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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

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

Pasauli!
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KRISLAI
Jaunieji’ Pionieriai. 
Ką Atneš Pavasaris. 
Nevalia žudytis. 
Philadelphijos Teismas.

Rašo Komunistas.

teveikiame. Mūši) 
ir draugės ro- 

nepaslankumo 
Jau daug 

ragin-

i=

Jau senai kalbame apie or
ganizavimą Jaunųjų Pionierių 
grupių prie A.L.D.L.D. kuopų, 
bet mažai 
draugai
do nesvietiško 
tuo svarbiu reikalu, 
kartų rašyta, kalbėta ir 
ta, bet plataus atsiliepimo kaipi\ 
nebuvo, taip nėra.

O darbininkų vaikus reikia 
organizuoti. Juos reikia orga
nizuoti į kovos < _ - ‘ i a
Tokia organizacija yra Amerikos i b00,000 depozitų. 
Jaunieji Pionieriai. Ypač did- Į 
miescių ALDLD. kuopos priva- Į 
lo griebtis už darbo ir tverti; ly 
Pionierių grupes. Draugai, te-!.., 
gul užteks raginimų. Sekamam | , 
kuopos susirinkime pakelkite Į 
šį klausimą ir pradekite dar
buotis.

Jaunųjų Pionierių direktorė- 
yra draugė Adelė Zablackiutė./tik katalikų bažnyčios kimi-1 

 

Jei kas neaišku, klauskite paY gaj jr viskupai ir pats po-

UŽSIDARĖ DIDELIS 
BANKAS

JOLIET, Ill.—Sausio 
d. užsidarė Joliet NationalluiKia uiga-i .

organizaciją. | pankas, kuris. turėjo

rotestoių Vyskupas
Mulkina Bedarbius

NEW YORK.—Ne vien i

J,L 1 ,!c ,ų's „adl?, ■ įPiezius momja nesusipratu-
J ’sius darbininkus. lokiais

i pat triksininkais yra ir pro- 
Buržuazinė spauda atvirai I testonų kunigai, štai New 

kalba, kad Japonijos armijos | Yorko protestonų bažny- 
generalis štabas ruošia karą čios vyskupas Manning kai- 
prieš Sovietų Sąjungą ant atei-; bgj0 jam suruoštam balių- 
nancio pavasario. O nėra pas- • 
laptis, kad Japonijos imperia-į L’ , 
lįstų užpakalyje stovi Anglija isia gyduole nuo 
ir Amerika. Tas tiesa, kad, bedarbės, tai 
Amerika nemyli Japonijos, kuo-' prisirišimas prie dievo, tai 
met ši griebia Azijos rinkas, i visiškas atsidavimas dievui 
tačiaus Hooveris palaikys Ja- įr pildymas jo valios, 

ponijos plėšikus kare prieš dar...............................
bininkų tėvynę

Jis sakė, kad svarbiau- 
krizio ir 

“atnaujintas

Šitaip bedarbius gali mul
kinti tiktai'.sužinus apgavi- 

Karo pavojus auga dienomis.! ^as* Bėdai biai badauja, o 
Reikia prieš tą pavojų kovot.! prisiėdęs ir prisigėręs vys- 
Bet kaip kovot? Sėkmingiausia 
bus mūsų kova, tai stiprinimas 
viso revoliucinio fronto Ameri
koje. O visų pirma reikia di
dinti ir stiprinti Komunistų 
Partijos eiles. Nes Komunistų 
Partija yra 
revoliucinio 
fronto.

Lietuviai 
ninkai turi 
Partiją, 
reiga. Partija jūsų laukia ir; 
kviečia jus į savo leninistines 
eiles. ( •

šiandien sueina astuoni me-1 000,000. 
tai nuo Lenino mirties, 
riausias 
sukaktuvių bus tarne, jeigu įs-įb^ kacj viešieji miesto dar

ant 
keli
ne-

19

N. LENINAS
kūpąs Manning liepia jiems 
atsiduoti dievui ir pildyti 
jo valią!

kūrėja ir vadas to Didina Bedarbe N. Y 
darbininkų klases;

revoliuciniai darbi-* NEW YORK.—Jau buVO 
stot į Komunistų pranešta, kad Walkerio 

rai jūsų, draugai, pa- grafterių valdžia sustabdė 
i eilę viešų darljų, kuriem bu- 
įvo numatoma išleisti $120,- 

Tas reiškia tūks- 
Ge-1 tančiams darbininkų nete- 

paminėjimas mirties 1 kimą darbo. Dabar paskel-

tesite j Lenino partiją-Ameri-, b j , b sumažinti 
kos Komunistų Partiją

New Yorke tula motina ban
dė nužudyti savo vaikus ir pa
ti nusižudyti. 1 Ji yra bedarbė 
ir beduonė. Ji dabar sėdi ka
lėjime už bandymą nusižudyti. 
Buržuazija bedarbiams sako: 
Nevelia kovot prieš alkį, neva
lia žudytis, 
miai!

Mirkite badu ra-

priešingi bedarbiij
Komunistai sako-1

AKMENIMIS APSVAIDĖ
ANGLIJOS AMBASADĄ

TOKYO.—Japonijos jau
nuoliai akmenimis apdaužė 
Anglijos ambasadą. Jie rei
kalavo, kad Anglijos vald
žia paliuosuotų Indijos na
cionalistus. Policija suareš
tavo septynis jaunuolius.

