mato, 
kad pietų Chinijoj jau įsteigta 
sovietine valdžia ir'dar kas die
ną užima naujus plotus ir įstei
gia Sovietus. Japonijos žygis, 
daromas su žinia viso pasaulio 
kapitalistų, yra pulti ir sunai- j 
kinti Chinija ir ten besiplečian- Į 
tį komunizmą, nuo kurio grę- 
sia pavojus visam buržuazi
niam pasauliui ir kapitalistų 
koncesijų praradimas Chinijoj.

Tas viskas priklausys nuo to, 
kaip greitai Chinijos valstiečiai 
ir darbininkai supras Kuomin- 
tangos partijos pragaištingą 
politiką ir sukilę nublokš ją ir 
išvys visus pasaulio kapitalis
tus iš Chinijos ir įsteigs so
vietinę tvarką visoj šalyj.

MASKVA.— 1931 metais ' 
buvo padaryta 813 lokomo-, 
tyvų geležinkeliams, arba 
38 nuoš. daugiau, negu 19-1 
30 m. Taip pat padaryta I

PHILADELPHIJOS DARBININKU SUSI-- * * ivj* •z t * 
RINKIMAI IR DEMONSTRACIJOS PRIEŠ "’°s "”s ” 
NUŽUDYMĄ DETROITO BEDARBIU

PHILADELPHIA, Pa. — darbininkų organizacijas ir
24,000 tavorinių . trokų ir šeštadienį, kovo 12 d., įvyks visus darbininkus dalyvauti 
4,000 tankų. Šiais metais i milžiniškas masinis susirin- masiniam susirinkime ir de-
geležinkelių techniškos mo-ikimas Broadway
VirL-lrkC! rliina rrnlovin Irnl i q m d J v-. Ti-.*kyklos duos geležinkeliams 
32,000 inžinierių.

Valdžia Nuplauna 
Rankas Žmogžudžiam
CAMDEN, N. J.— Vals- 

tijos prokuroras Baldwin 
pareiškė, kad Public Service 

B. C., Kanados, išvažiavo 100 Electric and Gas kompani- 
didžiojo karo veteranų į Japo-jjos bosai nekalti už iškepi- 
niją, kaipo karinio mokslo in-j mą 14 darbininkų tos kom- 
struktoriai, už $5 į dieną mo- panijos tankoje kelios die- 
kinti Japonijos jaunuolius, nog atgal Eksplozija įvy- 

J--™“ nUZ yt‘ SaV° i kus “netikėtai,” “staiga,” 
p  I “pati savaime.”

Kiek vėliau, Kanadoje kari-! Tai niekas daugiau, kaip 
niai lakūnai, matydami, kad ’ tik valdžios bandymas nu- 
jiems Kanadoj perankšta, pa-! plauti bosų rankas nuo kru- 
davė prašymą Chinijos konsu- > vjnos atsakomybės už gyvy- 
WFrssariSK: ■ 
nūs. Už ]
save už žmogžudžius!

Pradėjus muštis Japonijai su 
Chinija, tuojaus iš Vancouver, 
B. C., Kanados, išvažiavo ‘

pinigus parsisamdyti i ktirie buvo sugrūsti į tanką 
_ ' j i ir ten žuvo. Pasirodo, kad 

-------  J iš tanRos nebuvo pilnai iš- 
, leisti pavojingi-gazai ir to- 

civilizacija.” Vieni japo< įVyk0 eksplozija. Darbi- 
t? Geni kilus' Ir“L ka- nmkai buvo sugrūsti 1 tan- 

pitalistam padoru. Mat, pasku-, nepaisant pavojaus jų

Tai tokia šių dienų buržuazi- J 
nė “civilizacija.” 
nūs i 
žudyti vieni kitus

tiniu- laiku vienas buvęs Aus- gyvybei, 
tralijos . premjeras pareiškė, - Iš devyniolikos darbiriin-

Arena 
svetainėj, kampas Broad ir 
Christian Sts. Prasidės 8 
vai. vakare. Kalbės d. Ro
bert Minor, senutė Mary 
Mooney, motina Tom Moo
ney, ir Viola Montgomery, 2 vai. po pietų, lietuvių sve-1 

vieno Scottsboro tainėj, 928 E. Moyamensing 
Philadelphia, įvyks

monstracijoje. j

Lietuvių Susirinkimas ir 
Diskusijos

MUKDEN.— Tas pats ge
nerolas Ma, kurį Japonija 
naudojo provokacijbms, da
bar tapo paskirtas Japoni
jos įkurtos valdžios Man- 
džurijoj; karo į ministeriu. 
Buvo primetama, kad gene
rolą Ma finansuoja Sovietų 
Sąjunga, betgi iškelta aikš
tėn, jog tai buvo pačios Ja

ponijos plėšikų darbas.

DETROITO DARBININKAI PR1S1RENGE 
PRIE MASINIU LAIDOTUVIŲ; KERŠ
TAS MASIŲ PRIEŠ BUDELIUS AUGA Į f

Darbininką Masės Privertė Paliuosuoti 44 Suareštuotus 
Bedarbius; Kova Turi Eiti Už Atmušimą Valdžios Teroro; 
Lietuviai Darbininkai Ir Darbininkės, Jūsų Pareiga Toj 
Kovoje Dalyvauk

motina
jaunuolių, nuteisto mirtin. Avė.,
Tai bus visuotinas Phila- lietuvių darbininkų masinis
delphijps darbininkų pro- susirinkimas

Gi sekmadienį, kovo 13 d., ^{3 Jydta į SuO- 
kalbį Prieš SSSR.

ir diskusijos. MASKVA.— Judas Stern,
Cl11J O dCVl UH 11111*, vi ĮJ1 IJ*" OU011 -A 1L 1A11 CvO IL dlOIY L4.O1 J AJ0. . • e

testas prieš Fordo ir vai- Irgi bus išnešta protestas. kuns pašovė Dr. Twardov- 
džios surengtas skerdynes varde Philadelphijos lietu-prisipažino, kad jis kė- 

vių darbininkų prieš bude-;^nos^ an^ gyvybės Vokieti- 
liškus Fordo ir valdžios dar- j°s ambasadoriaus Dirksen, 
bus Detroite. Kalbės d. A. bet klaidą padarė. Jis pasi-

pereitą pirmadienį Detroi- 
te-Dearborne.

Tuo pačiu tikslu rengia
ma šeštadienį demonstraci-j Bimba, iš Brooklyn©. Pas- 
ja prie Waterfront. Rengia- j kui bus plačios diskusijos, 
masi prie masinio protesto Todėl kviečiami ir ragina- 
susirinkimo tekstiliečių dis- mi visi Philadelphijos lietu- 
trikte.

Tarptautinis Darbininkų giant į pažiūras, dalyvauti 
Apsigynimas šaukia visas l šiame susirinkime.

viai darbininkai, neatsižvel-

BERLYNO KOMUNISTU SUSIRINKIME 
20,000 DARBININKU PRISIEKĖ SUNAI

KINTI KAPITALISTINĘ SISTEMĄ

Laidotuvių Procesija Eis paskirtomis Gatvėmis, Nepai
sant Policijos; Valdžia Dreba prieš Laidotuvių De
monstracijas.

DETROIT, Mich.— Kill- 
vinoji valdžia ir budelis 
Fordas apsiriko, jeigu ma
nė, kad paskerdimas ketu
rių darbininkų sulaikys De
troito* proletariato kovą 
prieš alkį. Pralietas drau
gų kraujas tik. sukietino 
darbininkuose pąsiryžimą 
organizuotis ir kovoti prieš 
bosus ir valdžią.

Viskas priruošta delei ma
sinių laidotuvių, kurios 
įvyksta šiandien, kovo 12 d. 
Nužudyti darbininkai bus 
palaidoti Woodmore kapi
nėse, kurios randasi ant ru- 
bežiaus tarpe Dearborno ir 
Detroito.

Prisirengimas prie laido
tuvių buvo varomas pla
čiausia papėde. Atlaikyta 
daug masinių susirinkimų, 
kuriuose tūkstančiai darbi
ninkų priėmė sekamus rei
kalavimus valdžiai:

1. Darbininkams teisė or-

4. Turi but nubausti sker
dynės surengėjai.

5. Tuojaus turi but panai
kinta Fordo dirbtuvių poli
cija ir šnipai.

6. Fordas ir Dearborno' ir 
Detroito valdžios turi atly
ginti nužudytų darbininkų 
šeimynoms.

Privertė Paleist Suaręs-* 
tuotus

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo surengti masi* 
niai mitingai ir darbininkų 
karingumas privertė pa
liuosuoti 44 darbininkus, 
kuriuos policija suareštavo 
ir kaltino “riaušėse.” Bet 
kiti tebelaikomi kalėjime. > 
Dar keturi darbininkai su
areštuoti, i Kitų pblicija te- 
bė jieško. - • »i- z -į

Privertimas paliuosuoti 44 
darbininkus yra didelis lai
mėjimas. Toks turi susida
ryti masinis spaudimas ant 
kruvinosios valdžios, jog jL; 
nai butų priversta atimti’ 
savo nagus nuo visų kovin
gų darbininkų.

Policija neduoda leidimo' 
laidotuvių procesijai. Val
džia nori, kad darbininkai- 
be demonstracijų palaidotų 
savo žuvusius draugus. Bet 
policijos leidimo nepaisoma. 
Desėtkai tūkstančių darbi-

kėsinimą darė diktuojamas 
tūlo Vassiefo, kuris gavęs 
instrukcijas nuo Lenkijos 
atstovu. Suareštuotas Vas- 
sief ir jis patvirtina ‘Stonio 
pasakojimą. Pasikėsinimo 
tikslas buvo sukurstyti Vo
kietiją prieš Sovietų Sąjun
ga.

Stern ir Vassief bus vie
šai teisiami liaudies tribu
nal©, Kaltinami kontr-revo- 
liucipiam suoHalbyj užduoti 
smūgį v f Sovietų Sąjupgaų 
Jiems grūmoja sunki baus
mė, kaipo niekšams ir ‘dar
bininkų tėvynės išdavikams.Associated Press praneša r Girdi, susirinko 20,000 dar- 

iš Berlyno, kad kovo 10' d. bininkų. Nepaprastas buvo 
kalbėjo per radio Hinden- entuzjazmas. Visa milžiniš- 
burgas, gyrėsi, kad jis yra ka svetainė viduje buvo pa
gautos > kandidatas”, kad naši į mišką raudonų vėlia- 
jis nepripažįsta jokios par- vų. Susirinkę proletarai iš- 
tijos ir tt. Jis atsakąs tik kėlė rankas ir prisiekė su- 
prieš “dievą ir tėvynę.” Šau- naikinti kapitalizmą Vokie-

• . ~ Ikč visus balsuoti už jį į pre- tįjoj.
Romos i ir už Bedarbiams Badą zidentus.
- 1 c j Bet tą pačią dieną, pasaK

nranpfiimn SsnnrtnMsnt svn-

kad perdaug Japonijos sustip- / kurie buvo suvaryti į
rėjimas yra pavojingas Bri
tanijai, nes su laiku pastaroji 
gali prarasti Australiją. Bet 
visviena imperialistai nenori 
tarp savęs susipykti, nes žino, 
kad jų mirtinas bendras prie
šas komunizmas.

lanką, sudegė 14, o penki iš
liko gyvi—vienas nesužeis
tas, o keturi sunkiai sužeis
ti.

Už “Prosperity” BonusKunigai norėdami ilgiau pa
laikyti religiją vis taikosi prie 
gyvenimo. Štai vienas 1 
katalikų kunigas J. P. Treacy 
sako: “Jeigu žmogus ir jo šei-! 
myna badauja, jis gali vogti, i . 
Bažnyčia nekreips atydos, kad | ciniai vadai Amerikos Dar- 
tas yra griekas.” Tai bjaurus I 
kunigų mulkinimas ir pasity- ] 
čiojimas iš alkanų bedarbių. 
Kam gi darbininkam vogti, kad 
jie viską patys pasigąmino? 
Jie tik gali reikalauti i 
imti.

Kodėl kunigai “i 
nieko nesako, kaip kapitalistai • bonds.” Juos pirks ka- 
darbininkus legališkai apvagia, . pįtalistai, o valdžia už tuos ui h-iika ir npr- * . . . . ...

Thaelmann kritikavo 
Hindenburgo prakalbą.

Pranešimas sako, kad ne-

n* .... n i i. 1. DarominKams teise oi lanjampoles Bedarbiy ganizuotis, demonstruoti i

Armija Nuolatos Auga k 2. Mes reikalaujame
Kauno spauda paduoda 

sekamą reginį apie Mari
jampolės bedarbius:

“Liūdną reginį sudaro su- 
! sirietę figūros su kirviais, 
larba visai be jokių instru-■ 1 v • ' iii • i • i i • — • 1 I V A.OCVJL MV VI\1U JLHOvi Lt

WASHINGTON- Reak-T?“0’ Sportpalsat sve- senai toj pat svetainėj buvoi tu žastinlis Basa. 
. neaK Įta]nei buvo komunistų su- fašistų susirinkimas. Bet• vix-Q„a oivsisi h™ Qnfn

ciniai vadai Amerikos Dar- xnilHqą magnis susirinki- tos susirinkimas buvo ma-,navicaus aikštėj, ties auto- bo Federacijos išleido na-s tz , m, T tas susu mKimas puvo ma busų stotim. Jie per dieną UU reutid-cijub lbįei. . Pa mas. Kalbėjo d. Thaelmann. zas ir be entuziazmo. vun irreiškimą, kad jie užgina se-1 daužo viena koja kitą n
±, natoriaus La Follette įneš-1 ~

^irmno . j*V1 * t* 1' * DETROITO MIESTO MAJORAS MURPHY
I* pusi* A v;iI\.CAACVLlJ CV loAUloLJL I

nemato” ir taip vadinamų 'PRIKALTAS PRIE MELAGIU STULPO
pasisavindami jų triūsą, ir per- 
tekliuos gyvęna, o tie, katrie vis
ką sukurią, turi badu mirti?

Darbininkai turime ’ organi
zuotis, kovoti ir pasiimti kas 
mums priklauso. . .

Paryžius.-rFrąnęijos val
džia uždėjo embargo ^už
draudimą) ant Jungtinių 
Valstijų f rūktų. Amerikos 
fruktų trustas delei to pro
testuoja prieš Franci ją.

pinigus užvesianti viešus 
darbus,, ir girdi, atsiras dar
bų bedarbiams! Tai dar,vie
na apgavystė prieš bedarą

Vakar “Laisvėje” rašėme, 
kad Detroito majoras Mur
phy siuntinėją telegramas, 
kuriose jis. teisinasi, kad jis 
nieko neturėjo' su surengi-

laukia, kol kas nors papra
šys dirbti. Jų skaičius čia 
nuolatos dauginasi, bet dar 
kelis sykius daugiau galima 
rasti tokių žmonių savo lūš
nose, kur jau visai yra be
vilčių.”

Great Neck, N. Y
Svarbios Prakalbos

Sekmadienį, kovė 13 d., 2 
vai. po pietų, rengiamos 
prakalbos Z. Straukos sve-

• tainėj, 137 Steamboat Rd. 
Kalbės drg. šolomskas, A.L. 
D.L.D. centro ’ sekretorius. 
Jis išaiškins, kokią naudą

1 1 i i w A. « •

bius. Tie pinigai teks graf-j mu skerdynės prieš bedar- 
teriams ir kapitalistams. .0 bius. Taip pat jis sako, kad

^troito policija nedalyvaus 
dyrrie bedarbių'. ' 
Budelis Mūrphy pasirodo

i Jo pa-

ne 
kulkų, bet pašalpos bedar
biais. Valdžia turi tuč tuo
jaus aprūpinti bedarbius 
darbais ir įvesti bedarbių 
apdraudą.

3. Tuojaus turi būt pa- 
liuosuota visi darbininkai, 
kurie tapo suareštuoti ry- 
šyje su alkanųjų maršavi- ninku dalyvaus laidotuvėse, 
mu. *" ir maršuos į kapines.ir maršuos i kapines.

Jautė Žemės Drebėjimą Nuvirto Busas, 
i Užmušė Žmogų

MEXICO CITY.— Kovo 
10 dieną keliose Meksikos 
provincijose buvo jaučia
mas pusėtinai smarkus že
mės drebėjimas. Tęsėsi tik 
dvi minutes. Nuostolių ne

WADESBORO, N. C. — 
Kovo 10 d. čionai busas nu
virto į upelį. Buvo pilnas 
vaikų ir suaugusių. Vienas 
žmogus užmuštas, o virš 10 
sužeista. < ...

Black, kuris komandavojo 
Detroito policiją, kada mar- 
šuotojai apleido S. Fort St. 
ir traukė linkui. Oakwood, 
nujautė pavojų ir įsakė sa
vo policistams skubintis 
prią, Fordo dirbtuvės taip 
greitai, kaip ftik galima.?