Dawes Bus Hooverio 
Korporacijos Galva

NEW YORKE LENINO MIRTIES SUKAK
TUVIŲ DEMONSTRACIJA ĮVYKS BRON-

X0 COLISEUME, EAST 177th STREET
7 ; 1 i , ( . ( < r < »

Šį vakarą sausio 21 d. 8 alkio sistemą del milionų 
vai. vakare, Brooklyno— bedarbių. ’ ,. ~
New Yorko susipratę dar
bininkai susirinks į Bronxo 
Coliseumą (East 177th St.), 
kad paminėti aštuonių me
tų sukaktuves nuo mirties 
N. Lenino, didžiojo proleta
rinės revoliucijos vado. Tai 
bus šio didmiesčio darbo 
žmonių protestas ir demon
stracija prieš bedarbę, prieš 
alkį, prieš algų kapojimus 
iP prieš grūmojantį naujo 
karo pavojų.

Lietuviai darbininkai ir line Sovietų Sąjungą, kuri po 
darbininkės! Skaitlingais1 leninizmo vėliava budavoja 

į Bronxo ; naują tvarką be išnaudoji- 
Dėkitės į ko- mo ir be parazitų.

Visi i Lenino mirties su-

Jūs kenčiate taip, kaip 
kenčia visų kitų tautų be
darbiai. Atsisakykite to* 
liaus kentėti! Suvienykite 
savo spėkas su spėkomis ki
tų tautų darbininkų šioj di
delėj Lenino mirties sukak- • 
tuvių paminėjimo demons
tracijoj.

Leninas buvo visų darbi
ninkų vadas. Jo paliktos 
idėjos rodo mums kelią prie 
pasiliuosavimo. Sveikinki-

WASHINGTON. — Nese
nai Hooveris buvo pasky
ręs generolą Dawes, tą pa
garsėjusį Amerikos fašistą, 
būti pirmininku Amerikos 
delegacijos į “nusiginklavi- 

imo” konferenciją. Bet val
džios planai tapo permainy
ti. Hooveris dabar Dawes 
paskyrė pirmininku dviejų | būriais traukite į 
bilionų dolerių korporacijos, į Coliseumą.' ‘

■ kurią kongresas įsteigia ir vas prieš tą vargo naštą, i __ c ______
; iš kurios bus šelpiami “var- kurią ant mūsų uždėjo Am- kaktuvių paminėjimą! Visi 
igšai” kapitalistai. Bedar- erikos kapitalizmas. *’ 1---- -i

valdžios nė i kelkite balsą prieš
igsai
ibiai negaus iš

.| cento. Dawes su dviejų bi-

Pa- į kovą prieš bedarbę ir al- 
įvestąlkį! •

t

i

SUGLAUDĘ SATO EILES PO LENKIMO
VĖLIAVA JUNGTINIŲ VALSTIJŲ DAR-, ......BININKAI ATSIEKS PAS1UU0SAV1MA' Zu'",4“naitams palaikyti pelnus.' j ATSIRADO KENTUCKY MAINIERIĮJ VA-

j OVIEDO,.Ispanija.—Sau- 
Sausio 17, 1932, puošniam, ateivių piliečių popieros|s^° Boo Aller anglies 

i . at. tuojaus atimtos, čiagimiai kompanijos kasykloj įvyko

DAI ŽVĖRIŠKAI NUPLAKTI IR
SUŽALOTI

KNOXVILLE, Tenn. — įHarlano pavietą, nuvilko 
Pagaliaus atsirado draugai marškinius ir nuplakė iki 

Kuomet tie

Waldorf hotelyj,^ New Yor
ke, buvo laikoma prieško- 
munistinė konvencija. Su
sirinko didžiulė armija po
nų ir poniučių. Dalyvavo 
atstovai įvairių patriotiškų 
organizacijų nuo pat Maine 
valstijos iki Californijai. 
Taip pat dalyvavo Ameri
kos Darbo Federacijos, A- 
merikos Legiono ir katali-j 
kų bažnyčios tūzai. Prakal-! . 
bas sakė ponai tiesiai iš 
Washingtono — .kongreso

. | nariai Fish ir Eslick. Kai- 
j bėjo Įnirtusiai. Keikė komu-j koraunistus 
imzmą, kalnus verte ant So-i 
i vietų Sąjungos ir Penkių 
Motų Plano. Gyrė Ameri
kos vėliavą... Jų prakal- 

WASHINGTON.— Hoo-|bas radio išnešiojo pu visus
veris paskyrė valstybės sek-! šalies kampus, 
retorių Stimsoną pirminin- - - ■ 
ku Amerikos delegacijos į

i komunizmui ir paskelbė, i sumažinti kapitalistų pel- 
Bet jie-buvo persigėrę ne|nuSj 0 didesnį kaulą numes-

komunistai bsdgrūsti į f kalė- e^spl°zija* mainie-
.. . -i , įritu fnnn iTzmuati npriltin-'

$14,000,000. Tai vėl 
tūkstančiai darbininkų 
teks darbo.