Ik taip buvo. Detroito po-1 Sovietu Sąjungą iš 
hcija nusiskubino ir padėjo. Pabaltijos valstybių su Len-

Franci jos Skymas
iri " • D • V onon avi minutes. iNuostonų ne- 
iidnil IrlCS ujjuK. padaryta. Bijom a-i r laukia-

GENEVA.— Iš vienos pu
sės, Francį jos imperialistai 
stengiasi sudaryti frontą

ma smarkesnio ’drebėjimo.
*

TRIJŲ DIENU KOVA UŽ ‘DAILY 
WORKERIO’GYVYBE.. . . -Duyitub ivJLui uny u<*biiuu.u

akciorįienai j r griežčiausiai • bjaurus melagius. Jo pa- 
^3 *!*-.-■* 1 —.-S T-iji.j-1 w / Į ties tarnai parodo jį mela-

; gium. štai • ką pareiškė 
Murphy paskirtas distrikto 
policijos inspektorius Wil- 
Tam Black: '

“Inspektorius Stevens ir 
iš persergėjome maršuoto- 
*usy kad jie išsiskirstytų* ir 
nestovėtų ant vietos; o kuo
met jie atsisakė tatai pada
ryti, tai mūsų policistai 
pradėjo vartoti , buožes 
prieš juos. Jūs žinote, kas 
paskui atstiko?’ I

Gi kovo 8' d., ant rytojaus 
po} skerdynės, Detroit 
“Press ^News’< ’rašė: “Dist
rikto inspektorius William

dos biliui, kurį bedarbių ta-1 
rybos siūlo. Vadinasi,, jie' 
štoją, už marinimą badu mi- 
lion'ų bedarbių. L ' 

/ J------ —1—U.
Atlanta.— Ištisus inetur 

dirbtinu kvėpavipiu gyvėne 
4 metų vaįkas Hamilton 
Kovo 9 cįi pralaimėjo kovą 
su mirčia ir mirė.

f c 1 - j » J > ' , ’ > t
Tokyo.— Policija skelbia,

darbininkams neša phšalpi- įkad užtikus slaptą “patrio- 
• n®s organizacijos. , Taip gi tų” organizaciją,, kuri buvo 
plačiai lukštens dabartinius pąsistačius už tikslą į|žudy- 
įvykius Amerikoj ir pašau-Įti visus* Japonijoj didžiu-

nusi ‘

Dearborno policijai žudyti iki j a priešakyje, iš kitas^pu- 
bedarbius. —jįe pradėjo skym|į su-

, • " j daryti Danube upės klonio

Fosteris Smerkia Ford? v£
ir Murphy už Skerdynę

NEW YORK.— Užbaigęs 
maršrutą, sugrįžo drg. W. 
Z. Fosteris, Darbo Unijų 
Vienybės Lygos sekreto
rius. Jis kalbėjo Detroite 
masiniam susirinkime, ku
ris įvyko išvakarėse alkanų 
maršavimo ant Fordo dirb
tuvės.- . '•

Drg. Fosteris stačiai kai-, 
tina Fordą ir Detroito mie-.

jungon įeina Austrija, Ven-. 
grija, Čekoslovakija, Jugo
slavija fr Rumunija. Lenki
ja pilnai pritarianti šitam 
skymui. Tai Franci jos im
perializmo planai prieš dar
bininkų tėvynę—prieš So
vietų Sąjungą.: •; 1;

sto majorą Murphy už su
ruoštą prieš bedarbius sker
dynę. Jis sako, kad Darbo 
Unijų Vienybes Lyga išlei-

Vakar Prasidėjo Nacionalis Auką Rinkimas Delei Komunis* 
ty Partijos Organo “Daily Workerio.” Tęsis iki Sekmadie
nio Vakaro. Tai Yra Trijų Dieną Kova už Išgelbėjimą 
“Daily Workerio” Iš Finansinio Krizio. Kiekvienas Su
rinktas Doleris Svarbu. Jeigu Tūkstančiai Revoliucinių 
Darbininkų Surinks Po Dolerį Kitą, Tai Pasidarys Didelė 
Suma Pinigų. ,

Mes Raginame Lietuvius Darbininkus Ir Darbininkes Pą- 
sidąrbuot Delei Komunistų Dienraščio. Užtikrinkim “Dai
ly Workerio” Gyvavimą. Jis Baisiai Reikalingas Šiuo Tarpu 
Amerikos' Proletariatui. Neturime padėtis Jokių Pastangų 

' ‘ 1 ' ‘ ‘ — 'i- . -džia tuo klausimu platų pa- ' «... . A
reiškimą. ; h . j Gelbėjimui To Klasių Kovos Organo.

I
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KARUI BESIARTINANT
Japonij os imperialistų tegija yra sekama: Viena 

spauda varo propagandą del kuri kapitalistinė šalis (pa- 
■ karo prieš Sovietų Sąjungą, vyzdžiui, Japonija) pradeda 

šaukia del Sovietų Sąjungos karą prieš Sovietų Sąjungą, 
militarinių spėkų sudrūtinį- 
mo Sibire. Japonijos impe
rialistai, užgriebę Mandžu- 
riją, vis daugiau ir daugiau 
kariuomenei koncentruoja 
arčiau Sovietų Sąjungos pa-

* rubėžio. Aišku, ir Sovietų
Sąjunga negali Snausti. Ir Rumunija ar kokia kita ka- 
tuo pačiu sykiu Japonijos pitalistinė šalis sudaro pro- 
valdžia visam svietui skel- vokaciją ir pradeda karą 
bia, jog ji nenorinti karo su i prieš Sovietų Sąjungą iš ki- 
Sovietų Sąjunga; ji sako, tos pusės.
jog ji nesirengianti kariau- ir kitos kapitalistinės vals- 
ti prieš Sovietų Sąjungą. tybės į karą. Ir taip visas

• kapitalistinis pasaulis puo
la Sovietų Sąjungą iš visų 
.pusių. ; .

Mūšis tęsiasi. Raudonoji An 
mija gali laimėti mūšį. Tuo
met vishm kapitalistiniam 
pasauly sukeliamą didžiau
sias riksmas' dėl' bolševikų 
“žiaurumo,” del “raudonojo 
teroro.” . Tuomet Lenkija,

Paskui įsivelia

Japonijos imperia 1 i s t a i 
mano, kad jie tokia “gud
ria” militarine taktika ga
lės apgauti Sovietų Sąjun
gą, < o ypatingai kovingąją 
dalį proletariato, kuris 
kiekvienoj šaly pasiryžęs 
ginti Sovietų Sąjungą 
imperialistų atakos.

Ką tuomet masės darbo 
žmonų darys? Čia labai 
svarbus klausimas, ir to 
klausimo kol kas negali iš
rišti imperialistai. Jie pri
sibijo masių sukilimo po 

^Komunistų Partijų vadovy
be. Tai yra viena iš prie- 

Ja- žasčių, ’ kodėl imperialistai 
ne- į dar iki šiol nepaskelbė kafo

Joe York, 19 metų am
žiaus Jaunųjų Komunistų 
Lygos organizatorius De
troite, žuvo. Jį nušovė Hen
ry Fordo žmogžudžiai, kuo
met jis dalyvavo Fordo be
darbių „demonstracijoj pe
reitą pirmadienį. Tai tas 
pats Henry Fordas, kuris 
yra išgarbintas del jo Ama
tų Mokyklos, kaipo “Ameri
kos Jaunimo Išganytojas,”

Draugas York buvo mai- 
nierio sūhus; gimė kasyklų 
miestely Ohio valstijoj. Jo 
tėvas yra narys Nacionalės 
Mainierių Unijos. Jis nuė
jo' dirbti į kabyklas, būda
mas 15 metų, amžiaus. Po, 
1928 metų mainierių strei- ■; 
ko, išvyko į Detroitą, į 
“gerbūvio . mięstą,” dirbti 
ten automobilių dirbtuvėse, 
ir prisiimti atsakomybę, 
kaip vyriausias iš penkių 
vaikų, rėmimui šeimynos 
namie, nes jo tėvas buvo pa
dėtas ant juodojo Ijšto, ne
galėjo gauti darbo, ir del to 
šeimyna turėjo badauti.

Per du metus jis dirbo 
automobilių dirbtuvėse. Ko
vo mėn., 1930 m., po kovo 
6 d. demonstracijos, jis įsto
jo į Jaunųjų Komunistų Ly
gą. Tais metais gegužės 
mėnesį Jaunųjų Komunistų | Fordo dirbtuvės

nijos įsigalėjimas , Mąndžu- j

nuo

Aiškus dalykas, kad 
ponijos imperialistams 
ra išrokavimo viešai sakyti, i prieš Sovietų Sąjungą. Į 
jog jie rengiasi prie karo j *——
prieš Sovietų Sąjugą. Bet j j Už tai dabar klasiniai są- 
jų grobikiški žingsniai Man- -moningiems darbininkams 
džunjoj tą puikiai parodo, labai svarbu visu smarku,- 
Japonija slaptai rengiasi mu darbuotis, kad sumobi

lizuoti kuodaugiausia darbir 
ninku kovai prieš imperia
listinį karą. Reikalinga dar
bininkams nurodyti, ką 
reikš karas; kokias baiseny
bes atneš darbininkų, klasei 
besiartinantis imperialisti
nis karas, kad darbininkai 
tuos dalykus suprastų ir 
jungtų savo spėkas kovai 
prieš naują imnerialistų 
skerdynę, idant imperialis
tinį karą paversti į karą su
naikinimui kapitalizmo.

J. S.

prie karo prieš Sovietų Są
jungą.- Ji planuoja netikė
tai pradėti ataką prieš dar
bininkų respubliką, kaip 
kad ji pasielgė Mandžurijoj. 
Tai tokia Japonijos impe-

• rialištų strategi j a.

Amerikos imperialistai ne
labai patenkinti del Japoni
jos imperialistų veržimosi 
Chinijon. Yra priešingumai 
tarp Amerikos ir Japonijos 
imperialistų. Bet Amerikos 
imperialistai nenori karo su 
Japonija, jie jo vengia ir 
vengs. Amerikos imperia
listai, tuo pačiu sykiu, deda 
visas pastangas, kad įstum
ti Japoniją į karą prieš So
vietų Sąjungą.

Amerikos imperialistams 
dabar nėra prielanki padė
tis kariauti su Japonija. 
Pradėjus kariauti su Japo
nija, reiktų taipgi kariauti 

‘ su Anglija ir Francija. Ir, 
aiškus dalykas, tokiam atsi
tikime Amerikos' imperialis
tai pralaimėtų.

Calcutta.— Kovo 9 d. ta
po pakarti du jaunuoliai. 
Jie buvo nuteisti už nužu
dymą vieno knygų pardavė
jo, kuris drįso atspausdinti 
įndusų “pranašo” paveikslą. 
Mat, pagal jų tikėjimą, di
džiausias yra griekas spau
sdinti “išganytojo” paveiks
lą. Jaunuoliai mirė be jo
kio susijaudinimo.

Lyga nutarė sudaužyti te
rorą Hamtramck mieste, 
kurį valdo General Motors 
korporacija. Buvo sureng
tas susirinkimas; ant gat
vės; policija brutališkaį jį 
ištaškė. Draugas York bu-

L

Todėl nei nemanykite, kad 
šiuo- tarpu gali kilti' karas 
tarp Japonijos ir Amerikoj. 
Nieko panašaus nebus. Bet 
greitai gali kilti imperialis
tų karas prieš Sovietų Są
jungą.

vo sumuštas ir įkalintas už 
tai, kad energingai kovojo 
gindamas. kalbėtoją.

Kuomet Flint, Michigan, 
įvyko streikas, nors ir bū
damas jaunu nariu Jaunųjų 
Komunistų Lygoj, York nu
vyko į Flint, nepaisant ten 
siaučiančio teroro. Tą patį 
vakarą, kada jis ten nuvy
ko, tapo suareštuotas, ir tū
lą laiką išbuvo kalėjimą., Se
kančiais metais jis labai ak- 
tyviškai darbavosi Jaunųjų 
Komunistų Lygos veikime.

Jaunųjų Komunistų Ly
gos šeštoj konvencijoj lie*-' 
pos mėnesį, 1931 m.) jis t'a- 
pn išrinktas į Lygos Nacio-, 
nalį Pildomąjį. Komitetą. 
Rugpjūčio mėnesį,-. 1931 m., 
tapo Lygos išrinktas Dist-‘ 
rikto Organizatorium Det
roite. Šią žiemą bedarbių 
kovose už duoną York užė
mė vadovavimo viėtą. Be
darbių protesto demonstra
cijoj jis buvo suaręštuotas 
su kitais tame mieste vado
vaujamais draugais Jaunų
jų Komunistų Lygos.

Pats būdamas jaunu au
tomobilių darbininku, jis 
užėmė vietą pirmose eilėse 
Fordo automobilių darbi
ninkų, kurie maršavo prie 

i reikalauti 
pašalpos iš bilionierio For
do, kuris praturtėjo prakai
tu suaugusių darbininkų ir 
12 metų amžiaus vaikų, ku- ros sunąudpjama chemiką-,

: RENEGATŲ SEKĖJAMS
I

rintj' kaip Amėnkos SS; i NĖRA KOMUNISTINIO TIKSLINGUMO 
rialistams nepatinka J Japor | t/

rijoj,-bet jiems svarbiausia ’ ■ '
i-"i“' 

tono valdžia palaikys savo hals savo sėbrais -(taip pat] kaipo kairusis kom. Parti- 
konsulus Mandžurijoj, ■ kad! renegatais) :j’aju piĮnąi klam- jos sparnas galės plėstis 

■**' ’ ‘ j po j u pelkė miš'opdrtunižmO, masiniai) ir bus pripažintaspadet Japonijos ;iimperįąlią-. 
tams iŠprovdkūdti ' karą 
prieš Sovietų Sąjungą.,

ĮDOMUMAI

■H

linkui kruvinojo fašizmo! 
Tas mums nelabai ir nuo
stabu, nes jie jau senai buvo 
įžiūrimi kaipo kandidatai 
laukan iš revoliucinių eilių. 
Bet kad kiek > eilinių mūsų bės buvo kitokios, 
buvusių, draugų jųo§ seka, Amerikos Darbininkų Pai^ 
tai "tik stebėtis reikią. Ne- 'tija dar buvo bent iš pra-

Kominterno. Taip bent egli
niuose nariuose mintis su- 
kosi.

Žinoma, tuomet aplinky- 
ir pati

riuos jis išnaudojo 
Amato Mokykloj.
York tapo nužudytas

, ĮVAIRŪS DALYKAI

sa

i ) jaugi, ; jie Prūseikoms-But-j džios ne taip aiški Komin- 
kams aklai tiki, }saip religi- terno sekcija. Bet dabar, 

(( nįąį žmonę^ kuniganis? Pa- kuomet Kompartija aiški ir 
starieji, , piulkiųdami savo;tvirtą, asmenys, atsisakę 
tikinčius, imdąmi nuo jų do- ' ’
lenus,, “dangų” (žada. Bet

! •< ! » i į i . i • < *

Suvalgoma 10 Milionų 
Svarų Sieros į Metus

X. V ‘ ; ' '■ • ' . I

Šios sahes gyventojai per 
vienusanetus suvalgo 10 mi
lionų sVarų sieros. Niekas, Prusbųtkiai ką? Na gi/tik 

paliuosavimą iš po komuni
stinės disciplinos! Tik pa*-, 
galvokite! Tad kokiems kel- užgiria bei užgirs, 
rhams dar toji “Klampynės” Centro Biuro nariai esą ne- 
gūštą palaikyti savo dole- geri? 
riais? Juk ir be to galima 
būk liuesais.

f Koks gi yra tikslas, 
’norima atsiekti, sekant pas- 
| kui šituos pragaištingus va
ldus? Gal jūs<panašiai ma-

suprantama, pats tyčia ne-' 
ima ir nevalgo tą nuodingą 
medžiagą. Bet kompanijos 
primaišo sieros į visokius 
valgomus daiktus, idant jie 
gerai atrodytų. Tuo būdu 
didieji biznieriai “saugoja 
maistą nuo sugedimo,” bet Į 
patys jį tiki-ai gadina, ap
nuodydami sieniniais chemi
kalais.

10 milionų svarų sieros

i, asmenys, atsisakę 
ei(i jos linija ir pildyta dis
cipliną, išėjo iš Partijos. 
Kaip .tad jie galėtų sakyti, 
būk Komunistų Internacio
nalas arba jo sekcija juos 

o tik

Jungbnese Vaisiu0^ taipg. gi ba’ltraįaitiniai ekstra-kai- 
rieji Ą.D.A.D.? Taip bei# 
tulus pruseikinius girdėjau 
išsireiškiant, kad jų “spsai- 
dė” gali ' išaugtų ligi to*; kad

C. B. nariai šiandien tie, 
vytoj gali būt kiti. Bet jei- 

ką gu jie pildo Kominterno pa
tvarkymus, išlaiko komu
nistinę liniją, tai turi būt 
visiems priimtina!

Šitą mintį paduodu todėl, 
kad, būdamas “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiavime, prisi
klausiau įvairių argumentų 
mūsų draugų su minėtų re
negatų suklaidintais sekė
jais. Ir nei vienas iš jų ne- 
pasisako einą prieš K. P. ir 
Kominterną, o tik prieš 
“ypatas,” pryšakyj stovin
čias. Tas rodo, jog jie ne- 
Yižiniai tai daro, tik rene-

yra per metus sunaudoja
ma r maliavoms ir liake- 
riąms. Parakui ir kitoms 
sprogstamoms medžiagoms 
suvartojama, po 134,000,000 Kominterrtas tdVgtu skaity. 

Išvarų. Bet daugiausia šie- - c J

jlams, trąšoms,, vabalų nuo-1 Extra-kairiųosius ir pats 
1.......... ‘ kad jie
mui. Taipgi"nemažai sieros, varo žalingą darbą komu-
sueina į visokius kvepalus ir . nistų judėjimui. Dabar gi pužimai tai dar( 
panaudojama gumos apdir-; pačių pruseikinių skloka ne-\gatų suklaidinti. 

| bime. i ;; ; ■ ! palyginamai žalingesnį dar-

Už taiAjĮjjmųį, popieros .gamini- Prusęika. smerkė

I—> . i.. iš/jų veidų, rodos, galiAmerikoje šier.os klodus; bą varo, n- kaip tik tuo m.o- išskait'ti; kokio tai jaudi_ 
IV------------------------------ , u£_

jhueianČio •'“tikram”‘ komu-
Bijo Komunizmo Vokietijoj .šistai svarbiausia veda ko- ranc^ paprastai gana giliai'mėntu, kada visam pasauly , nan^j0 pasiskundimo, 
‘U , n r -į . ■ . . . i . . .. žemėje, vadinamuose drlis-ieina vis smarkesne darbi- v.