Sekretorius Stimsra
Važiuos j Geneva

jimą; darbininkų spaudai 
turi but tuojaus užgniauž-Į 
ta; paštas turi uždaryti 
duris laikraščiams ir laiš
kams visu komunistiniu or
ganizacijų. “Šitaip,” rėkė 
Eslick, “apsidirbsime su ko
munizmu ir : 
Amerikos vėliava.” 
• Kalba pasižymėjęs 
cjonierius Hamilton 
mirtinas darbininkų 
šas. <
ka suareštuoti ir išdepor-l 

Tas ge-

i riai tapo užmušti, penkio-; 
i lika sunkiai sužeista ir ne- •
I žinomas skaičius užver 
kasykloje. Jų likimas neži- j buvo pasigriebę Kentucky 
nomas. ;.......
davo keturi šimtai mainie
rių. Dar laimė, kad eksplo-

..... (Webber ir Duncan, Kentu- į nesąmonės.
•stas'cky streikieriu vadai. Juos augai gulėjo_be sąmones, 

T. į, • • u iz x i mušeikos susisėdo i masiną
v. . . ., . ,. . ; - ir nuvažiavo. uu,v
Šioj kasykloj dirb- valdžios ir anglies baronų nakties iaikas. Ryte drau-:
imi n i v o i ______ ____ ____________________________ .

ir nuvažiavo Tai būvą

i

išgelbėsime ivyko’. k"omet tik df
I i i/vn i -va -i za ta ■■ i 1 » \ i t t t z~\ iA 1 1 1 I z\ t r J

reak- 
Fish, 
prie-

lis mainierių buvo nusileidę 
į kasyklą.

Drg. R. Mizara Kalbės
jis sako, kad neužten-1 Grand Rapidse, Midi.

Mes irgi 
žudymuisi. 
me: Nereikia žudytis, nereikia] 
badauti ramiai. Bedarbiai tu-J\ 

 

ri organizuotis į bąlarbių tary-ll 
ir priversti kapitalistus be/' ciją. 

darbius maitinti!

i “nusiginklavimo” konferen- į 
Met, konferencija bū-1 

i sianti labai svarbi, nes ten 
susirinks imperialistų ats
tovą! ir vieni prieš kitus da-

Buržujai- ir par davikai 
_____ j paskelbti karą 

ir

GRAND RAPIDS, Mich.- 
draugas Mizara, tik ką su- rai, bet reikia taisyti paciąl J Snvi.pfi; 

kapitalistinę sistemą. Gir-' 
di, kapitalizmas atsidūrė 
ant kryžkelio. Patys»kapi
talistai turi save pasižeboti, 
sumažinti j 
jeigu jie nori išgelbėti savo 
kudašių. Todėl Fish siūlo Į

■ grįžęs iš Sovietų Sąjungos, 
kalbės Grand Rapidse šeš
tadienį, sausio 23 d., 7:30 y. 
vakare, Lietuvos’ Sūnų ir 
Dukterų Draugijos• JL_Z 1,1 A x V Vz X -A—< W vi ■* J V7 KZ

®aX° apetitus, nėj, log? Hamilton
svetai-

Ave.,

Sekmadienį, sausio 24 d., 
P h fra d e Iphijoj Literatūros! t >> 
Draugijos-o-tas apskritys ren-L ^^BeVi us, 
gia viešą < 
L ----- —
kricio iždą ir šiaip vadovauja 
organizacijos (griovimo darbui. 
Mums praneša, kad kaltinamie
ji SehAš Vincas ir Jatužienė pa
sakė ponui Pruseikai:- “Jūs lie
pėte mums užgrobti jų iždus, 
tai dabar apginkite mus, o jei 
ne, tai mes metam jus ir už- 
baigta.” Todėl manoma, kad 
prasižengėlių advokatu bus pats 
ponas Pruseika, tas didžiausias 
kaltininkas, apgavėjas ir su
vedžiotojas anų savo pasekėjų. 
Philadelphijos lietuviai darbi
ninkai raginami skaitlingai da
lyvauti šiame teisme ir kietai

tai reikia, n.antj ro-’ui.
t darbininkų teismą i kad Amenką atstovautų 

prieš tuos, kurie užgrobė aps- Į autoritetingas .valdžios šu
las. Gi svarbiausia, tai tas, 
kad Genevos konferencijoj 
imperialistai (jei pe viešai, 
tai slapta) darys planus j 
prieš Sovietų Sąjungą. Tuo 
būdu Amerikos kapitalistai 
turi būti gerai atstovauja
mi, nes jie tame prięšsovie- 
tiniame plane vaidins svar
bų vaidmenį.

tiek džiaugsmu, kiek bai
me. Parazitai jaučia atei-

1 galą.- Tai 
siunta, nervuojasi, organi
zuojasi paskutiniai mū
šiui. Prisiriję ( ir; prisilakę, Tartum žiurkės 

? frakuoti,’sutonuoti ir paū-' 
deriuoti pą^ązitai ugnim 
spjaudė ant’ kojuunizmo.l

ti alkaniems darbininkams, 
kurie, girdi, masėmis kryp
sta prie komunizmo!

Kalbėjo kiti reakcionie
riai. Visų viena daina.

tančio laivo, buržujai čypė, 
rėkė, raivėsi.

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Draugas Mizara 
daug naudingo ir 
daus pasakyti apie 
ninku tėvynę, kurioj jis iš
buvo kelis mėnesius. Todėl 
kviečiami visi Grand Ra- 
pidso lietuviai dalyvauti 
šiose svarbiose prakalbose.

i Įžanga visiems veltui.

mušeikos, išsivežė j laukus, gaį atsipeikėjo, susistabdė 
žvėriškai nuplakė iki besą- keliu važiuojantį 
monės ir paliko. Stebėtis kuris juos __ c
reikia, kaip jie išliko gyvi. ’miestelį Apppalachia, Vir-