New York “Times ’ kotes- Pį^fek m ,kj . įį V kiniuose‘^lioriuose.’V Tam jnin_ku ir kplonijų ko,va su „ištintam-judėjimui! 

pondentas Vokietijoj, Ha- Brands mūsu huvtvirtėja Vokietijoj. Vokieti
jos kapitalizmas dabar dre-rold Callender, rašo to laik

raščio kovo 10 d. laidoj apie 
pasikalbėjimą su Dr. Fritz 
Thyssen, kuris yra vienas 
stambiausių kapitalistų Vo
kietijoj. Jis ir kiti stambūs 
Vokietijos kapitalistai re- kor pureau> Įnc<) per gfųo- 
mia_ .fašistų (hitlerininkų). ^į0 įr vasario mėnesius

taiš”.dasigręžia iki tos siė-ikada reakcija visur dūksta,

uz-

: Brangūs mūsų buvusieji 
Gerai, 
o pa-

. v ,... ros, leidžia ten.milionus ga-.-kada pasaulinio karo pavo- draugai-draugės!
ba pries komunistinį judeji- ųonų įkaitinto vandens, kd- jus didžiausias; kada prieš j sveikai pagalvokite,

// o ris ištirpdo sierą; o tam ti-’Sovietų Sąjungą karas kuo j matysite, į kokias pelkes, į
kros galingos pumpos-maši- labiausiai provokuojamas!J.kokią bjaurią klampynę ve
nos išpumpuoja ją viršun.'Ir kuomet tos visos reakci-.negata^ JUS tehjpia. __ --------300 Algų Nukaposimų

7

Sulig apskaitliavimo La- Po to seka apvalymas bei jos atmušimui ' - .• ■.. . . i i •apdirbimas.

. Ir kol dar 
komunistai j nepertoh esate, grįžkite at-

I <1111 kad (I <! b < 11'1111111 1 a 1 k 11 • “ • • • i Kodėl Akys Juodos, ojam, Kaci aaoaiuniu. Miku rįose pramonese ir pnemie-'i i m-i y

i spėkas turi suglausti kuo | gal ir dirbkite darbą komu- 
tampriausia, z-tai renegatai nistinj, darbą naudai darbi- • * *1 1 * I I t Iri z-* Ir o v » z"J ■» z-.

vienatinė spėka esanti pries jarbu buvo apie 300 al- 
komumzmą, tai hitlenninrj gų nukapojimų, o niekur ne-

pitalizmo išsilaikymas pri
klauso nuo fašistų. Apie ko-

i Kodėl Mėlynos?
Juodos arba rudos akys

ninku klasės, kaip ir dirbo- 
Nętikėkite renegatų 

Pruseikos ir jo sėbrų sald- 
liežuviavimais! Jie kartais 
kalba bei rašo neva prielan
kiai komunistų judėjimui ir 
Sovietų Sąjungai. Bet tai 
bjauriausia veidmainystė, 

lieka nebegyvas augalas su nes jie visiems po akių yra 
visomis savo šaknimis. Išpjovę ant komunistų—net 

Tai būsiąs naudingausias augščiausio autoriteto! Iš- 
atrądimas fermeriams, kaip (tikrųjų, tai jie bijo, kad ko- 
panaikint tą nelabąjį želme-, munizmas neįsigalėtų pa- 
nį, vadinamą barberry, ęaulyj, kaip ir kiekvienas 
Mat, barberry yra lizdas buržujus—fašistas to bijo, 
“juodosios rūdies”, arba Nes jie žino, jog proletaria
tam tikrų gyvuojančių ir to diktatūros tribunolas

tas spėkas drasko!
-te’ Baltrušaitiniai vis tiek tu

rėjo daugiau* proletarinio 
nusistatymo. Jie tikėjosi,buvo alF0S Pakeltos- Vidu: !turi tamsių organiškų da- Lad iš tuolaikinės Amerikos

munistinį judėjimą jis štai paus įęSįa kapojimą. 
Izoin nocolzn. u U i-i m <7 nkaip pasakė: “Komunizmo 
pavojus Vokietijoj yra tik
ras.” Už tai dabar Vokieti-

tiniai algos nukapota ant 10 žų abiejose pusėse lėliukės, 
i nuošimčių. Išnaudotojai to-j taip priekinėje lėliukės sie

nelėje, taip užpakalinėje.
Keno lėliukėse visiškai 

nėra tos rūšies dažų, taiBankrutai Lietuvoj 
u

Darbininkų Partijos pereis

joj visos juodosios spėkos' Sulig “Lietuvos Žinių” aky o
išvien veda kovą prieš ko- prariešimo, 1931 metais Lie- Jos rod«sl p.a 

tuvoje buvo 1810 varžyti- ^aip lozavai jos atrodo tik- 
niu, kurių skola sudarė 7,- nuo smulkučių krauja-

Per varžytines gysliukių. šitokias akis tu- 
turto parduota už 5,205,- P vadinamieji albinai.
888 litų. Kriziųi vįespatau- > Mėlynos ąhys. tOU.dazų . > nelėsiu kuriais iipms hus kartus už dras-
jant bankrutai didėjo.lįj? -UsSkreSj. laultuo'is kviečiu kvma komunMnio judėjl- 
t, yaldomoj^LiOtuyoj. g-gį. i”” '

kviečių ' augintojams:11;? 1 ’ ■ f sekti nžrh ’ jokio išrokavimo. M.. z I, . v h - r ■ Arbačauskas<

munistinį judėjimą. Ir so- 
cialfašistų vadai, ir naėio-
nalistai ir hitlerininkai fa- 786,201 lt.

jos rodosi'paišeli rozaVos; o

S.L.A. PILD. TARYBA RINKIMAI
DARBININKU’NARIU PAREIGOS

’ L ' ' ■ t ' 1 t !.'( i' n - < J .

Susivienijimo Lietuvių ;Amerikoje kuopos jau ga- 
1/ vo Pild, Tarybos rinkimų balotus.. SLAm nariai dar- 

; bininkai turi nesnausti, ? Pakankamai ilgai fašistų 
ir socialfašistų šaika smurtišku budu valkioja tą or- 

. ganizaciją po buržuazinę balą. Tie jdarbininkų prie
šai-, atsisėdę,.! SLA. viršūnes, neigia narių teises ii’ 
imąsi už gerklių, delei teisės: išnaudoti organizaciją 

. savo.naudai. >. but ’
Šiuose rinkimuose darbininkai SLĄ. nariai turi 

parodyti tiems parazitams, kad jiems užteko pona- 
voti ant darbininkų sprando. Balsuokite tik už S. 
L.A., Darbininkūj Opozicijos rekomenduotus kandida
tus. Q tie kandįdątai; yra. trys:

M. Mockevičius, iš Maltby, Pa., į yice-prezidėntus.
L Miliauskas, iš McKees Rocks, ;Pa., į sekretorius. 
P.j Mažeika, iš Wilkes-Barre, Pa., į,iždininkus.
Tik už tuos tris tebalsuokite.- Nebalsuokite už jo

kį kitą kandidatą ant baloto, nes visi kiti, apart čia 
trijų, sužymėtų, yra bjaurūs darbininkų klasės prie
šai. Nepamirškite to. SLA. kuopų susirinkimuose 

./agituokite narius balsuoti tik už Mockevičių, Miliau
ską ir Mažeiką. Darbuokitės, kad-tie trys darbinin
kų kandidatai gatitų; kūodaugiausia balsų.

tų. valdomoj Lietuvoj. sienelėje, ,bęt ^pyieąą.kįnėję
MąiidžH. dažųle O SyJiSaSy-’ ’ BOi A A Si

Wasbin^tQuas ir
- rija JI

Sakoma, kad Washihgto- kgs prį^kįnę sienelę

nos todėl, kad atgal atsispin-i 
di šviesa per bęspalvę‘>lėiiu-

>;■ i
? ■

i Vaistas prieš Piktžoles . ;, " Jg

Policistas muša dar-

Demonstracijoj New

Yorko mieste.

Impėrialistlnlų šalių stra-

r 
r

, i 
,1,

&
v*

bįninką\Tom Mooney

sultis, Washingtono valdžia lutes iki šaknų tokioš pik- 
tikrenybėj pripažins ’ JapO- tažolės krūmo, ’pripilą’ to 
hijoš Umpėriūlištų-sudarytą skystimo, ir po keliuk diėnų 

" 7 C i ‘ • *. \ .

ikinnesotos Universiteto
Žinoma, kad visos impe

rialistinės šalys ant sykio 
nepradės karo prieš Sovietų 
Sąjuhgą. To jos negali pa
daryti del daugelio priežas
čių. Jeigu nors kelios impe
rialistinės šalys vienu kar
tu pridėtų karą prieš So
vietų Sąjungą-, tai darbo 
masės nieku būdu negalėtų 
įtikini, jog Sovietų Sąjun
ga kalta, o ne tos šalys, ku
rios nradėjo ataką.

nė' valdžia nepi'ipažįsianti 
“nepriklausomos” Mandžu-1 
rijos, kurią ginklo pagelbai 
sudarė Japonijos imperialis
tai ir padėjo 
Chinijos “’ 
rių,”. Henry Pu-Yį. Jungti
nės Valštijbš tdfi genėralį 
konsulą Mukdene, kitą 
Charbine, taipgi turi savo 
konsulus Changchun, Dar
ien ir kituose Mandžurijos 
centruose.* Na, jr Washing
tono valdžia nemano juos 
ištraukti. Reiškia, palaiky
dama ryšius per? savo kon-

“prezidentu” ■ profesorius R. B. HarVey 
vaiką imp'erato- surado geriausią vaistą lišL p ’ 

naikint nuodingus' želmenis j ' 
(ivy poison), rukšterškės i' ‘ 
(barberry) ir kitus tokiūšj 1 
negeistinus augalus. Painią, į_ 
sakysim, pusantros uncijos 
chemikalo, vadinamo, ęthy- 
lėno viendeginio (oxide); 
ištirpdo vandenyj, atmiėšia 
taip, kad būtų 10 nuoš. stip
rumo ; praduria žemėje sky
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Ar aš, berneli, nesakiau, 
Per rudenėlį. kalbėjau: 
Nejok, berneli, subatoj, 
Atjok, mielasis, nedėlioj

Palenksiu šile berželį, 
Pakarsiu šelmį bernelį. 
Tai čia tau, šelmi, kyboti 
Ne mane jauna vilioti.”

reikalaujame greitai atsakyti 
moteriai ir jos kūdikiui pašei

Gersiu vynutį geltoną, 
Kad būčiau skaisti, rau’dona 
Išein močiutė verkdama, 
Sveika, martele, tardama.”

šios 
kad

Gal koks nesusipratimas

Pirm. V. J. Valaitis 
Sekretu P. Bokas.

Juk
Kol
Bet

(Demonstrantuose jaučiama nepasitenkini
mas didesnis, darosi ^bruzdėjimas.)

Proletarinio meno pareiga užbėgti tokioms 
agitacijoms už akių ir parodyti aiškią išva
dą į naują gyvenimą. Proletariniuose vei
kaluose turi atsispindėt tikras kelias, paro
dantis ne kokią laimę nepaprastame atsiti
kime, bet aplamai visos darbininkų klašės iš
ėjimą iš skurdo, iš esamosios padėties^

Todėl proletarinio rašytojo ir bendrai me
nininko yra pareiga/ ne tik atvaizduoti esa
mąjį skurdą, skriaudas, bet stengtis paro
dyti kelius, kuriais galima būtų išeiti j skais
tesnį rytojų.

Bedarbis ir Kova

vergas netartų žodelį saviems

Kaip priešus, dar laiko mus ginklais surėmę
Ir verčia daryti, kas tinka tik jiems:

Kad brolis prieš brolj išeitų kovoti,
Kad

Kodėl jis gyvena, nei. pats nežino... , 
Ot, skursta ir miršta badu;
Ir dar nesenai jis kitus vadino:
“Tik reikia kovoti kartu”.

Gyvenimas jojo skurdus, benaudis;
Šeimyna duonos nemato,
Bet, kad šiandieną kovot jau reikia, 
Dar klausimo jišai nestato.

Suvargęs atrodo: Veidas tik kaulai.1 ' 
Liudija akys badavimą jo.
Gyventi visvieną jis pasiryžęs... t 
Bet, drauge, sakyk, kasgi iš" to?

Bile tik rytą pasuk link dirbtuvės, 
Kur geležis geležį plaką... >

Į Koks; šiurpus paveikslas—eiles bedarbių 
Tyli,; ramūs, nieko; nesako.

Jis tūkstančiams lygus, kurie be duonos 
Ik’ šioliai vergavo kietai.
Ot, klausimas aiškus; ar, tuos tyronus 
Bedarbiai laikys amžinai?

Priespauda auga, puolimas didėja, 
Kalėjimai pilni draugų.
Tuom pačiu sykiu mūs kova aštrėja, 
Kad sudaužyt sistemą jų.

Atmink: tylėjimas pražūtį neša
Ir dvasioje puldo; /be to,
Kovojančių spėkas dar daugiau ardo,
O nauda tik turčiui iš to. f

Vienintelis kelias
Tik kova prieš kapitalą, i , 
Darbininkai tuomet lengviau atsikvėps, 
Padarius jam mirtiną gąją!.

1932 m. • St. Butkus.

Vanagaičio “Muzika

(girdi g rusinančius šauks-
.. . matote. . . mes ketinome

štai. kas. ši motina ir jos 
Buvo užėjusi į jūsų tvarV- 

šelpti įstaigą jau dešimtį

Toliau ta mergina geria vyną ir dabinasi 
kad būtu “raudona”:

Komisija išrinkta .išrašymui dainų iš-seka
mų draugų : K. Sabučio, J. Tamošaičio ir K. 
Strižausko—visi iš Waterburio. Dirigentu 
išrinktas J. Plikimas.

Nutarta, kad'visi chorai su orkestrą Dai
nų Dienoje dainuotų dvi dainas/ vadovau
jant orkestros mokytojui, d. Visockiui. Dai
nų Diena įvyks rugpjūčio mėnesį, Waterbu
ry j. Taipgi nutarta kviesti Rusų Darbinin
kų Stygų Orkestrą, kad pagelbėtų išpildyti 
programą.

Nutarta raginti visus chorus tverti “Bas
ket Ball” kliubus, kad geriau būtų galima 
palaikyti jaunimas. Taip pat nutarta, kad 
operečių mokinimasis būtų naudingas visam 
Apskričiui. Kuomet vienas choras susimo- 
kina operetę, tai turi vaidinti visoj apielin- 
kėj, t. y., visame Apskrityje. ' Kitas choras 
gali mokintis kitokį’ veikalą ir taip pat del 
visų kolonijų. *Taip darant, darbas mus na
šesnis. Tuo reikalu pavesta rūpintis Apskri
čio valdybai.

Nutarta paraginti visus chorus ir orkestrą 
prenumeruoti gražiosios literatūros žurnalą 
“New Masses” ir platinti jį tarpe čiagimio 
jaunimo. Pa^amint protesto rezoliuciją prieš 
karą palikta Apskričio valdybai.

Į Apskričio valdybą nutarta rinkti 5 drau
gus, kurie vadinsis Apskričio Taryba. Dar
bais jie patys pasidalins. Į Tarybą įeina 90 
nuoš. jaunuoliai. Būtent: K. Sabutis, J. Ta
mošaitis, . K. Strižauskas (iš Waterburio), 
Ch. Lewes (iš New Haveno) ir F. Remeita 
(iš New Britain). Alternatai: O. Dučiūtė— 
iš New Britain ir S. J. Mbkaveckas -— iš 
Hartford.

Suvažiavimas pasibaigė 6-tą vai. vakare. 
Visi dalyviai pasižadėjo veikti proletarinio 
meno srityje. '.

CONNECTICUT VALSTIJOS CHORŲ IR 
ORKESTROS SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas įvyko vasario 28 d., Darbi
ninkiškų Draugijų kambariuose, 100 Beaver 
^t., New Britain, Conn. Suvažiavimą atida
rė draugas Valaitis, 2-rą vai. po pietų.

Pertikrinus mandatus, pasirodė, kad su
važiavime dalyvauja atstovai nuo 4 chorų ir 
vienos orkestros. ; Viso dalyvauja 14 dele
gatų. Skaityta ir priimta gana platus die- 
notvarkis. ^Suvažiavimo vedėju išrinktas V. 
J. Valaitis, sekretorium—P. Bokas. Apkal
bėjus dienotvarkyje pažymėtus klausimus, 
padaryta sekami tarimai: 1. Nutarta sutveri 
A.L.P.M.S. Apskritį. 2. Visi chorai turi da7 
lyvaųti darbininkų vasariniuose parengimuo
se ir sykiu dainuoti. 3. Bendram dainavimui 
nutarta mokintis sekamas dainas: (a) “In
ternacionalą”; (b) “Raudonąją Vėliavą”; 
(c) “Tu Kur Klaidžioji Darbininke”; (d) 
“Myliu Dienužę”; (?ė) “Draugai į Kovą”;(f) 
“Mūsų Rytojus”; (,g) “Pirmyn”; (h) “Ty
kus Vakarėlis.”

upėj tol jaučiam ramumą ir tylą, 
vanduo dar gali pro užtvaras plaukti 
greitai, kaip milžinas kovon pakyla, 

Jei bando tekėjimui kelią užgriauti.

Vadinasi, 'mergina jau “karia” savo berne
lį, kurį dar jinai tik ką mylėjo. O kitame 
posme ta mergina verkia, kad tas bernelis 
“suėdė” jos “dieneles.” Tai paprastas nesą
monių mišinys. Paprastas tauškalas, nieko 
tikro su gyvenimu neturintis.

Vanagaitis tokias “dainas”' labai, brangi
na. Jisai mano, kad atlieka labai naudingą 
darbą. Mat, buožėms natūralu. Vanagaičio 
dainose merginos pirmiausia pasigeria “gel
tonu vynu.” Na, o kada jau buožės pasige
ria, tai jau tinka ir “pakorimai bernelių,” 
“ėdimas skaistumo” arba “jaunų dienelių.”

Lietuvos darbininkų liaudies dainose tokių 
nesąmonių nėra. Jose dainuojama vargdie
nių vargai, skurdas ir kovos prieš tą buo
žiją. Dirbančioji liaudis nepina girtas dai
nas, bet realų gyvenimą. Vanagaičio “liau
dies” 'dainomis gali gėrėtis tik Prūseikos. 
Mes tokias “dainas” galime skirti tik į gur-

viską padarom, bet neturim nieko 
kovą dar kelti del duonos sausos;

Vanagaitis savo “^Marguiyje”’ bando plėsti 
Lietuvos “liaudies” dainas. Reikia pastebė-

• > i 11 '.iti, kad laikraštukas {leidžiamas1 ir platinamas 
Amerikoj, gi jo dainos, kuriųrir muziką Va
nagaitis gamina,1 yra “grinoriškos,” Lietuvos 
kaimo. 1 ' 1 ” :

Amerikos jaunimui Vanagaičio dainos ne
tinka, nežinomos, nesuprantamos. Be to, tos 
“liaudies” ’dainos yra tik1 buožių,1 ūkininkų 
gyvenimo vaizdas, o ne darbininkų,—bernų 
ir tarnaičių liaudies pas Vanagaitį nėra. Ji- 

dainuoja tik buožėms:

už tai čeverykais “atsilygino.”
Štai ką turiu pasakyti* Var--r 

danJ teisybės .• prieš. mipėtuSį 
šmeižtus. Mane d. J* J.. DuL 
kis prikalbino užsimokėti į 
naują L.D.S. ir mes susitarėm, 
kad vėliaus nueisim pas gydyt* 
toją išpildyt aplikaciją, beįt 
prasidėjus bedarbei aš per
mainiau savo mintį, kad ne
prigulėti ir už tuos pinigus' 
pasipirkau čeverykus pas 
J. J. Dulkį. Ir jokių žuli-kys- 
čių J. J. Dulkis man nepada-

Suprantama, tarnautojų dainose nėra 
gelių ir “vynelio.” Darbininkų liaudies 
nose mes randame: “Spaudžia.vargelis, nėra 
duonelės” ir t. t. Tai tokias dainas gali 
dainuoti proletariniai poetai. Vadinasi, ir 
liaudies dainose mes matome klasių skirtu
mą. Todėl Vanagaičio posmuojamose “liau
dies” dainose nieko nėra mūsų naudai.

Pas Vanagaitį yra galybės ir nesąmonių. 
Toj pačioj “poezijoj,” ta pati mergelė vėl 
dainuoja:

Dainininkams 
i . / X

Nelinksma vargdieniams pasauly- 
Vien ašaros bėga veidais; 
Paniekintos minios baduolių 
Be atleidžio skundžias vargais. 
Dainuoti jiems linksmą dainelę, 
Ar vargus, jų skriaudas minėt,— 
Juk reikštų tą patį kaip peiliu 
Jiems skaudančias širdis pervert 
Kovotojų dainą užtraukim,— 
Malonu klausyti bus jos; 
Drąsuolių dainelę begirdint— 
Jiems ašaros bėgę sustos. 
Kovotojų, dainas pažinę, 
Gal stoti.į) kovą supras. 
Kovoję įšąlkųsios ntipios 
Sau kelią j laimę suras. 
8-II-32

(Pabaiga)
SCENA III

Mūs jėgos juk lygios bebėgančiai upei: 
Mes valdom malūnų, mašinų ratus. 
Kodėl gi negalim nelaisvę nutraukti, 
Jei stosim į kovą-prieš priešus visus?
Kas - matė bešėlstančią upę, putotą, 

Kai griauna ji užtvaros šienas, stiprias 
Tas gali suprasti, kad reikia kovoti, 
Jei norim 

30-1-32. 
Canada.

Niekas negali užginčyti, kad mene negali 
būti politikos bei agitacijos. Kokios klasės 
menas,—tai jis jai ir tarnauja* Buržuazi
nio meno tikslas visuomet buvo ir dabar yra, 
kad nukreipti tą aktyvizmą, kuris pasireiškia 
iš nepasitenkinimo gyvenimo sąlygomis, į to
kią pusę, kad nepasitenkinantieji jieškotų 
laimės ne -pačios tos sistemos pakeitime ko
munistine sistema, bet kur kitur. Kad daug 
nereikėtų kalbėti, paimkime tik trumpą pa
vyzdį.

Vienos ukrainų bažnyčios klebono pastan
gomis buvo suloštas sekamo turinio veikalas: 
Atvaizduoja, pirmame akte, labai suvargu
sius jaunus darbininkus. Neturi jie nei dra
bužių, nei pinigų ir darbo negali gauti. Pa
sitaiko jiems “laimė:” randa viename laik
raštyj skelbimą, kad labai turtingos panos 
jieško jaunikių apsivedimui. Jįe nieko ne
laukę, rašo laiškus joms. Antrame akte pa
rodo, kaip tpę parjos atvyksta pas juos .ir la
bai turtingos. Nuperka gražius drabužius, 
aptaiso’jūos. Didžiausia laimė:, nereikėjo 
sunkiai dirbti^ Ir tapo turtingais.

žinome, kad teatras yra vienas iš didžiau
sių •agitatorių, priverčia publiką ne tik gir
dėti žodžius, bet ir pergyventi tą, kas vaiz
duojama. Augščiau minėtas veikalas kaip 
tik yra agitacija už nukreipimą jaunimo nuo 
kovos. Parodoma, kur “laimės” jieškoti. Ir 
gali labai paveikti į jaunimą, ypatingai, kuo
met tas daroma vaidinant teatre.

Nors
Reik
Neleidžia turėti mums savąją spaudą 
Nei dvasiai pakelti užtraukti dainos.

UŽVEIZDA 
mus) : Aš. . . 
jau suteikti jai pašelpą, jeigu tik Jinai dar 
kartą būtų atėjusi. .;. ; ■ ■ , '

KOMITETAS (mėgdžiodamas) : Kad būtų 
dar kartą atėjus?... Ar gi jau nepakanka to, 
kiek jinai karių ėjo; begėdžiai, juk jau jinai 
ivos pastovėdama dešimtį kartų1 čia buvo atė
jusi maldauti kąsnelio duonos. Na, o jūs ją 
vis išvarėte laukan .. . Dabar dar drįstate sa
kyti, kad dar kartą jinai ateitų, tai jau duotu
mėt.

įgyti mes .savo teises.
Jonyla

(Greitai grįžta demonstrantai. Poli cistas 
bando juos sulaikyti, bet lieka nugalėtas. De
monstrantai dainuoja “Ant Barikadų” arba 
kitą kokią dainą).

KOMITETAS (vienas narys) : Dirbantieji 
ii' bedarbiai! Aname bloke gyvena vięną (šei
myna, kuri vadinasi Andersonais, su dviem 
kūdikiais. Vyras nedirba jau du metai. Ang
lių stuboje jau neturi, randa nemokėta už ke
turis ,mėnesius,, gaza ir elektra uždarvs jau 

Maisto ta šeimyna; peturi i nė kąsnelio, 
šeimyna, kaip jr į tūkątančįai kitu/jau 

įLabdArybčs

Žodis prieš šmeižikus!
Teko girdėti per žmones, 7” 

k.ad d. J. J. Dulkis yra va- 
dinamas žuliku, būk tai mane 
apžulikavęs, bet štai “Laisvė
je” No. 50 tūlas žinantis rašo 
tą pačią mintį, būk tai mane 
apgavęs. Štai ką žinantis ra
šo : “O F. Rėkliui, tai štai 
kaip “atsilygino” po išlaiky
mo jo pinigų per tris mėne
sius. iKad -F. .Rėklys pareika
lavo pinigų atgal, tai J. J. 
Dulkis davė jam čeverykų po
rą, ; vieton pinigų. Apie tų 
čeverykų kainą, tai tik J. J 
Dulkis težino. F. Rėklys ne. 
gali žinoti ar jis gavo savo pi 
nigUi vertės čeverykus. J. J

(Choras gedi dainuoti bent kokią karingą 
dainą. Greitai išeina linksma noting su ry
šuliu maisto, kūdikį laiko vienas komiteto na
rių. Jaučia laimėjimą.')

KOMITETAS: Draugai ir draugės! 
dienos įvykis jus visus turi pamokinti, 
tik per masinę kovą galima ką laimėti 
šiuo laimėjimu mes negalime* apsistoti, 
kiną pašelpa, tai tik lašas jūroje, kuomet mi- 
lionai bedarbių kenčia didžiausią priespaudą 
ir skurdą. Hooverio valdžia jau paskyrė du 
bilionu bankierių šelpimui, bet nė ’cento neski
ria 12-kai milionų bedarbių, kurie badauja, 
šimtai milionų skriama* karo reikaltuhs, d be
darbių šeimynoms nieko... NebadmiriaukB 
me, bet stokime visi it* visos i koVas. Tik he- 
sąmoningas bailys gali 'mirti badu^ kuomet 
randasi perdaug maisto, drabužių, namų1 ir 
kitko. Kapitalistai ir dabar kraunasi pelnus, 
b mes badaujame. Organizuokimės bendrai su 
kitų tautų darbininkais, kad galėtume privers
ti valdžią priimti bedarbiams socialės apdrau- 
dos įstatymą. Draugai ir draugės! Ir tuo- 
mi mūsų kovos darbas neturi užsibaigti; Mes 
turime glausti savo jėgas kiečiau ir eiti po 
komunistų vadovybe, kad galėtume nuversti 
šią kapitalistinę‘išnaudojimo sistertią ir įsteig
ti darbininkų klasės sovietinę sistemą. Darbi
ninkai, . mes turime eiti Rusijos darbiĄinkų 
pėdomis. Pirmyn į kovą už tuojaut 
kalavįmūs.

(čia galima iškelti raudoną vėluką, taip pat 
iškabas su obalsiais. Demonstrantai dainuoja 
Internacionalą, entuziazmas. Pradeda mar
guoti nuo pagrindą demonstrantai).

J. Rėklio parašas. Origina
lą pasilikau pas save. Jum 
siunčiu kopiją.

J. J. Dulkis
MŪSŲ KORESPONDENTO 

PRIERAŠAS
i J. J. Dulkis savo rašte nori 

/svietui. įkalbėt, kad jį “L.’? No..
50 žinantis inkriminavo.

Nieko panašaus neįvyko. 
Kas yra mano pasakytw“L.” 
No. 50-tam, to nei J. J. Dulkis, 
nei . neva J. Rėklis neužginčL- 
na. Aš ten pasakiau, kad vie
ton pinigų, davė F. Rėkliui- 
(Jjet turėjo būt pasakyta J. 
Rėkliui) porą čeverykų.

Bet ir pats J. Rėklys J. J. 
Dulkio lūpom sako, “kad už 
tuos pinigus pasipirkau čeve
rykus pas d. J. J. Dulkį.”! Bet 
faktas pasilieka faktu, kad J. 
Rėklys už tuos ’ pinigus gavo 

i čeverykus. Tai kurgi čia žįi- 
I nanfip. “inkriminuoja” J. J. 
i Du Ik j, jęigu ir pats Rėklys, J. 
■ T. Dulkio lūpom, tik patvirtina 
;mąnc pasakymą? • : 
ji riOoz&al J.» Jt Dulkis ' mano, 
kad mano . pasakymas, kad 
apie, tų čeverykų kainą tik J. 
J. Dulkis težino, o J. Rėklys 
negali, žinoti, ar jis gavo saVo 
pinigų vertės čeverykus, reiš
kia J. J. Dulkiui primetimą 
žulikystės.

Kaip nei vienas pirkikas ne
žino, ar jis gauna savo pinigų 
vertės pirkdamas daiktą pąs 
bile vertelgą, taip ir J. Rėklys. 
negali žinoti, ar jis gavo 
pinigų vertės (įmokėtų del įs
tojimo į LDS.), gaudamas če
verykus. Ą.

Aš ir kiekvienas, kuris tik 
moka protauti, supranta, kad 
nei vienas vertelga neduoda 
pilnos vertės prekių už moka
mus pinigus.

Nes jei vertelga atiduotų 
į pilną pinigų vertę prekių, tai 
; iš kur vertelga susikrautų sau 
turtus, nieko naujo nesutver
damas? Reiškia, kiekvienas 
vertelga prekiauja ne tam, 
kad jam tas amatas tinka, bet 
tam, kad iš to sau turi pelno, 

i Todėl ir J. J. Dulkis nėra iš- 
j imtis. Jis gyvena, kaip ir kiti, 
vertelgos. Jis, eidamas į biz
nį, turi pretenzijų likt bagoturi4” 
nieko naudingo nesutverda- r,v 
mas. Kiekvienas vertelga tari 
tokį tikslą.

Ir aš “L.” No. 50 neprime*> 
čiau J. J. D. žulikystę, tik pa
minėjau apie •žinojimą čevery

kų vertę. . ; . >
Tai kam čia J. J. D. blofina, 

kad aš jam primečiau “’žuli- 
kystę”? • ;

Toliaus J. Rėklys J. < J. D^ 
lūpom negražiai meįuoja, kuo
met jis sako, kad delei bedar
bės jis pe’rmainęs savo mintį 
kas link prigulėjimo prie LDS, 
Bet štai, kaip dalykai buvo. «T. 
Rėklys norėjo prisidėt prie L. 
D. S. ir įstojimą užsimokėjo 
iždininkui J. J. Dulkiui $3.50. 
Jis norėjo būt kaipo senas L. 
D.S. narys. Bet J. J. D. išlai
kė J. R. pinigus tris mėnesius 
pas save, nepriduodamas fi-' 
nansų sekretoriui ir nepranešė, 
kad reikia eiti J. R. pas gydy
toją. Ir kada J. R. sužinojo, 
kad jam po trijų mėnesių ne
galima įstoti ir būti lygiu ki-' 
tiems LDS. nariams, tai jis ne- 
norėjo stoti į LDS. Ir vieton 
pinigų, gavęs čeverykus. Tai 
jo paties liudijimas parašu. Z. 
Vadinasi, žinantis “L.” No. ? 
50-tam nieko neapšmeižė, bet / ’ 
parašė pilną teisybę. Todėl.
be reikalo J. J. D. šūkauja.

žinantis.

Kad ir palengva, bet vis tik mes einame 
pirmyn. Tai verčia mane sakyti pamatymas 
kelių mūs repertuaruose nacijų dalykėlių, ku
rie yra sveikais apsireiškimais proletarinio 
meno plėtotėje.

Andai esant Philadelphijoj, mūs masiniam 
mitinge pasirodė vaikučių choras (vadovau
ja d. Basanavičiūtė). Be kitko, jis vykusiai 

k I

sudainavo anglų kalba “Internacionalą. ” Iki 
šiol mūs vaikučių chorai tebedainuodavo tik 
lengvesnes už lengvesnio pobūdžio . dainuš
kėles. Jos, žinomi, nenešė naudos nei cho
reliams, nei klausytojams.

štai Newarke pastebėjau (Menininkų Są
jungos Apskričio koncerte) Sietyno Chorą 
perstatant darbininkišką vaizdą, kuris turi 
aiškų politinį charakterį ir dailės atžvilgiu 
atstoja daug menkesnės vertės dainų. Sako 
man draugai, h^ad tas pats vaizdas buvo la
bai sėkmingai suvaidintas “Laisvės” metinia
me koncerte pereitą rudenį.
^Šitame pačiame koncerte Aido Choro mer

ginų oktetas sudainavo visą eilę angliškų 
populiariškų darbininkiškų dainelių, kurios, 
nors jau daug kartų kitur girdėtos, tačiaus 
padarė įspūdžio, kadangi lietuvių scenoj jos 
naujenybė. Mano manymu, Oktetas galėtų, 
greta populiariškų dainų, karts nuo karto 
koncertuose duoti ir “sunkesnių” vieną kitą.

Jeigu iki šiol kas manė, kad angliškų dai
nų mūs publiką .nesupras, tai šitas faktas pa
rodo klaidingumą tokio manymo: klausovai 
(darbininkai) ne tik supranta, bet didžiai 
įvertina tai.

Viskas rodo, kad pas mus eina persilau
žimas scenoje, pęrsilaužimas dainoje. Tie
sa, dar jis labai nežymus; daugelis mūs cho
rų dar vis pasitenkina tik “senove,” nedrįs
dami ar tai nenorėdami pasisukti j tą kelią, 
kurį rodo mums pats gyvenimas. Reikia da
ryti daugiau bandymų. , Reikia . daugiau pa
našių vaizdų, kokį dąvė Sietynas. Reikia 
daugiau “tarptautintis” ir scenoje, ne tik at
viroje klasių kovoje. Mūs chorų mokytojai 
ir chorlečiai visur privalėtų jieškoti ko nors 
naujesnio, ko nors, kuris ryškiau perstato 
revoliucinio darbininkų judėjimo interesus ir 
reikalavimus. .

UŽVEIZDA: žinote, ką? Mes einame į vi
en] pasikalbėti, bet visj kiti lai išsiskirsto.

KOMITETAS: Ne! Nė vienas iš jų nesi- 
skirstys tol, kol šiai moteriai bus suteikta 
pašelpa. Tai mūsų Bedarbių Tarybos tarimas 
ir jo laikysimės. Na, kaip apie pašelpą?

UŽVEIZDA: Gerai, ką gi jau darysi...
KOMITETAS: Draugai ir draugės! Visi 

palaukite čia. Mes greitai grįšime ir prane
šime pasekmes. (Į vidų eina Komitetas, Mo
tina, Mergaitė ir Užveizda.)

SCENA IV

rytoj 
Toji 
stovi ant slenksčio, pražūties, .j., 
ponai vis vilkina suĮeikimą pašėlę 
čia' savaitė, kaip jie vis ;lįepia ateiti ryt'b‘j?>\ 
Policija nesiliauja terorizavus ' alkanuosius. 
Tad mes išreikalaukime pašelpos visiems be
darbiams organizuotai ir ktmuškime policijos 
terorą..'. Draugai ii- draugės! Visi laikyki
mės vienybės. Bedarbių Tarybos susirinkime' 
išrinkta draugai Patersonas, Kudrauskas ir 
Jaukinas įteikti mūsų reikalavimus labdary
bės įstaigai del šios šeimynos sušėlpimo. Taip
gi bus įteikta reikalavimai sulaikyti evikciją 
(išmėtymą iš namų). Visi demonstrantai bū
kite savo vietose. (Jei yra choras, gali dai
nuoti šiuo tarpu: “On Hunger Line.”)

UŽVEIZDA (bailiai pasirodo tarpe durų) : 
Kas čia atsitiko?
įvyko?