Pereitą penktadienį, sau-linijos valstijoj. Dabar 
šio 15 d., Webber ir Duncan draugai sugrįžo į KnoxvL 
važiavo į Middleboro, . , 
streikieriu susirinkimą. Jie | 
sustojo miestelyj’ Cumber
land Gap, Tenn., užvalgyti. 
Čia juos pažino valgyklos 
savininkas ir pašaukė šeri
fą. Šerifas juos suareštavo 
ir pašaukė mušeikas iš Har
lano pavieto. Kuomet gau
ja mušeikų pribuvo, įsiver
tė Webberj ir Duncaną į 
automobilių, parsivežė į

automo- 
nuvežė į

Ky„ i He.
Tuo tarpu anglies baronai 

yra pažadėję duoti tūkstan
tį dolerių tam, kas prista
tys, gyva arba mirusį, 
draugą Borichą, Naciona- 
lės Mainierių Unijos sekre
torių. Iš Harlano pavieto 
būrys mušeikų sušilę jieško 
unijos sekretoriaus. Jam 
grūmoja mirtis razbaininkų 
naguose. “turės

žingei-i

POPIEŽIUS PIJUS XI VĖL apgaudi-
NEJA KATALIKUS KAPITAL. NAUDAI

Reikalauja Teroro
Kalba kongresmanas Es

lick. Jis—tikras “ameriko
nas,” patriotas. Su “raudo
naisiais” jam nepakeliui. 
Jis reikalauja, kad visi į padaryta 2,193,450 bačkos 
Amerikos komunistai tuo? ! žibalo. Gi savaitė anksčiau 
jaus būtų suimti—nepilie- i buvo padaryta 2,234,200 
čiai tuojaus išdeportuoti, iš!bačkų.

ŽIBALO GAMYBA
NUPUOLĖ '

Francija Parsiveža 
$125,000,000 Aukso

NEW YORK.— Franci- 
jos valdžia nusprendė pasi
imti į Paryžių $125,000,000 
aukso, kuris buvo padėtas į 
New «Yorko bankus. Ban- 
kieriai ramina, kad šitas 
Franci jos valdžios žygis ne- 
paliešiąs Amerikos finansi
nio stovio.

VATIKANO MIESTAS.-ižiaus palaiminimas pasaulio 
Lausanne susirinks pašau-; imperialistiniams plėšikams, 
lio imperialistai delei pasi-1 Tų maldų tikslas taip pat 
tarimo karo skolų ir repa-iyra* kad apmulkinti tam- 

, . ' , . _ . isias katalikų darbininkų
racijų, reikalais. Tatai rupi kurios tebėra katal:Tatai rupi mases> RUrios tebėra katali* 
ir popiežiui. Ir štai Pijus kų bažnyčios globoje. Jūs
XI paskiria net tris dienas 
(sausio 23, 24 ir 25) spe- 
cialėms maldoms, kad “die-! - 
vas padėtų susirinkusiems^ 
vaduotis dvasia teisingumo ■ (Daugiau pasaulinių žinių 
ir labdarybės.” Tai pofiie- 5-tam puslapyj)

/

Visose Jungtinėse Valsti
jose pereitą savaitę tebuvo

pasisakyti prieš mūsų judėjimo 
.skriaudikus ir ardytojus iš 
oportunistų liogerio.

melskitės—sako joms po
piežius,—o kapitalistai te- 

: gul iškrausto jūsų kišenius.

Šiandieną Sueina Astuoni Metai Nuo Lenino Mirties; Amerikos Komunistų Partija Visuose Miestuose Ruošia Sukaktuvių Paminėjimų; Tai Bus 
Amerikos Proletariato Demonstracijos Prieš Alkį ir Algų Kapojimus; Lietuviai Darbininkai ir Darbininkės, Masiniai Dalyvaukite Lenino Mirties 

Paminėjimo Susirinkimuose; Dėkitės Prie Kovos Prieš Bedarbę ir Badų
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Leninizmas—Darbininkų Pergale
Šiandien sueina aštuonis į politinę demonstraciją, į 

metai, kaip mirė proletari- j politinę pargalę ant vald- 
nės revoliucijos, v.adąs -- ,žiost”..............
Vladimiraš Iljičas Uljano-I ^Bęt 1 kadi {ta ipartija , galė- 
vas-įeninaįs. , . J tų išaugti į masinę, tvirtą

Negalima atrast kito as-1 partiją, kuri galėtų sumo- 
mens žmonijos istorijoj, biližuoti '< mašes • darbininkų, 

‘kuris būtij atlikęs tokius 
milžiniškus darbus, kokius
atlika JLęninas.

iš: buVo didis mark-' revoliucinius vadus iš pačių 
sistėš] teoretikas ir tuo pa-į'1''~L”‘~T — 
čiu $ykid marksizmo kūny- ' u 
tojaU prok tiko j.

Išbūdavodamas
(B°lseyiku) Par’! kad taipgi darbininku ma 

tiją^.Jis padėjo pagrindą pa-1 - -- - • -
saulinei proletarinei revo
liucijai.

Pb'.' jo vadovybe darbinin-1 
kų klasė užkariavo 
naudotojų šeštadalį 
lio.

■* ’ o- • • •

Pįr jo vadovyste
Koiiiųnistų Internacionalas, tas darbas negali eiti me- 
vadais pasaulinės darbinin- chaniškai. Tik aktyviai da- 
kų Hiyoliucijos, prieš kurį lyvaujant * darbininkų kas- 
dreba’ pasaulio kapitaliz-, dieninėse kbVose’ galima tą 
mas. * i. svarbi! darbą atlikti. Čia
^'L&ninas ne tik buvo pasi-!1 eįkuknBa pasišventimo, 
šventęs; atsidavęs kovotojas; yęihalmga proletannes dis- 
,už darbininkų, klasę, ne tik ciplinos Be to tas darbas 
aktyviai dalyvavo kasdieni- 'ieį^a 1j.eici sekrmngai.__ 
nėse darbininkų ko‘vosdHiF '
ėmė iš jų pamokas, bet taip- ųistų Partija stovi priešaky 
gi turėjo nepaprastą gabu-; Amerikos dūrbininkų kovos 
mą dalykus suprasti,. iš-U)rles algų.
anksto toli permatyti, kovų