KOMITETAS: 
mergaitė badauja, 
komą bedarbiams 
kartų, bet jūs vis atidedate ant toliaus. Ir 
kuomet atėjo šį rytą su Bedarbių Tarybos 
Įgaliotiniais, tai uzsiundėte su policija. Mes 
dabar statome j)ums klausimą stačiai, be jokių 
išsisukinėjimų 
Ar duosite tai
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Mūšy Veikimas ir Sklokos Vado Darbai
Kovo 1 dieną įvyko A.L.D. 

,L.D. 72 kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Susirinkiman atsi
lankė gražus būrelis narių, 
kas susirinkimus padaro daug 
geresnius. IŠ valdybos rapor
to pasirodė, kad kuopa na
riais stovi gerai ir gauna vie
ną, kitą naują narį, nežiūrint,- 
kad didžiausia bedarbė siau-^sai Kliubą galės panaudoti sa- 
čia.

Spaudos komisija, kuri rū
pinasi. darbininkiškų laikraš
čių platinimu, pranešė, kad 
gavo du naujus “Laisvei” šė- 
rininkus. Ateivių gynimo ir 
bedarbių organizavimo klau
sime, darbuojasi, kiek galėda- 
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Vieni atstovai dirba vie- rpas žmogus, kuris per metus

kovos. Mes; juk turime darb.
I ęrganizacijų, kurios kovoja 
už kasdieninius gyvenimo rei
kalus; turime apšvietos ir dai
lės organizacijas, tik reikia 
prie jų prigulėti ir dirbti. Kas 
stebėtina, kad P. B. tiktai spė
jo užimti Kliube pirmininko 
vietą, o jau grūmoja mums, 
girdi, jeigu jūs, darb. organi- 

vadas” užėmė pirmininko zacijos, reaguosite taip, kaip 
Kliubas (“aš”) nori, tai bus 
“gerai,” o jei ne, tai bus “blo
gai.”

Dabar prie pabaigos reikia 
pažiūrėti, kode! P. Balsys mus 
vadina “bimbiniais piemeni
mis” ir delko negali “suęišne- 
kėti.” Ogi del to, kad mes 
dirbame tikrai darbininkišką 
darbą, kurį vadovauja Komu
nistų Partija, mes dirbam per 
desėtkus metų ir jūs tuomet 
prigulėjote ir įdirbote sykiu.su 
mumis, o šiandieną jūs griau- 
jate, kaip įmanydami ir nori
te, kad ir mes tą pątį darytu
me, o kuomet mes to nedaro
me, tai mus apšaukiate “bim
biniais” ir t. t. Ar galima su 1 
tuo žmogum susikalbėti, kad !

rai “graži” kompanija. P. 
Balsys, kaipo toksai, sugalvo
ja naują kovos frontą prieš 
darbininkų organizacijas. Su
manė atgaivinti mirusį Great 
Necko Piliečių Kliubą, ir kai
po 
urėdą.

Ir tas žmogus mano, kad ji-

vo nešvariai politikai. Kada 
i A.L.D.L.D. 72-ros kuopos susi
rinkime P. Balsys buvo pa
klaustas, kodėl jisai tveria 
Kliubą ir koksai jo tikslas— 
apart kitų nesąmonių, pasa
kė, kad “švies darbininkus ir' 
trauks į darbininkiškas orga
nizacijas.” Tai veidmainystė.m __ ____

tii į darbą, kiti darbuojasi su , iajko kaip tiktai įmanydamas 
.kitų miestelių ir tautų darbi-: grjovg—ardė darbininkų orga- 
ninkais. I nizacijas ir judėjimą, tai’ da-

Darbas be galo sunkus, nes i ro jr šiandien, o dabar jau jis 
čia nėra industrijos miestų,' “organizuos d a r b i n i n kus.” 
bet, ' nežiūrint to visko, dar-. 
baė varomas pirmyn, nes kito 
kelio nėra, kaip tiktai organi
zuotai kovoti prieš badą, al
gų kapojimus ir persekiojimus 
ateivių darbininkų. Toksai 
organizuotas veikimas nepati
ko valdančiai klasei ir valdžia 
griebėsi teroro, areštavo ir su
mušė draugą W. Antony, kuris 

' Rūpinasi Long Island bedar
bių* organizavimų. .Susirinki
me buvo priimta protesto re
zoliucija prieš policijos bru-

£! STALINAS APIE KAI KURIUOS BOLĮima sakyti, kad veikiama ne-1 
blogaL bet paėmus atydon, ■ 
kokiose sunkiose sąlygoje dar-j 
bininkų klasė šiandien randas,' 

' kaip tai bedarbė, algų kapo-! 
jimas, rengimasis į karą prieš 1 
Sovietų Sąjungą, žodžiu sa-! 
kant, kapitalistų klasė visu' 
žiaurumu puola darbininkų 
klasę, tai kad atsilaikyti prieš

, griovė—ardė darbininkų orga- 
I nizacijas ir judėjimą, tai da- 

, ?. j . / ‘
■ "organizuos darbiniu kus.” 
i Mat, reikia suprasti, draugai, 
i kad jisai trauks į savo prieš- 
j darbininkišką Prūseikos-But- 
! kaus kromelį.

Mes darbininkiškai nusista- 
j čiusiems kliubiečiams galime 
I pasakyti, kad šis P. Balsio or- 
Įganizuojamas Kliubas ne tam, 
kad pagelbėti jums ir abelnai

i vieton platinti darb. laikraš-I 
čius, kiša savo “Klampynę,” i 
organizuoja Kliubus ir bekovo- ' 
damas, “besišviesdamas su 
skystimėliu,” kankiniu pasilie
ka. Jis(^akosi, kad jį “perse-

darbininkams, bet tam, kad kioja” už veikimą. Apie, tai, 
suskaldyti darbininkų spėkas,1 gal reikės kitą sykį parašyti. I
kad juos atitraukus nuo tikros I Narys

ŠEVIZMO ISTORIJOS KLAUSIMUS
(Tąsa) sveikint, jeigu jis būtų bol

ševikas,—iškelia save aikš
tėn iki galo, kaip pusiau- 
menševiką, kaip užkaukuo- 
tą trockistą?

Aš I Sluckis daro spėliojimus, 
..... ’ - : „.-u -.ikad Leninas ir bolševikai 
darbininkiškų užsitarnavlm:ų ir revoliuci- i al^ayir^e . Rainųjų 

nių išstojimų vidaus politi- Į Yakai uos išėjo is savo fi ak- 
ikos klausimuos ir, tarp jų ,SJniV. 1S1 ūkavimų,, kad, tai 

Taigi draugai ir draugės rinkimų KOVOJ, parlamento; —j—  ------ ? .jtaigi, ar augai urauges, ; savo frakęiios interesamsstokime prie dar smarkesnio ir uz parlamento sienų Ko-] . ■’ .. .
veijimo. ' , , . . ‘ *

Ilabar žodis kitas reikia tar-i tina streiką, apie karą, apie.
Laf'e sk1lo^os.vado.p- Balsio:1905 m Rusijos revoliucija įrodinėt, kad negali būt nie- Ate.%2 k“s-Vsums?rin^ir Būtent užtat ir skąi-> bjauriau ir šlykščiau to

Žinoma, pas Vokietijos 
kairiuosius buvo ne tik rim
tos klaidos. Jie turi pas Ša

tuos puolimus, mės" draugai^ ve taipgi didelius ir rimtus 
turėtume smarkiau veikti. Tu-, revoliucinius dalykus. — 
rėtūme darbininkiškose orga- turiu omenyj 
nizacijose del <.................
laikraščių geriau suvienyti sa
vo spėkas prieš kapitalistų 
kla^ę.

Taigi, ■ rinkimų kovoj, parlamentai &usij°s bolševikai , aukavo.
' .savo frakęijos interesams
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'vos klausimais, apie visuo- j tarptautinės Revoliucijos
k 1 reikalus. Kas žin ar reikia i

Negali but nieko Ikimo, tai yra, apleido, pareikš-i tesi SU jais bolševikai, kaip, i ? i i j

damas, kad su “bimbiniais pie-! su kairiaisiais, ir palaikė j ~JauJ’J?’U ; į to, .kad clai‘gi 
menimis” jau negali susikalbę-1 juos, stūmė juos pirmyn, i šlykščiausi šmeižikai iš 
ti ir neprigulės prie šios orga- rmnanaikina ir ne-!menševikų pradeda suprast,
nizacijos i< taip “garbingai'’ n ljanaįkint to fakto, kad kad Rusijos revoliucija nė-gali panaikint to fakto, kadvienu vienas, kaip “vadas” . z .. . . ... . , ,
be armijos išmaršavo. Nors! kainejl Vokietijos socialde- 
senai reikėjo jį iš organizaci
jos prašalinti už jo nešvarius 
darbelius, bet draugai nenorė
jo jį padaryti “mūčelninku,” 
davė metus laiko taisytis.

Reikia pasakyti, kad drau
gijai ir abelnai darbininkų ju
dėjimui bus daug sveikiau, nes 
jis negalės iš vidaus griauti, 
nuodinti oportunizmu, ką jisai 
darė nuo pat sklokos atsiradi
mo. Tik pasidėkavojant. dar
bininkų susipratimui ir pasi
šventimui del abelno darbinin
kų judėjimo, kurį vadovauja 
Komunistų Partija, tas oportu
nistas negalėjo suvedžioti —-* 
apgauti susipratusių organi
zuotų darbininkų. Pasigavo 
ant savo meškerės vieną kitą 
biznierėlį. Mūsų darbininkiš-

mokratai tuo pat metu tu
rėjo pas save visą eilę rim
čiausių politinių teoretinių 
klaidų, kad jie nepasiliuosa- 
vo dar nuo menševistinės 
naštos ir dėl to reikalingi 
buvo rimčiausios kritikos iš 
bolševikų pusės.

Spręskite dabar patys, ai;

, kos organizacijos liko didybė
je, atmušė tas bjaurias šmeiž
tų atakas, kurios buvo daro
mos per Balsio, Prūseikos. 
Butkaus kompaniją ant or
ganizacijų’ dr* darb. judėjimo.
P. Bąlsys,. atkandęs dantis , 
mūsų darbininkiškose organi
zacijose, praradęs jųjų pasiti
kėjimą, apleido jas, bet nuo 
savo purvinos politikos neatsi
sakė, jis varo savo darbą to
ly^.
/Mat, toksai “didelis vadas” 
dar kada ir redaktorium ir ze- 

E Ceriu buvęs, negi bus be mi
nių, be armijos. Juk tai nie- 

• kas ir “vadu” nevadins. O 
prie to, juk reikia gelbėti 
priešdarbininkišką provoka
cinį Prūseikos-Butkaus krome
lį ir naująją “Klampynę.” 
Kas gi tuomet praneš, kad 
“Mizara parvežė” maišą pini
gų iŠ Maskvos delei “palaiky
mo” “Laisvės.” Fašistai su
Chicagos “Naujienų” “Šmoku”į 
jau pavargo belojant apie Į 

inigus, tai Prūseika j

galėjo Leninas ir .bolševikai Į visų 
palaikyt kairiuosius social
demokratus Vakaruos be 
rimtv pastabų, be rimtok 
kritikos jų klaidų, nepar- 

’duodami darbininkų klesos 
reikalus, neparduodami re
voliucijos reikalus, nepar
duodami komunizmo?

Argi neaišku, kad Sluc
kis, darydamas užmetiipus 
Leninui ir bolševikams ta
me, del ko jis turėjo juos

ra asmeninis rusų dalykas, 
kad priešingai, ji yra viso 
pasaulio darbininkų klesos I 
reikalas. Negali būt nieko 
šlykštesnio, del to, kad dar
gi profesionalai šmeižikai iš į 
II Internacionalo pradeda i 
suprast, kad nuoseklus ir į 
iki galo revoliucinis bolševi- i 
kų internacionalizmas yra 

į šalių darbininkams 
proletarinio internacionaliz
mo pavyzdžiu.

Taip, Rusijos bolševikai 
išstatė, pirmam plane Rusi
jos revoliucijos klausimus, 
kaip klausimus apie parti
ją, apie atsinešimą marksis
tų link buržuaziniai-demo- 
kratines revoliucijos, apie 
sąjungą darbininkų ;klesos 
su valstiečiais, !ąpie> įsjroleta- 
riąto hegemonijąį apie par-

PUIKIAUSIA L.D.S. III APSKRIČIO

Laisvės.
“Naujienų

pavar
Maskvos
atėjo jie/ns į pagalbą. Tai tik

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

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

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

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

lartientarinę ir ne partanien- das padengs K savo iždo. O
• 'M* •• • . . 1, .« X.. —f — _• ž X. JI — • • tarinę kovą, apie peraugi
mą buržuaziniai demokrati
nes revoliucijos į socialisti
nę, apie proletariato dikta
tūrą, apie imperializmą, 
apie tautų apsisprendimą, 
apie pavergtų tautų ir kolo
nijų pasiliuosavimo judėji
mą, apie to judėjimo palai
kymo politiką ir pan. Jie 
statė tuos klausimus, kaip 
bandomąjį akmenį, ant ku
rio jie pertikrindavo revo
liucinį išlaikymą kairiųjų 
socialdemokratų Vakaruos, 
Ar turėjo jie tam teisę? 
Taip, turėjo. Ne tik turė
jo, bet jų pareiga buvo pa
sielgti tokiu būdu, užtat, 
kad visi tie klausimai buvo 
kartu ir pamatiniais pasau
linės revoliucijos klausimais, 
kurios uždaviniams bolše
vikai statė savo politiką, 
savo taktiką. Jų pareiga 
buvo pasielgti tokiu būdu, 
užtat kad tokiais klausi
mais buvo galima patikrint 
ištikrųjų revoliucingumą tų 
ar kitų II Internacionalo 
grupiruočių. Klausimas, ka
ure gi,čia “Rusijos bolševi
kų frakcingumas” ir prie 
ko čia “frakciniai” išroka- 
vimai?

(Bus daugiau)

Drg. R. Mizaros Rapor
tas Iš Sovietu Sąjungos

Maršrutas prasideda ir 
sekančiai:
12 kovo, 7:30 vai. vakare, Lie

tuvių Am. Piliečių Kliube, 
205 Main St., Gradner, 
Mass.

13 d. kovo, 2:30 vai. dieną,
Liet. Piliečių Kliubo svetai
nėje, 17 School St., Hud
son, Mass.

13 d. kovo, 7:30 vai. vakare,
Lowell, Mass.

14 d. kovo, 7:30 vai. vakare,
Maynard, Mass.

16 d. kovo,; 7 :30 vai. vakare,
Lietuvių svetainėj, * 24 Lin
coln St., Brighton Mass.

17 d. kovo, 7:30 vai.
W. Lynn, (Mass.

18 d. kovo, '7 :30 vai.
Bridgewater, Mass.

19 d. kovo, 7:30 vai.
Lietuvių

1 wood, Mass.
20 d. kovo, 2 vai. diena, So. hus pirmadienį, 14 d. kovo,' 8 vai. Į 

vakare, Rusų name, 995 N. 5th St. | 
Nariai, dalyvaukite, ir tie, kurių yra Į 
užvilktos mokestys, būtinai užsimo- i

Montello Rėkite ir naujų kandidatų atsiveski- i 
’ te. * Sekr. S. Leščius. ;

(59-60)

vakare,

vakare,

vakare,
svetainėje, Nor-i

kurios neturi savo ižde pinigų, 
tai dalį lėšų gali padengti iš 
aukų, o likusius pasiųsti toms 
įstaigoms, kurioms bus renką- 
mos aukos. Geriausio , pasise
kimo visoms kolonijdms. »

J. Grybas
A.L.D.L.D. 7-to Apskr. Org.

lonėkite dalyvauti ,nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi ne
pamirškit atsivesti ir naujų narių,

Sekretorė Potienė.
(60-61)

GREAT NECK, N. Y.
Šv\ PranČjškaus pašalpinė drau

gystė, rengia dideles ir svarbias pra
kalbas, nedėioje, 13 d. kovo, Z. Strau- 
kaus svetainėje, 137 Steamboat Rxl. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės d. 
D. M. šolomskas, A.L.Įj.L.D. Centro

sokretroius.i iš Brook!yno. Malonė
kite skaitlingai atsilankyti. Įžanga 
visiems veltui.

(60-61)
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NEVIN BUS LINES

“Dabar aš turiu stip
rius, sveikus nervus”

“Mano nervai buvo silpni ir teikdavo 
man didelių skausmu,” rašo p. K. Savicką, 
Milwaukee, Wis. "Aš gydžiausi per keturius 
metus ir negavau pagelbos iki nepradėjau 
imti Nuga-Tonc. Dabar aš turiu stiprius, 
sveikus nervus; Aš turiu gerų, apetitą. Aš 
miegu gerai ir esu pilnas gyvumo. Kiekvie
nas turėtų imti Nuga-Tone.’’

Per 45 metus Nuga-Tone buvo geriausias 
draugas silpnų, liguistų žmonių. Jis greitai 
sustabdo skausmus, suteiks jums gerų, svei
katą ir padaro jus stiprų ir gyvų. Būtinai 
imkite Nuga-Tone. Jis yra pardavinėjamas 
aptiekininkų. Jeigu aptiekininkas neturi jo, 
paprašykite jj užsakyti iš savo urmininko. 
Reikalaukite Nuga-Tone. Jokie kiti vaistai 
negali būti tiek geri. .LIETUVIS GRABORIUS

tės pas:

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šaukiJONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

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

Tel.: So. Boston 0304-W

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BROCKTON, MASS.

' REIKALINGA apysene moteriškė, 
eis 1 prižiūrėjimui 6 mėnesių kūdikio.

i Valgis, guolis ir pinigiškas atlygini
mas. Prašom,e atsišaukti per laiš
ke. del platesniu informacijų.

K. GERULSKIS.
792 Oak St. Brockton, Mass.,i

(61-62)
1 PLYMOUTH, PA.

L.D.S. 60 kuopos susirinkimas bus i 
nedėliojo 13 kovo, 2 vai. po pietų, i 
pas A. Miliauskus, 118 Walnut St., | 
Plymouth, Pa. Visi nariai dalyvau- I 
kite' ir atsiveskite naujų aplikantų > 
i. draugiją. . , , j

.< ■> Rašt. J. Kazlauskas.!
, M----------)-----<--4— i *

LINDEN, N. J.' 
L.D.S.A. 129 ir A.L.D.L.D.

kuopos rengia teatrą ir prakalbas. t 
Atsibus kovo 13 <1., 4:30 vai. po pie- j 
tu. Teatras ; bus labai juokingas,; 
“Kunigo Mėilė.” Turėsite daug juo- j 
ko. Kalbės draugės B. E. Senke- > x 
vičienė iš Easton, Pa. ir d. S. Sas« ; 
nauskienė iš, Brooklyn, N. Y., ries | 
tai bus kartu ir minėjimas darbinin- i 
kių moterų tarptautinės dienos, 
eikite visi. Įžanga veltui.

PHILADELPHIA. PA.
L.D.S. 5-tos kuopos susirinkimas ! 

vakare, Rusų name, 995 N. 5th St. I

ries i
At-

Boston, Mass.
20 d. kovo, 7:30 vai. vakare,

Liet. T. Name, 
Mass.

21 d. kovo, 7:30 vai. vakare, j
• Liet. T. name, Stoughton, 
Mass.

22 d. kovo, 7:30 vai.
Worcester, Mass.

23 d. kovo, 7:30 vai. 
Lawrence, Mass.

24 d. kovo, 7:30 vai.
Haverhill, Mass. ___ ____ ___ ,
Nashua, N. H. ir Lewiston, I veikalą “Pirmi žingsni”, 

Pnmfnrrl Mp dar noonntn 1 chorc' nariai atsilankykite.Kumioia, ivie., aai negauta : c]aiurojama visos dainos, kurios vei-
žinios, rengia ar ne ? Tose ko- l .................... ’
lonijose veikiausiai d. R. Mi
zara turės nuvažiuoti pradžioj 
balandžio. Keturiolikoje mies
tų ir miestelių čia paskelbtų,! 
įvyks drg. R., Mizaros prakal
bos. Lietuviai darbininkai 
kviečiami skaitlingai lankytis 
į d. R; Mi'zdros prakalbas apie 
Sovietų Sąjungą.

.Rengėjai turime dėti visas 
pastangas, ’kad sutraukti ne 
tįk mūsų organizacijų narius, 
bet kad kuo daugiausiai pri-į 
traukus' katalikiškų ir tautiš
kų darbininkų. Reikia dar- 
bininkatns suteikti teisingų' ži- __ _ ___ _________
nių apie Sovietų Sąjungos dar- Ąve. ir Thornton St., Devon Conn. I

užvilktos mokestys, būtinai užsimo

vakare,

vakare,

vakare, j

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks 13 kovo, 2 vai. po I 
pietų, Winkelstein svetainėje, 110 W. ! 
Market St. Visi nariai malonėkite 
pribūti į laiką.

K. Kubiliūnas.
(60-61)

WILKES BARRE, PA.
Aido Choro nariai, kurie vaidins 

i”, taipgi visi 
nes bus

kale rąądasi. Todėl visi pribūkit. 
Pamokos atsibus 13 d, kovo, 6 vai. 
vakare, 139 S. Main St.

bininkų gyvenimą ir jų dar
bus. Taipgi stiprinimas mū
sų organizacijų per d. R. Mi
zaros prakalbų maršrutą turi 
būti gerai prirengtas. Vietų— 
kolonijų draugai ir draugės 
prie to gerai prisirengkite. 
Nors Nedarbas žydėte žydi, 
bet visuomet randasi dar ir 
dirbančių, todėl visose koloni
jose, kur tik d. R. Mizara 
kalbės, reikia atsišaukti darbi
ninkų judėjimo reikalam pa
remti aukų. Darbininkų judė- 
jirįias negali būti sėkmingas, 
jei pati visuomenė neprisidės 
su dafbu ir finansais.

Oi^ganižacijos, stovinčios ge
rai, finansiniai, 'prakalbų ’ išlai- nth "st

EĄSTON, PA.
A.L.D.L.D.'13 kuopos susirinkimas 

j vyks nedėlioję, 13 d. kovo, Easton 
Baking Co. svetainėje, 34 N. 7th St. 
Prasidės lygiai 3 vai. po pietų. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite, nes ran
dasi daug sv’arbiij klausimų aptari
mui. Laikas fhokėti duokles už 1932 
metus, o kurio dar negavote bro
šiūros “Naujo Karo Gaisras,” atei
kite atsiimti.. . Atsiveskit ir naujų 
narių. i

Valdyba. '
M — .1- ■ ■ ■ ■ ■ ■ 4 ■ ■ - w —"• .

BRIp'GEPORT’; CONN.
Sukatoj, 12 kovo, įvyks puikus. į)a- 1 

rengimas, kurį surengė Liet. Darb. 
organizacijos. Bus Naugatuck Gar
den’s Clubhousėjc, kampas- West
Važiuojant nuo Bridgeport, atvažia- i 
vus į Devon, kaip gatvekario relės : 
sukasi po dešinei, tai reikia suktis' 
po kairei ir ten rasite Clubhouse. ■ 
Važiuojant nuo New Haven, Conn. | 
davažiavus gatvekario reles reikia 
suktis po dešinei.

SPRING FIELD, ILL.
A.L.D.L.D. 7-tos kp. extra ir kartu 

mėnesinis susirinkimas įvyks 15 ko
vo. 7:30 vai. vakare, pas K. Laguna, 
1520 Pennsylvania Ave. Draugai, vi
si dalyvaukite susirinkime, nes turim 
išrinkti delegatus į- 13-to Apskr. kon
ferenciją, kuri įvyks 27 d. „kovo ir 
yra kitu svarbių dalykų aptarimui. 
Taipgi, kurie dar jieužsimokėjot duo- 
klių už 1932 metus, būkite malonūs 
užsimokėti šiame susirinkime.

Valdyba.
PHILADELPHIA, PA.

Lyros Chęrd' susirinkimas įvyks 
kovo 14 di, 8 vah vakare, 095 N. 
...1. Visi Lyros Choro nariai ma-

Dr. Jopas Repšys
278 Harvard St., 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter S78«

OFISO VALANDOS:

Nuo 7-9 vai. vakare.
Nūn 2-4 po pietų ir 
Nedaliomis: 10-12 vai. ryte;

Tel. Porter 3789

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yrą 

ūmai palengvinami su 
linimentu

PAIN-EXPELLER

Komfortiška, Saugi, Garan
tuojama Kelionė už žemiau

sias Kainas į Visas Dalis 
Jungtinių Valstijų

j Diddo Nuolaida Pąsažįeriams, Kurie 
Perka Round Trip Tjikietus.

Philadelphia . . . . . $2.00
Baltimore ............ . . 4.00
Washington . . . . . . 4.75
Boston ................ . . . 3.Q0
Pittsburgh ......... . . . 8.00
Detroit................ . . 13.50
Cleveland ............ .. 10.50
Chicago ....... . 17.00
St. Louis . . .’ . . . 20.00
Los Angeles . . . . . 55.00

NEVIN BUS LINES
111 W. 31st St., New York

I '
Telefonas Chickering 4-1600

R

PHILADELPHIJOS LIETUVIU RADIO VALANDA
Rengiama Dubrow-Philco 

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931 
KI EK VIE N Ą S EPTIN TA I) IE N į 

nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų
Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles

Duoda L. DUBROW & SONS, Ir.c. 
420-422 South Street Philadelphia, Pa

Telefonuokit, Lombard 1146 
Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose

2/.V.V7/.V.T7.

Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy 
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. ' '

į y Musų miltai geri, dupna visuomet šviežia ve
p žam į storus ir stubaš, visoj aplinkei Brookly- EI

no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus || 
miestus. V. LUKOŠlįVIČIA, Savininkąs,. Įįj

I] Scholes Baking, Inc.
PUKE RYE BREAD, ROLLS & CAKES

10 SCHOLES STREET
|j Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

t’

v

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos hptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaįna, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

MODERNIšKIĄUSI ĮTAISYMAI KEPTUVeJE 
3&--40 Štagg Street, Brooklyn, N. Y,

. rA\ M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

sykiu.su


1 P. LA. Reikalai
Didelė Didžiuma APLA. Kuo

pų Pasisako už Vienybę

A.P.L.A. Ceritras gavo žinių 
iš 43 
narių 
simu. 
savo 
Prieš

mūsų organi- 
Visi turime 
Visi bendrai 
organizacijos 

vienybėj eida-

reikalus. Visos kuopoos aplai- 
kė rinkimui aukų blankas. Tu
rėtų pagal savo išgalės ir pa
rinkti aukų.

A.P1A Vienybės Klausimas su LM j
Tai yra gana svarbus šiuo

Reikia Darbuotis Gavimui tarpu .liiau6imas tarp * dvie« i 
nv”uw f organizacijų ; ir uz vienybę

i

nusistatymą 
L.D.S. klau- 
kuopos bal

ti ž vienybę.

Draugai ir draugės, A.P.L.A 
nariai! Niekam neleiskime sė 
ti demoralizaciją 
zacijos eilėse, 
bendrai laikytis, 
turime svarstyti 
reikalus. Tiktai
mi mes galėsime laimėti — ga
lėsime prieiti prie vienybės su 
L.D.S. ir sudaryti tvirtą savi
šalpos organizaciją. (

A.P.L.A. 23-čio S.eimo dele- i - 
gatai vienbalsiai priėmė vieny- • 
bės rezoliuciją. Po Seimo kiek-1 
vienos kuopos susirinkime bu- , 
vd skaityta toji vienybės rezo-, ' 
liucija ir taipgi priimta. < 
tro Komitetas dabar vykdo gy
venimai! tą rezoliuciją, kurią 
Seimas vienbalsiai priėmė ir

Komitetą (tls- 
Su kuopų

Naajp Narię
Vajui praėjus kuopos ir na- 

! riai visai apsistojo rekrutavę 
naujus narius į Augščiausią 
Prieglaudą Lietuvių Amerikoj. 
Pereitam mėnesy rodos tiktai 
du nauji nariai gautą. Tai 

j viskas.
Taip apleisti svarbus organi- 

’ zacijos darbas negalima. Rei
kia visada darbuotis, kad ga- 

Cen-|VU3 dau8'teu naujų narių. Jei-i 
gu tiktai . pasiryžtų draugai, 
pamatytume geras pasekmes. 
Tad visos kuopos turėtų darbuo-

kuopų apie 
vienybės su 

Veik visos 
vienbalsiai 
vienybę balsavo trys kuo

pos — 2, 3, ir 55. Visos ki
tos pasisako pilnai už vienybę. 

Tai yra džiuginantis dalykas, 
kad kuopos didelėj didžiumoj 
užgiria A.P.L.A. Centro Komi
teto* padarytus pirmus žings
nius prie vienybės dviejų dar
bininkiškų savišalpos drganiza-
cijų. Tos kuopos ir jų nariai į instruktavo Cėntro 
įvertina naudą turėti vieną di- vykinti gyvenimam 
dėlę darbininkišką organizaci-1 ir narių pagelba Centro Komi-Į 
ją vietoj dviejų. Tų kuopų | tetas ir toliaus tuo 1..... . ......
nariai supranta, jogei suvieni-; darbuosis, 
jimas dviejų organizacijų yra _ _ . _ _ .
didelis žingsnis pirmyn. I

Daugelis kuopų savo pareiš-1 
kimuose, kurie telpa organe j 
“Laisvėj”, užgindamas A.P.L.A. I 
Centro —__  ____ _________ ___
žingsnius prie vienybės, taipgi išmainyti tiktai tų miestų paš-1 gų ir gali apseiti be kaucijų, 
prideda pastabas, kad Centro j tuose, kurių vardai ant Money | Draugai, daugiau darbuoki- 
Komitetas rūpintųsi greitai įvy-į Orderio padedami. Delei to'mės darbininkų judėjime, Ko- 
kinti vienybę. Jos pasižada I dabar Centrui tenka susidurti munistu

Kaucijos
Sekamos kuopos savo v:1 

, bas po kaucijomis padėjo:
Labai Svarbu Visiems Kuopų į 5> 9- 17- 24

Finansy Sekretoriams ,
Paštas dabar yra patvarkęs, |

klausimu

2, 
, 47,

ir 52.
I Toms kuopoms tuoj aus pa
rsiųsta ir kaucijų paliudijimai. 

—«—t------  _ i I Kitos kuopos pranešė, kad
Komiteto nradėtus kad Money Orderius tegalima ■ jos neturi daug ižduose pini- 
11’10 VIPYIvKasI ffliTIO-i ičmninirti Ln minėtu rvcrč- 1 :.. „.„i: «n; 4-; 1.

yra pasisakę ketvertas desėt- 
kų Augščiausios Prieglaudbs 
kuopų. Ir šiaip pas visus pa
žangesnius, šiek tiek daugiau 
permatančius abiejų organiza
cijų narius pasireiškė tam tik
ro ūpo ir pageidavimo, kad 
kuo greičiausiai tas vienijimo
si momentas būtų pasiektas.

Bet kaip su Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių -Ameri
koj 2-ra kuopa McKees Rocks, 

•_ j Pa., su ta kuopa, kur priklau
so ir trys Centro Komiteto na
riai, pirmininkas, sekretorius 
ir iždo globėjas?

Sekmadienį, vasario 21 d., 
važinėjant pro A.P.L.A. 2-rosl^ 
kuopos namelį, pasirodė kelio- 

l lika mašinų bestovinčių prie 
namuko. Pasukome ir mudu 
su savo draugu, žingeidauda- 
mi, kad kas nors tokio, tur 
būt nepaprasto. Įėję vidun, 
pastebėjome, kad susirinki
mas vos tik atidaromas. Pir
mininkas J Mažeika klausia 
susirinkusius: Ką darysime su 
svečiais? Ar juos prašalinsi
me? Susirinkusieji pritaria 
prašalinti. Aa, drauge, ne
spėjome įeiti ir vėl turime

.tempiąs ąnt savo kurpalio.
i Tokias ir panašias nesąmo
nes tas sufašistčjęs žmogelis i 
pakartotinai svaidę ant A.P.! 
L.A. Centro Komiteto narių. !.

Galop eina prie balsavimo. \ 
Pirmininkas pareiškia: Kas 
už, pakelkite rankas! Vieni, 
kelia po. abi, kiti šaukia:. Ne- J 
kelk! Skaitoma net tris sy- ’ 
kius, kol priskaityta 83. Kas 
prieš ? Pakyla dvi rankos.

Pamaniau sau, tai del ko 
tą lėrmą čia kėlė, jeigu -visi 
balsuoja už. Priėjęs prie pir-| 
rpininko, paklausiau, kodėl šie i 
žrilonės čia taip lermavO prieš ; 
vienybę, o balsavo už ? “No; I 
no,” jis paaiškina, “už tai yra 
nesivienyt, o prieš tai yra vie-

” “Tiesiog negalima-su-1 
prast tokios tvarkos, ką visa 
tai reiškia,” aš pastebiu; ' Pir
mininkas atšako, “mes jau ži
nome.”
, Renkama komisija ,kuri tu
rės siuntinėti atsišaukimus de- Į • i m. 4 -4 ' ♦

Savininkai Petras Lengvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. Mes padėsime susipa

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

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015

452 Woodward Ave;, Ridgewood, L. L, N. Y.
Kumpas Him rod Street

IIIDHI IQIIII IIQIIIQIII IIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIICIltQIIICIIIQIIICIIIQHIQIIIOIIIQIIICI

nytis.’

VIENINTĖLfi AMERIKOJE LIETUVIŲ
■ H,: AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA

325 f E. 14th STREET, Near 1st

teikti visokią vienybes įvykini-1 gu keblumais Money Orderių iš- į Visi darbuokimės organizavime i 
mui pagalbą. ■ mainyme. Keblumai esti ve bedarbių.

aciuoja I delei ko: 
nariams; Centras Visus čekius ir Mo-

Centro - Komitetas 
toms kuopoms ir tiems 
už sveikus patarimus ir paragi-: ney Orderius deda į Meliono 
nimus smarkiau tuo klausimu j National Banką, Pittsburgh, 
veikti. Jisai nuo savęs pasiža-1 Pą. O kuopų finansų sekrėto- 
da energingai darbuotis,; kad riai arba iždininkai išrašo Mo-

Avenue NEW YORK CITY 
Trumpu laiku išmokinant 
visknj kas link - AUTOMO-' 1 
BILIŲ MECHANIZMO 

. Praktika ant vįetos.
elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 

dienomiH ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
L. TICHNIAVIČIUS, B. J. VAITKLNAS ir kiti 

IT. nfantuojnmc už mažą užtnokcatj. Mei padedamo 
t žsirasynias j mokyklą kick>icną dieną nuo 9 ryti '

Išardymas, atitaisymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinama dienomif 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—1 
Leidimą (License) ir Diplomą 
kiekvienam prie pirkimo karo. _ _ „ ___ _
iki 9-tai -valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų. ’

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14th STREET, • Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049

zorganizatyvėj čtvašioj visoms 
Augščiausios Prieglaudos Am
erikoje kuopoms.

Ar- kuopos kreips į tai do- 
mę, tai ateitis' parodys. Bet, 
mano supratimu, A.P.L.A. 2-. 
rOs kuopos tas susirinkimas su-! 
laužė 23,-čio šeimd tarimus, 
paneigė ir bjauriai išniekino 
savo orgahizacijos Centro Ko
mitetą ,ir tik todėl, kad Ko
mitetas siekia A.P.L.A. 23-čio 

kurie yra Augščiausios ' seimo tarimus’vykdyti gyveni- 
> nariai, paliktų ■ man. ■

nieko; ir pirmininkas paskiria* ^3 Komitetas darys^
pa-1svečiams atskira vieta. |su toki* 2-ros kuopos iššoki- 

Klausiu sale sėdintį: kas gi * — - - •
per susirinkimas ? Atsako, 
kad tai debatai delei vienybės i 

Tai‘”iatai gerai'' pasielgi su. Lietuvių Darbininkų Susi-1 

i nieko tokio paslapti/go netu 
! retu būti

Gina Drg. Kasperaitį
A.P.L.A. Centro Komitetas! 

pasiuntė Lietuvos prezidentui 
Smetonai telegramą, protestuo
jančią delei nuteisimo drg. Kas-!

yad;°yy.SJ'J traukti pro duris laukan, taip, 
pratarė mano sankeleivis.