^pasekmes, .išvystyti ......t r. r .
strategiją. Jis sugebė j o įūž • ]tųoja|Xtjnęį į
rišti kebliausias kovos prb*bMlp$ badaujahtieinš-; pėdai’- 
blemas. Jis surado būduįj 
kaip darbininkų jėgas su
vienyti 1

nes revoliucijos, v.adąs --/Jos,”..............
Tiiinna TTHan/)_l , B et | kadi (tai ipąrtija, gąlė- 

vas-įjeninaįs. " * k!-------

bilifeuoti i maSes < darbininkų, 
kuri galėtų patraukti; savo1 
pusėn didžiumą darbininkų 
klasės, reikalinga išvystyti

darbininkų. Leninas . sako; 
’ ' • } 1 *' j ‘ 1

( Mes ne tik turime žiūrė* 
.. ' ti, kad masės patiektų kon- 

Kusijos ] gretiškus reikalavimus, .bet r

i sės suteiktų< didesnį skai- 
|čių profesionalų revoliucio- 
: merių iš savo eilių.”

.v : Mūsų, Amerikos revoliu- nuo is~1n j elnių darbininkų, svarbiau-
P "Išią užduotis, tai budavoti

į Amerikos Komunistų Par- 
įsikūrė tiją į masinę partiją. Bet

mulkintojus apgavikus, So
cialistų Partijos vadus, 
prieš Amerikos Darbo Fe
deracijos pardavikiškus va
dus, prieš renegatus loves- 
toniečius, prieš visus darbi
ninkų’ klases priešus.

Po leninizmo vėliava kyla 
Amerikos darbininkų revo
liucinis judėjimas.

Prieš Amerikos kovinguo
sius darbininkus stovi ke
lios svarbios problemos:

Kaip greičiau išbudavoti 
Komunistų Partiją į galin
gą, masinę partiją, kaip 
greičiau iškovoti bedarbių 
apdraudą, kaip suorgani
zuoti mases dirbančių dar
bininkų ‘į revoliucines dar
bo unijas, kaip išvystyti ko
vą prieš gręsiantį imperia
listinį karą.

Leninizme mes randame 
atsakymą. Visi revoliuci
niai, klasiniai sąmoningi 
darbininkai > tuvi tvirčiau 
suglausti'Savo eiles po Ko
munistų Partijos vėliava; 
šimtai ir tūkstančiai klasi
nių sąmoningų darbininkų 
privalo stoti į Komunistų 

i Partiją ir po jos vadovybe 
; aktyviai dalyvauti klasių 
kovoje, budavojime revoliu
cinio judėjimo. Darbavie
tėse, masinėse < 
organizacijose, tarp bedar-

Pastaruoju laiku Komu-, 
arti j a stovi priešaky

į; į biąmfeį iK jo šęimyndmš, ui 
’ bėdarbių'ajbČhaūčtąį. Komu- A A A A A » I V X— »_/ KJ W t f į i' '

revoliucinėi .■ kov0į4$'apsišarvor 
nugalėjimui valdančios kia- Milžinu,; . orgąnizūoja 
sės*. Jis aštriausia kovojo į J’e-

icš reformizmą, pries' voliųčines daiibo junijas, be- 
oportunizmą, prieš bile ko-1 darbių^ į bedarbių tarybas, 
kį nukrypimą nuo teisingos ve4a, KČvų prieš darbininkų

sės*, 
prieš

marksistinės linijos.
Visą jo’revoliucinį darbą, 

visą jo veikimą, jo mokini
mą šiandien mes vadiname 
leninizmu. Leninas mirė, 
bet leninizmas gyvuoja. Le
ninizmas yra vadovaujanti 
spėka kovoje už darbinin-

-y"'-   .. . ■' .r--------- : '! H Į 1! J ! j

Sovietu Sąjungą 1931 ir 1932 Metais
■i'Z.SUtJ 1 Į 'L ■ ' j . -i _________

nių, o 1932 metais jų skaičius 
pasieks 4,000,000. Gi papras
tas mokyklas lankys ‘iki 24,- 
700,000 vaikų.

Skaitant apie S. Sąjungos pro
gresą daug darbininkų gėrisi. 
Skaitlinės auga, darbininkų bū
vis gerėja. Nauji fabrikai ir 
dirbtuvės atsidaro. Algos ke
liamos. Nauji namai, nauji 
miestai ir tt. O tai todėl, kad 

’šalį valdo darbininkų klasė. 
Prie to jie atėjo per sunkias 
kovas. .Caristinėj Rusijoj bai
siai buvo persekiojami darbi
ninkai. Šimtai ir tūkstančiai 
kovotojų žuvo, bet jie tęsė ko
vos darbą ir proletariatas su 
valstiečių biednuomene laimėjo 
kovą. O laimėjo todėl, ked se
kė savo politinę partiją—Bolše
vikų (Komunistų) Partiją.