Tuo tarpu drg. Miliauskas 
atsikreipia į pirmininką ir su
sirinkusius, kad visus tuos sve
čius, T 
Prieglaudos 
svečių vietoje.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

kuogreiČiausia toji pageidauja-; ney Orderius mainyti McKees' peraičio ir reikalaujančią 
moji vienybė butų įvykinta. J Rocks arba New L.------- ..• — r

Taipgi mes tuYime informuo-; Tada mes negalime tų į 
ti A.P.L.A. narius, jogei eida-1 Money Orderių tiesiai dėti į i 
mi prie vienybės susitinkame banką, bet pirmą turime išmai- 
visokių kliūčių, kurias turime; nyti pinigais ir tik tada dėti į 
pergalėti. Reikalinga pereiti. banką.
v i s į t e c hniški prisiruošimai, i 
gauti iš New Yorko ir Penn-1 
sylvanijos apdfaudos depart- kurie rašote Money Orde

rius, visados į Money Orderį 
įdėkite Pittstwyh, Ta. Nebedė- 

i kite daugiau McKees Rocks ar- 
1 ba New Kensington. Tad nepa-1 

■ mirškite tai padaryti: ant Mo
ney Orderių visada dėkite Pitts-

Kad šitą kliūtį pašalinus, vi
jai kuopų sekretoriai ar iždinia

me n t ų pilną užtvirtinimą., rjUSa visados i Monev Orderi 
Bendroji komisija tuo klausi-1 
mu pradeda darbuotis. Mano-' 
ma, jogei tas dus galima grei- j 
tai padaryti.

Bet tai dar ne viskas. At
siranda viduj* organizacijos to- ^trgh, Pa. 
kių, kurie darbuojasi, kad vie
nybė neįvyktų. Antroj" kuopoj 
tokie turi didžiumą. Jie nusis
tatę prieš vienybę. Jie pareiš
kia, jogei jokios vienybės su 
L.D.S. negali būti tol, kol L. 
D.S. nariai neateis į A.P.L.A. 
kaip nauji nariai. Jie darbuo
jasi, kad paskleidus kuodau- 
giausia demoralizacijos A.P.L. 
A. nariuose ir tuOmi pakenkus 

vienybės. Jie 
nepasitikėjimą 
Komitetu, 
darbo padėti, 

nariams,
Visi

Kėnsington. Į įiuosuoti visus Lietuvos politi-Į 
negalime tų I nius kalinius. 

’ • **

Kelios kuopos irgi tą patį pa
darė. ___  „__  __

i Bet buvo ir tokių, kurios nei i vienijimu.
žodžio, tuo klausimu netarė. ’ Į

A.P.L.A. kuopos visada ture-i - . 1 __ _  _
tų eiti bendrai su visu darbiniu-1 n.uomo?lllĮ’vl tuo lengviau klau- j išsišokimu prieš A.P.L.A.! 
kiškų judėjimu ir ginti politi
nius kalinius.

•priėjimui prie 
bando paskleisti

Reikės daug 
kad išaiškinus tiems 
kurie yra suklaidinti, 
mes turime darbuotis, kad vi
sus narius pertikrintume ge
riausiais faktais, jogei vieny
bė visiems yra labai naudinga. 
Centro Komitetas iš savo pu
ses visados informuos visiems 
nariams apie tai, kaip einama 
prie vienybės ir kas kenkia vie
nybei.

Kas Remia Kentucky Strei
kuojančius Mainierius

Sekamos organizacijos per 
A.P.L.A. Centrą paaukavo Ken
tucky streikuojantiems mainie- 
riams: A.P.L.A. Pirmo Apskri
čio k o n ferencijoj suaukauta 
$8.25; A.L.D.L.D. Ketvirto Aps
kričio konferencijoj suaukau
ta $6.10; A.^P.L.A. 10 kuopa 
$8.00; A. L .D. L. D. 88 kuopa 
$5.00; A.P.L.A. 44 kuopa $10/- 
00; A.P.L.A. 19 kp. $12.99; A. 
P.L.A. 25 kp. $5.00; A.P.L.A. 
51 kuopa $5.00. Viso $55.35.

Daugiau kuopų ir kitų orga
nizacijų turėtų pasidarbuoti 
delei pagelbos Kentucky strei
kuojantiems mainieriams. Ku
rie tik išgalite, tuojaus parem
kite mūsų brolius, kurie kovo
ja ne tik už savo reikalus, bet 
ir už visos darbininkų klesos

Milionieriaus Sūnus Nušovė 
Mylimųjų ir Pats Save

Anthony Petrillo, 27 
amžiaus, sūnus milionieriaus 
Carlo Petrillo, nušovė pačią 
nejudamojo turto vertelgos Fr. 
Patronos,' kad jinai atsisakė 
pamesti savo vyrą ir susidėti šistus.

metu l*

A.P.L.A. 2-roj kuopoj yra 
rimtų natių. bet jų nesimatė

; tame susinkime. Tačiaus dar-
. ‘bininkišlfąi geriau susipratusių.

As priduriu, Kad narįų pareiga yra dalyvauti
. : ir žiūrėti, kad nebūtų daroma

nes kuo daugiau' į-Gj(iv žalingu dezorganizaty-'

i simas išlįsti. A ęs, bet čia kij i sejmo tarimus ir net prieš 'pa-! 
taip, nes dvi galvos dirba pries ' čia konstituciia; j.ie privai0 1

I vienijimąsi, pareiškė manoj * - -
kaimynas. Kaip gi tai? Na-

i gi, katalikų vadas ir Augš- 
! čiausios Prieglaudos Lietuvių

. i Amerikoje, supranti.
—Man rodos, būtų geriau 

į ir daug lengviau, suėjus j vie
ną bendrą organizaciją.

—Taip atrodo ir man; bet 
jie prisibijo štai ko: Lietuvių 
Darbininkų Sųsivienjjimas yra 
vadovaujamas tikrų, ištikimų 
darbininkų klasei žmonių ir 
pritariančių Sovietų Sąjungai; 
ot čia ir randasi baimė,’ kaip

1 pas u ž g r a b i n io gyvenimo 
Į agentus, taip ir pūs socialfa-

dar-

Jie privalo 
dalyvauti susirinkimuose dat^ 
ir tuo tikslu, kad! vesti'į dar- j 
bininkišką kelią tuos narius, i 
kuriuos .stengiasi suklaidinti 
klerikaliniai ir socialfašistiniai 
politikieriukai. i

O kai del abelno įspūdžių t 
iŠ to susiripįdmo, tai tuviu pa
sakyti, kad tokio susirinkimo 
dar nebuvau matęs savo gyve
nime.

Svečias

BROOKLYN LABOR LYCEUM

RA RM RA IW M M M M M O

NEty HAVEN, CONN. BALIUS IR ŠOKIAI f
Rengia Lietuvių Svetaines Komitetas |

SUBATOJE, MĄRCH-KOVO 12, 1932 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

243 Front St., .New Haven, Conn. Į
i 7:30 Vąjandą Vakarė

Muzika New Britain Symphony Orkestrą po vadovyste j 
V. Visockis, susidedanti iš- 20 muzikantų.

Kviečiame vietinius ir visos apielinkės lietuvius atsi
lankyti.

mg

{žangu 35 Centai
Lietuviu Svetaines Komitetas

PIRMU KARTU RODOMAS CLEVELAND, OHIO 
Sovietų Produkcijos Paveikslas

“A SON OF THE LAND”
(ŽEMĖS SŪNŪS)

Bus Rodomas 14 Kovo (March), 1932
Senas* ir mųijas gyvenimas rytuose ir iriguacijomis perverti 

pūstos žemės į vieną Iš' turtingiausių ir puikiausių. ** 
vaizdų.

ECLAIR THEATRE, 76 & ST. CLAIR AVE.
Pirmas rodymas 7 val„ antras 9 va|. vakare

Bus ir kitokių i

Jie baisiai bijosi 
bininkų vieningumo.

Pirmininkas pareiškė,
su Petrillo.- Patronienė tuo 
laiku važiavo automobilyje su 
Petrillo broliene: Jis kitu au- bus skaitomas vienybės pla, 
tomobiliu pasivijo jas beva-1 nas, priimtas ir patiektas abie- 
žiuojančias, sustabdė jų auto- jų organizacijų komitetų sau- 
mobilį ir paleido penkis revol
verio šovinius. Patronienė liko 
ant vietos nušauta, o jo bro
lienė pavojingai, gal mirtinai 
peršauta. Paėjęs biskį’ toliau, 
A. Petrillo paleido kulką pats • F. Rodgers prašia

tomobiliu pasivijo

kad

šio 1 d., 1932 m. Bet vienas 
iš susirinkusių atsistoja ir pra
neša, kad jis turi nuo F. Pled
gers- laišką. Susirinkimo sek
retorius skaito tą laišką, kur j 

sau Į kaktą ir krito negyvas. | debatus vėlesniam laikui to-1 
Petrillo tėvas yra didelis-del, kad jis negali dalyvauti i 

požeminių gelžkelių kontrak- šiose diskusijose, nes jam strė-j 
i torius, kuris 
I visas B.M.T. ‘.‘subves.

V4. JO n L4OAJ UOV y J 1 4 A C UI V- .

pastatė” beveik nos skaudą. Bet niekas neda-' 
' ro įnešimo, kad priimti Rod- 

gerso laišką, nieks į jį nekrei
pia atydos, tik ūžia, kad čia 
nieko nereikia : “Mes b.uvome 
Augiausioje Prieglaudoje ir 
pasiliksime.” J

Ūžimas, klykimas tęsėsi per 
penkias minutes. Pagaliaus 
Zabela ima balsą ir nurami.na 
susirinkusius, kad, girdi, mums 
reikia svarstyti ir tik priėjus 
prie stalo; jeigu nori vieny
bės, tai tegul Lietuvių Darbi
ninkų Š.usiyięnijįmąs ateina 
pas mus, ir prisirašo, o kitaip 
už vienybę nei kalbėti nelei
sime. — Plojimas, ūžimas, 
spiegiantis pritarimas.

—Tai, mat, drauge, tas 
žmogus pasakė F. Rodgerso 

įžodžius; tai yla iš maišo, —, 
tart mano draugas.

Ir vėl Zabela kalba; bando! 
inkriminuot Augščiausios Prie-; 

j glaudos Centro Komitetą; iš
vadžioja, kad A.P.L.A. 23-čias 

, seimas nedavęs Centro Komi
tetui tokios galios, kokią tas 
Komitetas šiandie naudoją; 
kad A.P.L.Ą. Centro Komite
tas yra apgautas (kas jį ap
gavo,- ąepnsake)’; . kad Ceptro 

. Komitetas neteisingai skelbiąs 
kųopy pMisaJęymuS apie yie- 
hybę, kad višką

Mount Vernon, N.
Kovo 9 d. gaisre po

; 209 N. 7 Avė., sužeista pen
ėki žmonės. x

num

j Gerbiami Gerą Cigarą 
Mylętojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kitubse miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukitfe ■ ■

Naujokį Ggaur
> '■ , i i '1 ' ’ <

lt .J. '

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
, . > t

Graborius-Undertaker
Išbalshmubja ir laidoja numirusius hnt 
visokių kąpipių. Norintieji geresnio pa- 
tarnavimo ir ųž žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti [otus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

, ' L į rųn 4 ' /

}023 Mt. Vernon .Street .
phiUpemihja, Ja.

Petras Naujoki
SaviniąHps

JONO ARpA
- ; PETRO v;

Kainos pe.
’ ' IOC ir I Kr

- Tai 
į li eTu vi u 

UlDĮRBYSTfc.*
CIGARAI

Mūsii jš^irbystS savo ei- *1 
g|nį gerutniį Jąigijo popu
liarink ą vkrdį Vidoje plaČio-; 
je Ąmerikbjė. Mes pHšta- 
tomę saVb garsi ubai u s eiga-1 

rie tik į artitnesniuš rnift- į 
stuR, bę( įr | triiiinesniiis. 
Prjšit|hčihrnee paMą piiziai b

P. J. NdujUky Cigarų 
< -■ A 'bįrįtuve • '
361 Rrpądway,

W._ Y.

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

\ Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir jniegVjimas per / uk' 

visą naktį ant trečių lubų, ėringam kambary—35c  -Wm
Naujai perdirbta Rusiškai-Tiirkiška Pirtis dabar ati- 
darė naujausios rūšies maudynes sų moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyti didelis plaukimui prūdas su {//
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! f /

MOTERIMS PANEDiSLUUS IR UTA RN INKAI S, nuo f .
10 valandos dieną iki 12’ vaE vhkare. Trys gariniai .
kambariai delei iš.sipęriipo: Rusiškas,;Turkiškas ir ga- 1 Į
ro .vanojimosi Ipynbarys. Didelis, ėringas miegojimui. L_
kambarys; taip; pat RESTORANAS su gerinusiu ga-

) rantuotu patarnavimų. . , '

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

} . i . • , . ' ■ ; ’
KELRODIS: B. M. T. ekveiceriu; išlipt ant Flushing Ave. stotie^;

B. M. T. subway—išlipt ant1-' Montrose Ave. stoties; visais 
Broadway .karais—išlipt ant Flushing Avė.

—-- ---------------- 1----------- L-------------—-------- ---- ---------

JUOZAS KAVALIAUSKAS

darbininkų IŠTAIGA
Salės d.ęl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau 
sjais įtaisymais. keturios Bo
lių alleys. • ♦

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 'yVilloughby A v*.
Tel,, Stagg J84’.. 1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.
, Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

T'apkite šoferiu ar mechaniku. Ii 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
ne Lietuviška-Amerikoniška Automo- 
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu 
Hisymui diHftuvę praktiškoms lėkei- r 
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty- -M' 
mo, carburetor ir visas sistemas J? 
elektros pritaisymo prie automobi-^ v 

pil/ią mechanikos kursą mokestis labailiaus. Ekspertai instruktoriai. Už i 
prieinama, pdtvarkyta lengvu išmokėjimu.

pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, 125.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvąrantuojame.

.Atdara šiokiomis.dienomis ntjo 9 vąL iŠ ryto iki 9 vai. vakarL Sekmadie
niais 10 vai. ryto iki 2 vai.- po pietų.’ i

‘ NEW YORK A UTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. V.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Įvąirių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos i*v a 1 i a s; 

,taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, t ink R m ą ba
liams. teatrafns, ve- 
ątuv^ms; sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. . . . " .

Lu tv in’s Hal) yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip' pat laisniuotae 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir lemių, 
taipgi Įvairių biz
nių. Mflsų patarna
vimas prielanktta.

69 S. PARK §T., ĮCAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tbt Trihily I-W2® <
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VIETINES ŽINIOS
Į Demonstraciją prieš Japon. Konsulatą!

Ko Nori Kapitalistai 
Pasiekt, Šaudydami 
Darbininkus?

Parodykime, kad mes visi, į downtown, >New Yorke.
Kuo skaitlingesnė bus de

monstracija, tuo daugiau mes 
priduosime drąsos .Chinų . dar
bininkams ii- valstiečiams gin-, 

ištraukta armijos Japonų, J. tis nuo užpuoliką ; tuo ..daugiau 
Valstijų ir kitų grobikų. Tuo 
tikslu šiandie 11-12 valandą 
dieną suvažiuokime ir sueikim 
į didžiulę protesto demonstra
ciją prieš Japonijos konsula
tą, Whitehall ir South Sts.,

darbininkų klasės nariai, smer- į 
kiame Japonijos imperialistus, 
žudikus ir plėšikus Chinijos 
darbo minių; reikalaukime, 
kad tuojaus būtų iš Chiniįos

Masinis Sukniasiuviu
_ j (ji * ’i ■ ! ’ I , J .

Streikas. Užbaigtas, 
Bet Atskiros Šapos 
Tęs Kovą Toliau

’mes padrąsinsime < ir Japohų 
darbininkuš, kareivius ir vals
tiečius kovon prieš saviškius 
imperialistus, už proletarinę 
revoliuciją ir už Sovietų apgy
nimą. y,z. 1

___ _ .į i ii,.. . * ’^4 ..’’fr.

LM PUIKIOJE ;
VAKARIENĖJE VISI 
BŪKITE NEDĖLIOJĘ

Visiems L.D.S. Nariams 
Simpatikams

Draugai, L.D.S. III Apskri
čio vakarienė kovo 13 d., sek
madienį; pradžia 5 vai., vaka

vo Suvienyto Fronto Komite- i vai., Laisvės svetai-
tas ir kairioji Adatos Darbi- .neJe- 
ninku Industrinė Unija. Bet 
su masinio streiko baigimu nė
ra atšaukiami tie pavieniai parduokite vakarienės tikie- 

.streikai, kurie dar tęsiasi at-1 tus, kalbinkite savo draugus 
jskirose sapose. Jie bus ir to-, ir pažįstamus dalyvauti - šio- 
»hąu vedami su talka jau lai- je mQSy organizacijos vakarie- 
.mėjusių darbininkių 11 daibj- i nėje. Kiekvieno nario yra pa
junku. | reiga dalyvauti šioje vakarie-

’ Masiniame streike dalyvavo , nėję, nes ja rengia jūsų pačių 
virš 6,000 sukniasiuvių. Strei- organizacija. CZ...‘-Z_ 1ZZ_ 
kieriai laimėjo pagerinamus įus įšanksto “Laisvės” raštinė- Į 

,veik 200 šapų uždarbio pri-ljg arba pas komisijos ir L. D. J

Nuo šiandien lieka atšauk
tas masinis sukniasiuvių strei
kas, po penkių savaičių sek- 

. mingos kovos, kuriai vadova

ir

Visi L.D.S. nariai turite pa
dirbėti paskutinėse dienose.

i vakarienės tikie-

organizaciją. Gaukite tikie-j

dėta po $2 iki $5; darbo lai
kas sutrumpinta iki 40 valan
dų į savaitę; bosai priversti 
nedaryti jokio skirtumo tarp 
baltųjų ir negrų, tarp suaugu
sių ir jaunuolių; kontrakto- 
riams ir fabrikantams , atimta 
“teisė” sauvališkai paleidinėti 
darbininkus^ į į .

: 1 Suvienyto’ Fronto .Komitetas *. ■
atsišaukia į laimėjusius ! Macy’s Darbininkams 
niaaiuvius, kad jie ir jos sto^ 
vėtų sargyboje ir neleistų iš- 
naujo pabloginti , sau sąlygų. , NĘW YORK,..
Šis Komitetas nurodo ir par- mentinė Mący’s sankrpva nu- 
davystę, kurią padarė kompa- kerta 10 procentų algos tūks-

1 Ladies tančiams savo

Š.‘ narius. Nelaukite paskuti-1 
nes valandos. I

Šioje vakarienėje bus graži 
muzikališka programa. Tad 
sykiu ir ląiką gražiai „pralei-i 
site, dalyvaudami LJ).$. ;HI: 
Apskričio pokiiyje. . • ‘

‘ Komisijoj -Narys.
t'ri ’ ■ • ! < I- 411V

Kokis yra kapitalistams 
kalas šaudyt bedarbius ir strei 
kierius? O gal fabrikantai ir 
bankininkai to nenori, bet ne
gali suvaldyti savo policijos ir 
milicijos? Atsimenate, • buvo 
tokių gal vočių,\ kurie sakyda
vo, kad caras “geras,” tik jo 
čiriovninkai yra bestijos. . .

Kodėl‘kapitalistų- detektyvai 
ir policija dabar nudėjo Dear- 
borne keturis bedarbių demon
strantuskodėl New Yorke 
drabužių fabrikantų gengste- 
riki ' norėjo nugalabinti drg. 
Goldą? Kodėl tapo nušautas 
drg/ Harry Simms ir kiti ? Pa
čių- tikrąją, pamatinę to prie-! 
žastį ir tikslą sužinosite pir
madienio vakare, “Laisvės” 
syetąipėję, ateidami į drg. J. 
Siurbds ir V. Bovino prakal
bas, su diskusijomis.

i- Susirinkime bus priimta ir D Workeriui, svar- 
protesto rezoliucija pries dar
bininkų žudytojus.

Neišvengiamai bus pakliu- 
dytas ir karo klausimas. Kai 
kas sakys apie karą jau pusėti 
nai girdėjom. Na, tai gerai,— 
o kodėl viena devyniolikta chi
nų armija Shanghajuj su pras- 
tais ginklais taip ilgai atšilai- ryt0J- ir se]įma<lieni.

rei-

ke prieš puikiausius Japoni
jos orlaivius, orines bombas, 
“tankus,” ištobulintas kanuo- į 
les ir karo laivus?

Pirmadienį, kovo 14 dieną 
skaitlingai sueikite į prakalbas • 
“Laisvės” svetainėje, o sužino
site naujų dalykų i 
darbininkai turi atsiliepti įvai
riais klausimais, kai darosi lai
kai vis opesni ir opesni.

piskusantas.

IHna r’rl L i ‘ I IŠRANDA VOJIMAI prakalbose buvo vidutiniai, ar
ti pilna svetainė, ir kai del šios 
kolonijos, tai gana gerai. Buvo 
rinkta aukos padengimui lėšų. 
Aukavo po 50 centų G. Parso- 
nienė, Rubliauskas ir M. Vai
čiūnas; po 25c. P.-Semėnienė, 
J. Juška, J. Janukėnas, J. Bal- 
kūnas, S. Juozėnas, J. Zabors- 
kas, P. švaplėnas ir A. šakė- 
nas; su smulkiomis aukomis 
viso $5.70.

Kurių pavardės nevisai tei
singai parašytos arba kurių 
per klaidą apleistos, meldžia
me atleisti.

.. ' ELIZABETH, N. J.
PASIRANDAVOJA “Bakery Shop” 

Kepykla, įtaisyta duonai ir kek
sams kepti. Taipgi prie to. paties 
pasirandavoja grosernė, saldainių ir 
minkštų gėrimų biznis. Randa pi
gi, atsišaukite tuo jaus, 21 Magnolia 
Ave., arba 208 Front St., Elizabeth, 
N. J.

(61-63)
PASIRANDAVOJA formšiuotas kam 

karys su visais patogumais ir įren
gimais, vieta tyki, medžiai aplinkui, 
taip, kaip sode. 8448 89th St., Fo
rest Park. Telefone Cleveland 3-4811 

(60-61)

Rep.

Tag Days Kova už Dai
ly Workerio Gyvybę

(Vakar nuo 10 vai. iš ryto 
visame Didžiajame New Yor
ke prasideda vajinis aukų rin-

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
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)

blausiam revoliuciniam Ame-' 
rikos darbininkų laikraščiui. 
Ta aukų rinkimo kova 
ly Workerio gyvybės 
mą tęsis tris dienas,

us Dai- 
išlaiky- 
šiandie,

Darbininkai ir darbininkės, 
i gaukite tam tikras dėžutes ir 
I reikalingus paaiškinimus se- 
! kančiose vietose i 
pasidarbuokite, kad ištraukti 

ir kaip Daily Workerį iš finansinio 
krizio. Dėžutės yra gauna
mos : 
BROOKLYNE:

Sovietų Sąjungos Apgy
nimo Konferencija i

Kai kurios lietuvių organi
zacijos -jau išrinko delegatus į 
Sovietų Sąjungos praugų šau- 
kiajnąi konferenciją, kovo 13 
d., v šį siekmadienp kO :30 vai., 
Irving Plaza Hall, 15th St. ir 
Irving Place, New Yorke. Bet 
ir. yisop k^tos draugijos, kuo
pos,1 kliubai privalo tdrėt savo 
atstovus toj konferencijoj. Ji
nai šAftkiama sutelkt darbinin
kų spėkas apgynimui Sovietų 
Respublikos.

Japonija statydinasi kariškų 
orlaivių daržines netoli Sovie
tinio -Sibiro sienos. Japonų 
karo laivai plaukioja ir ma
nevruoja prieš Vladivostoką. 
Kitų šalių imperialistai išvien 
su Japonais tobulina karo pla
nus prieš Sovietų Sąjungą.1 

Darbininkai turi būt prisi
rengę apgint Sovietus nuo u.ž-1 
puolikų.

. j Kurios organizacijos neiš- 
. Sj1-1 rinko savo delegatų per šu- 

mo prezidentu. Pasirodė, Į brinkimus, tai jų komitetų na- 
kad jis yra veidmainys, riai privalo būti atstovais toj 
. .....................................  “ ...................... •. Kon-

> komisija
■ Į turi įgaliojimus delegatams, 

Kitas reakcinis purvas, viso tokią pngiegą dabar pa_. paša|pjnių ir kitokių
------  draugijų. ; ’ ; ' .

Nukerta 10 Procentų . ..
Depart-

ničnos International Ladies
Garment Workers Unijos va- pradedant su 
dai, Schlesingeriai ir kiti, ąp- kandų skyriaus darbininkams 
šaukdami savo prigavingą ne- jau numušta trys doleriai, ku- 

_. m 0 paSkui suvary- riuos jie gaudavo už viršlaikio 
darni darbininkus atgal į ša- darbą. Jie dabar tūri dirbti 

viršlaikius be Jokio mokesčio.
i TAUPI ELGETA

įįljtį TkVVVJC U* umvmnmiMvi- BROOKLYN. — Mirė 100 
kalus, ragina kompaničnos uni i metų senė elgeta.Ida Ratz, ku- 
jos narius eiti į bendrą fron- n sėdėdavo ant klimpo Broad- 
tą su kairiąja unija ir kovoti waj£ ir Flushing Ave., parda- 
prieš bent kokius pablogini- vinedama paišelius. Jos kam

baryje rado $1,660.

/o . darbininkų, 
kovo 24 d. '■ Ra-

Williamsburgh Worker’s Club, • _
795 Flushing Ave.,

Bridge Plaza Club,
285 Rodney St.

Laisve Hall,
46 Ten Eyck St.

Workers Center,
61 Graham Ave.

, Throop Ave. Workers’ Club, 
285 Throop Ave.

Italian Proletarian Circle, 
' 197 Humboldt St.

Boro Hall Spanish Workers’ Cent
er 31 Atlantic Ave.

Ridgewood Workers’ Center, 
657 Faiiwiew Ave.

Middle Village, Middle Village 
Workers’ Center, •

va “streiką,

pas pablogintomis sąlygomis.
Suvienyto Fronto Komitetas, 

jrodęs savo teisingumą ir ener
giją kovoje už darbininkų rei-: Mirė 100

prieš bent kokius

• Visos fabrikantų ir kontrak- —*----------- —
torių spėkos buvo sutelktos, .. ...................... —
kad suturėt sukniasiuvius nuo lera išriktas 'Airijos 
kovos po Suvienyto Fronto vė
liava; su bosais buvo policija, 
Amerikos Darbo Federacijos . .
vadai, socialfašistai lyderiai Pirmiau sakė, jog niekados svarbioj konferencijoj, 
kompaničnų unijų, lovestonie- nepadarys ištikimybes pft-i puošimo
čiai renegatai, gengsteriai ir reiškimo Anglijos karaliui 
kitas reakcinis purvas. V120Į- -- - -
to nepaisant, revoliucinėj Ben- drb Fręntfr vadovybėje šie suk-į dare, užimdamas vietą. 
niftsiuviAi pasiekė stambių lai- i ~ ■ ———— -

Dublin, Airija.— De Va-

m$jimų4t !.’<. < j \ 
r K. Siūlinis

PoGcija Nužudė £ Negras:
’■BROOKLYN. ■ — Policistas 

nušovė George Lewisą ir Ger
trūdą Sickle, kupedu sykiu 
gyveno po num. 424 Warren 
St. Kada policija atėjo daryt 
kratą, jieškodama munšaino, 
jiedu pasipriešino. Tai polici
ja ir ėmė pyškint iš revolve
rių. Abudu nukautieji buvo 
negrai; o su negrais policistai 
nedaro ceremonijų.

j l THEATRE ' pjeiviaiof I 
TftĖ MOdN in THE* BfVER

(Mėnulis G«)tonDj Vpžj)
I.
l * 52nd 9K,»

VąkaiDSefnjrairf:! Katve

•onjij Johnston f \
ThKaTHe. j. .. : 

eat of Broadway "
•Cii/Zr ISutLlomis 2:40

- • • —L----- *------ i------Į------t.-r-

Central Brooklyn
d

I f ' 'Zpa»kutli4^ Savaite*?
Eugene . O’NeilJo. .Trilogija .. . 

* MOURNING BECOMES ELECTRA 
(GedSjima'i pritinka Electra)

Plrinas Rodymas, Parėjimas Namo, 
5:30 jki ,7 Valandai; Antras; Rodymas^ 
Medžiojamasis Ir Apsėstasis dvasioje, 8:j(l 

r j iki 11:20 Vai. y. : .
, ALVIN THEATRE, 

52n!d- St.,' West of Broadway
riĖUNiON IN VIENNA 

(VM Suijo Viennoj) 
Komedija Paradyta R. E. Snerwdod 

MARTIN BECK THEATRE, 
45th St. ir 8th Ave.

Vakaynis 8:40 
Dienomis, Ketvertais ir Subatomis 2:40

Ifgr BROOKLYN, N. Y.
Rengia Rusų Darbininkų Pašalpos Organizacijos (RNOV) 

Tnrs Kuopos Bendrų Parengimą
, KARTU ATSIBUS KONCERTAS-RISTYNĖS 
UKRAINŲ SVETAINfiJE, 101 Grand St, Brooklyn, N. Y, 

Šubatoje, 12 d. Kovo "(March), 1932 t N 
Pradžia 8-tą valandą vakare

KONCERTINĖ PROGRAMA: (1) • Styginė' Orkestrą iš 25 žmdnių, 
(2) Sekstetas dainuos 8 liaudies dainas, (3) Bolšakos šoks, (4) I^nsa 
Zaicova, (5)Tarptautinis kvartetas ir (6) Juokingus šo^lusj atliks M. 
Liaeh. ' ' r J • ' Įj , 1 ' v ' j < J !<I

Risis ristikai: I. Vachterov. G. Zacharov, D.flNAvruekL Si Semenov 
ir M. BfrziukkčM . t ‘ ž < i ? L. L > H

Bus Maskvos rūšies maisto, dešrų ir blynų. Grieš dūdų orkestrą 
• - • ĮŽANGOS TIKIETATS 50 if ‘75 CISTAI YPATAI' ’ ' [ ' ‘

! Ketvirtadieny j, kovo 10 
įietuViį Nėprigulmingo Kliu- 
bo svetainėje, 1 įvyko A.L.D.L; 
D. '24 fkuopoš surengtos pra- 
Ualbbs; < Kalbėjb drg. Mizara. 
Fapasakojo plačiai apie So
vietų Sąjungos darbininkų dė- 

' d Am as pastangas išbudavoti 
šja'lį in’dustrinidi, ir kaip sėk
mingai vykinama penkių metų 
plautas. Pdaiškino apie darbi
ninkų sąlygas fabrikuose, mai- 
nose ir kitose-darbo vietose; 
nurodę, kaip darbininkai ir be 
ponų moka tvarkyti šalį. An
troj' dalyj savo prakalbos 
trifmphi paaiškino apie Ame
rikos Darbininkų Susivieniji
mą ir kviėtė darbininkus rašy- 
tis, ypatingai jaunuolius, j tą 
brgąni^acįją. \ Keletas pasiža
dėjo Vėliaus įstoti.

po į)l*akalb^i buvo ir klau
simų, į kuriuos kalbėtojas at
sakinėjo; i Susirinkusieji, kiek 

, buvb matyti, prakalba paten- 
Jjdnti. r.: :' ’ " ’

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

ir iš peties !|*---------------- ----- ----- ------ 1
j Laikrodžiai, Deimantai ir į

Auksiniai Dalykai Į
Dovanom ar patys sau norėda- | 

daimantus | 
daiktų ži- ■ 
pigiau

1 Fulton 
Park, 
Park.

St.
1373 43rd St., Boro
1109 45th St., Boro

2006 70th St., Bensonhurst,
48 Bay 28th St., Bath Beach, 
Workers’ Club, 2921 W. 32nd 
450 Hicks St.
Russian Workers Club,

136 15th
118 Bristol St., (Brownsville).
962 Sutter Ave., (E. New York).
403 Pennsylvania Ave., (E. N. Y.)
1813 Pitkin Ave.,
Hinsdale Workers’ Club,

313 Hinsdale Ave. (E. N. Y.).
American Youth Club,

78 Thatford Ave.

I ] }mi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
J nokite, kad 
j sipjrksite.

Į ĮVAIRŪS 
| RODŽIAI 
į JAUSTOS 
juž PRIEINAMĄ 
! KAINĄ

. I| Taipgi taisau visokius laikrod- f 
Ižius ir kitus papuošalų daiktus. į 
|Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
| stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
■ Williamsburgieciams, kuriems^ 
i pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
1 mui laikrodžius ar kitus auksinius? 
i daiktus, palikite “Ląisvės” ofise. J 
a Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs) 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-į 
| kosite “Laisvėje.” c
s 1
I 
5 

a 
I

pas mane nu-

LAIK-
NAU-

MADOS

VIKTORASJANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

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

st.

St.

JAMAICA:
Finnish Hall,

109-26 Union Hall Street.
I. City, L. I. Work. Club, 
111 Fourth St, near Vernon 
and Jackson Sts.

Hempstead, Ukrainian Hall,
• Uniondale Ave. and Front St.

NEW YORKE
142 East Third St.
257 East Tenth St.
66 E. 4th St. Ukrainian Wr. Club.
196 E. Broadway, East Side W. C.
134 E. 7th St. Downtown Unem

ployed Council.
BRQNXE: . ,r , ,

Hungarian -Workers Center, j .
569 Prospect Ave.

j Shule, • 353 . Bėekman Avė.
1 1’400 Boston Road.

• L.
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MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV į
223 2nd Avę. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: austi, 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 

j Tel.: Tompkins Square 6-7697

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

IQIIiaillQIlIQIIIQIIIQIIIQIIIQII ifiismaiiisiii

DARBININKŲ KLASĖS MOTERYS IR VYRAI!

Būkite Prakalbose Seredos Vakare
16 Kovo (March), 1932. Padžia 8:30 vai vakare

61 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.
Taipgi bus diskusijos temoje: ' ♦

“Spaudos Rolė Sekančiame Kare” <»
Kalbės DRG. EMANUEL LEVINE, Daily Workerio manadžerius.

Spauda yra labai svarbu visuomet, ypatingai laike karo. Visi 
darbininkai turi būt susidomėję šiuo klausimu.

šias prakalbas rengia Darbininkių Moterų, Tarybos 4-6-13-14 Kp.
• .♦ , '■ ’ ' ■■ ’ ‘ t ' ' 1 ■ }

__ ____ . .. ZlOIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQhlOl ICIIICIflQIlKJIIICIIIOIIICr

i??.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooldyne.

Ateikit Persitikrint. '

Kx V V V V V V V V V V V V W W W W W W W wiŠ A jOc jok XX kSk te* A jOi jOc tCn jok >Oi )OK A & jOk r* irV rV /V rSj

TEL. STAGG X
2-5043 X

NOTARY 
PUBLIC

INCMATHEW P. BALLAS 
( Bl EL AUSK AS) 
G R fl BŪRIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1, PATARNAUS1M.

MUSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIEN/\ IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos,' šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikaa vyry ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau iityrimą kraujo ir ilapuano.

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

•New York, N. Y.
Valandos Priėmimo)

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

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y. *

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta^ 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
ptiikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion Si., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RĄŲZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolian Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI
“LAISVĘ.”
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DEKAVOJU pacientams
Aš dekavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie, 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai
I praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 

jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nub 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261