Tas patsai belieka ir kitų 
kraštų darbininkams. Tik stip
rindami ir stodami į savo parti
ją, remdami jos visas kampani
jas ir atmušdami priešų atakas

Pabaigoje 1931 metų SoVie-1 mes žingsnis po žingsnio eisi- 
tų Sąjunga jau turėjo 226,000(016 linkui pasiliuosavimo iš ka- 
inžinięrių ir technikų, baigusių į pitalistinės alginės verigijos. ' * 
speciales mokyklas. Viso in-j Rusijoj buvo daug priešų, bu- 
žinierių ir technikų skaičius , vo ir renegatų: Struvės, Aksel- 
siekė 600,000. ' rodai, Martovai ir kitokį prie-

1928 metais augščiausias šai, su kuriais susidėjo ir Ple- 
technikines' mokyklas lankė 87,- • chanovas. Bet darbininkai se- 
000. Dabar 273,000, o pabai-! kė bolševikų partiją ir atrėmė 
goję 1932 metų bus iki 380,000 i visus savo priešus.

natai ir praplėstas auklėjimas 
gyvulių, kiaulių, avių ir tt.

Medvilnės pasėliai bus pakel
ta ant 28 nuošimčių daugiau, 
kaip v buvo 1931 metais. Už-

nų produktų ir- įvairių žąlia- 
daikčių, tai yrą ant 28 nuošim
čių daugiau už 1931 metus.,

1932 metais bus pagaminta 
1,300 naujų garvežių ir 50,000 
vagonų. 500,000 tonų bėgių ir į brėžta pagaminti 3,061,000,000 
15 naujų rūšių garvežių. Dau-imetrų medvilnių audinių; 91,- 
gelis gelžkelių elektrifikuota ir j.500,000 porų ‘ apsevų; 1,000,- 
tūkstančiai kilometrų - pratęsta i 000,000 bonkų konservų ir tt. 
naujų .gelžkelių. Bus baigtai Gyvulių auklėjimo trustas 
budavoti fabrikai, aprūpinanti Į užsibrėžė pakelti kiaulių skai- 
gelžkeliiis įvairiomis reikmeni-į čių nuo 1,000,000 iki 2,900,000; 
mis. Į gelžkelių1 sritį valdžia! gyvulių nuo 2,100,000 iki 2,- 
paskytfė įdėti 1932 m. 2,500,- į 950,000 galvų, melžiamų karvių 

1000,000 rub. Taipgi bus paga-,; nuo 216,000 iki 320,000; o ąvių
1932 m. ; ‘Daugiau

20 
28 
19 
43

1931 metais nuo šūusįp iki 
rugsėjo mėnesio Jungtinėse 
Valstijose užsidarė 29 liejyk
los, Franci jo j— 24, Anglijoj — 
21 ir Vokietijoj 14. O Sovietų 
Sąjungoje atsidarė naujos ir 
1932 metais Užbrėžta ,dar ati
daryti 24 liejyklas.

Taip, 1932 metai Sovietų Są
jungoj yra sprendžiami metai.

I šiais 'metais privalo būti už
baigtas Penkių Metų Planas. 
Kad tą atsiekus, užsibrėžta pa
gaminti sekamai, lyginant su
1931 metais: 1 • > } <
Kokių produktų ,, 1931 m-
Anglies 75,000,000 90,500,000 tohų i1
žibalo ___h 21JOO,OQO ^8,000,000 ttonyi
Vario 84,700" 100,000. tonų.
Įvairių 1 mašinų daugiau ,už 1931 n?, ant ............. .
Elektrikinių , mašinų1 daugiau ant .......... . .. . .
Traktorių : i........... .  55,000 82,000

žemės 1931 metais buvo ap-1 minta 73,000 automobilių-. 
sėta 137,500,000 hektarų, o J
1932 metais užsibrėžta apsėti tais buvo įdėta 312,000,000 ru- 
141,000,000 hektarų. • '

Atskirose šakose 1931 metais
buvo atsiekta ir rengiamasi 
siekti 1932 metais sekamų 
zultatų. ,, ’ -

1931 
900,000

Metalurgija
metais pagaminta 
tonų čigūno. i

nubš. 
nuoš. 
nuoš. 
nuoš, 
nuoš. 
nuoš.

Į upių transportą 1931. me-

11LCI A, • w •

O 1932 simclli- 
da'rbininkų ±

I iki 7,300,000 galvų. Ir tai tik 
i valstybinis gyvulių trustas.
i Pasibrėžta 1932 metais su
imti 720,000,000 pūdų grūdų. ‘

Mokyklos

blių, o 1932 metais bus įdėta 
420,000,000 rublių. Į gelžkelio į 

at- darbininkų gyvenamių būdavo-' 
re- jimą ir pagerinimą 1931 me-į 

tais įdėta 100,000,000 rublių, o, 
1932 metais bus įdėta 155,000,- 
000 rublių. Darbininkų algos 

A planuojama pakelti ant 13 nuo-

Mąšinų Gaminimas000,000 tonų. Plieno 1931 me-
- . - .- - ; tais pagaminta 5,350,000 tonų. Jau 1931 metais mašinų ga

bių—visur reikalinga vary-11932 metais užsibrėžta paga- 
ti organizavimo darbą,! minti 9,450,000 tonų, špižio 
skleisti komunistinę propa- • 1931 metais pagamino 4,050,- 
ganda, aiškinti darbinin- 000 tonų, o 1932 metais pasi- 
kams‘ jog tik per kovą po Pagaminti 6,660,000 tonų.
Komunistų Partijos, po Ko- pagaminta 200>00o tonų, o
munistų Internacionalo va-. ^932 metais bus pagaminta 
dovybe darbininkai gali at-, 676,0(10 tonų.
siekti laimėjimus 'ir page-i Daugelis mašinų I 
rinti savo būvį. naujų ir patobulintų.

Valdančioji klasė nepa- Jųrgijos; budavojimą 1931 me- 
jėgia ir nepajėgs nugalėti itais id®ta l>027,0i00,000 rublių, 
kįdančįo. revoliucinio ,prole- L800,-

U pą^aūlip’ kfUšeš
jr.' įtevoliučine ’ dūlis

1apsiginklavus leninizmu.' į
> f Apsiginklavus leninizmu 
darbininkų klasė laimės 
pergalę ant kapitalistų kla
sės.

Leninizmas reiškia darbi
ninkų klasės pasiliuosavi- 
vimą. Leninizmas—prole
tarinė revoliucija.

bus įvesta 
. Į meta-

i Baigiami, buda^ott didžiausi
J i 1 . U, .

Kentucky Mainieriai Streikuoja Prieš 
Badą ir Terorą

porožski. . į jų būdavo j imą įdė
ta 520^000,000 iąiį)lių‘ Bus pa
greitintas budavojimas Novo- 
gilski, Krivorožski ir Azovski 
metalo . gaminimo fabrikai. 
Pradės budavoti' gokalski plie
no fabriką. Bus baigti buda
voti mašinų gaminimo milži
nai Ųralmašinstroi ir Kram- 
mašinštroi.

Metalo industrijos darbinin
kams bus išbudavota tūkstan
čiai nauj ų gyvenamių. 
tam tikslui paskyrė
000 rublių. Už tą sumą 
išbudavota gyvenamių del 
000 gyventojų.

Anglies Sektorius
1931 metais 

600,000 tonai 
metais

Amerikoje vienintelė proleta-mokinių.
Tas patsai yra ir su techni- riato partija, tai Jungtinių Val

kumais. Juos lankė 1928 me- ! ~
tais 149,000 mokinių. Dabar tuvių tarpe jos liniją 
yra 511,000, o pabaigoje metų: gyvenimai] Centro Biuro vado- 
bus 727,000 mokinių, jie 1932! vybėje komunistai ir mūsų bro- 
metais išleis 175,000 technikų. < liškos organizacijos. Kas ken-

Darbininkų fakultetus lanko, kia lietuvių revoliuciniam ju- 
vįrš dviejų milionų. 1932 me- dėjimui, mūsų
tais jie duos 121,000 suaugusių ir spaudai, tas kenkia Komu- 
ir 364,000: jaunų technikų. Vi- nistų Partijai ir tarnauja bur- 
so technikines mokyklas 1931 žuazijai.
metais lankė 2,700,000 moki-! /). M. šolomska,s.

stijų Komunistų Partija. Lie- 
vykdo

minime pralenktas Penkių Me
tų Plano kiekis. Gi 1932 me- 

1 tais mašinų produkcija sieks 
6,800,000,000 rublių ir pra
lenks 1931 metų kiekį ant 45 
nuošimčių. Tokiu budu veik 
pusantro , karto tiek mašinų bus 
pagaminta 1932 metais, kaip 
buvo pagaminta 1931 metais, 
šimtai naujos rūšies bus jų pa
rūpinta ir paleista darban. Bus 
pagaminti 6 milžiniški blumin- 
gai, 19 liejamų įtaisų, 35 mil
žiniško dydžio kastuvai, 600 di
delių kertamų mašinų (kasyk
loms), 600, mažesnių kertamų 
mašinų ir tūkštaaiįiaįi įyąiriau- 

! siti kitokių mašiūų/ ® lt*

' Budavojimo Darbai
1931 metais į abelną budavo- 

jimą industrijos ir žemės ūkį 
įdėjo '16,046,000,000 rublių, o 
1932 metais bus įdėta* 21,100,- 
000,000 rub. Į gyvenamių ir vi
suomeninių įstaigų sektorių bus 
įdėta sekamai: į visuomeni
nes įstaigas 950,000,000 rublių 
ir į gyvenamius. 1,942,000,- 
000 rublių. *

Sausio 1 d., 1931 metais, vi
sų elektros stočių pajėga buvo 
2,900,000 kilovatų, Old. sau
sio, 1932 metai 
kilovatų.
energijos per visą metą priva
lo būti pagaminta 17,000,000,- 
000 kilovatų. Nes 1932 metais 
bus paleista darban naujų elek
tros pajėgą gaminančių stočių 
su 1,500,000 kilovatų pajėgų. 
Viso bus budavojama 26 nau
jos eįektros pajėgas gaminan
čios stotys ir į jas įdėta 126,- 
500,000 rublių.

Didelė svarba dedama į. che
mišką gamybos sritį, 19§1 me- 

I tais į šią pramonę įdėta 583,,- 
000,000 rublių, o 1932 metais 
bus įdėta 675,000,000 rub. Bus 
užbaigta- ištisa eilė kombinatų 
ir naujų pradėta budavoti.

Žemės Ūkis
S f

1932 metais bus pakelia 
mes’ pasėliai nuo

organizacijoms

Iš Draugo P. Pekoraičio Laidotuvių
Prie kapo kalbėjo' Kom. Par
tijos vietinio Distrikto atsto
vas drg. Antonoff *ir L. Joni
kas. Laidotuvėmis daugiausiai 
rūpinosi A.L.D.L.D. 52-ros kp. 
ir Keistučio .Draugijos nariai. • / J) " « i • T
Velionis, suprantama, turto ne
paliko, už tai ir laidotuvių le

siojo.kartu veikti progresy-j šas, apart $130.00, kuriuos 
viam-judėjime iki 1925 metų, skyrė Keistučio Draugija, turės 
kuomet drg. Peįoraitis, pa
griebtas proletarų priešo-džio- 
vos, pasidavė į -miesto ligoni-j 
ne- 7 - ’ ‘' į
drg. Pekoraitis būdamas ligo-1 rie daugiausiai tuom darbu 
ninėj, iki veik paskutinės va- užsiėmė, kaip tai, drg. Vegėla 
landos, nenustojo vilties išgy- įr Taipgi man nėra ži- 
ti ir vėl mesties į tą darbą, ku- • , „. . / 1 L j v 7. noma niekas apie velionio Peri turėjo pertraukti del ligos, . .............. K .. . ■
būtent; aktyvų dalyvumą dar- koraicio gimines, ar jis jų tu- 
bininkų kovose. Nors negalė- r^J°’ įr ^ur rai]dasi. Nota 11 
jo imti aktyvų dalyvumą tose teko dalyvauti kartu su veno- 
kovose, kokios dabar eina dar-1 nįu. ivaifiose organizacijose ir 
bininkiškame judėjime, tačiaus ! vėliaus apsimainyti laiškais, 
iki pat galo atydžiai sekė tą 1 tačiaus tie visi mano susinėsi - 
judėjimą, skaitydamas mūsų ima^ su velioniu Pekoraiciu bu- 
spaudą7 “Laisvę” ir “Vilnį,” ' vo vien tik visuomeniško pobu- 
ir tankiai draugams laiškais iš- džio, o ne asmeniniai. Už tai 
reikšdamas savo nuomonę įvai-1 būtų geraų jeigu kas žino dau- 
riais klausimais. i^iaus lš drg?Pekoraičio praei

ties, kad apie tai praneštų per 
Dar tik porą mėnesių atgal mūsų spaudą/

rašydamas man laišką pareis-1
kė, kad jaučiasi daug geriausi G ai l a nustojus veiklaus 
ir manąs netrukus grįžti na-1 draa£° mūsų tarpo, y pati li
mo. Ypątingai šiame laikotar-į ^ai šiame klasių kovos sūkury- 
pyje, sako, kuomet lietuviškie- ūie’ ^et kartu ir pasididžiuoti 
ji renegatai su Pruseika prieš- reikia prisiminus, jog drg. Pe- 
akyje užsimojo griauti mūsų jkoraiūs, nors ir sunkiausiose 
organizacijas, rėikia dar dau- i aplinkybėse atsidūręs, išsilai- 
giauš veikti ir kovoti, kad mū-| (® ištikimų savo klasei iki ga- 
siį'klasinę/ vienybę išlaikiusi^0’ ir pries mirsiant pareiškė 
čielybėj. Begailestingoji mir-!mum® ūkusiems nesustoti vel
tis tačiaus neleido draugui Pe-|kas» ^et dar daugiaus mesties 
koraičiui atsiekti jo ųžsjbriež-1 i klasių kovą po vadovyste Ko
to tikslo. Jis, nors .ir pats to munislU Partijos, 
nejausdamas, bet vis laipsniš
kai ėjo silpnin, kol, pagaliaus, mėje!
neatgulė į šaltą žemę,'neatsie-; tavo neužbaigtą darbą, koliai 
kęs to idealo, kurio siekė visą 1 
savo gyvenimą.

jis mirė! Mes likusieji išpil-i tvarkos ir neišsiliuosuos iš al- 
dėmę dalį jo paskutinio troš-: ginęs vergijos.
kimo’. Jo paskutinis reikalavi-; L. J.
mas draugams buvo, kad jam ____________
mirus, jo lavonas būtų paim
tas ir palaidotas laisvai, kaip FRANCU A NEPASIDUO- 
ir pridera susįpratusiems dar
bininkams. Jo lavonas buvo 
parvežtas ir pašarvotas drau
gės Geraltauskienės namuose, 
kur 14-ta d. šio mėn.. sūsirin- -t# :

Sausio 10 d., džiovininkų se- 
natorijoje, 'Northville, Mich, 
mirė visiem progresyviam De
troito lietuviam gerai žinomas 
drg. P. Pekorąįtis.

Man apvažiavus į Detroitą 
1922 metais pirmiausia teko 
susipažinti su velioniu Peko- 
raičiu, ir per trejus metus pri
siėjo, .kartu veikti

padengti draugai aukomis.
i Apie tai, kiek ir kas aukojo, 

Per su virš penkis metusimanau paskelbs draugai, ku- > • t • . X — < .. ‘n* ’ • i • • • Y .  JI _  

ti ir vėl mesties į tą darbą, ku
rį turėjo pertraukti del ligos,'Valdžia 

225,000,- 
bus 

209,-

Nors ir

jau 4,050,000
1932 metais elektros

pagaminta 
anglies, o

57,- 
1932 

metais užsibrėžta pagaminti 
90,000,000 bonų. Donbasas da
vė 36,300,000 tonų, o 1932 me
tais turės duoti 56,000,000 to-

1 . Bet abelnai bus daugiau
kreiptą domės į rytų anglies ka
syklas. Kuzbasas davė 5,400,-

Kentucky mainierių strei-, daug priklauso nuo to, ant 
kiek mes suteiksime ' jiems 
pagelbą, ant kiek mes nu
siųsime jiems pašalpos. .

Ta kova, jeigu gautų .tin- nM- 
karną paramą, gali atnešti | 
labai žvarbias ; pasekmes 0O0 tonų, o šiais metais’jam 

kas jau per -mėtų' metus ži- darbininkų judėjime " pięti- paskirtu pagaminti llj)oo,ooo 
j ------ A *VZ 'jlSkjl

vystymasis marksižmd, Jiri- J 
Į aikant jh prie naujų kąpi- čfa į’nū{r 

Realizmo mbtodų proletariato ____
klasini j kovoj.” : ? f?1J D ; liga, vadina^

Leninizme mes; iTp^ligos ’
atsakymus) kiekvienam y ra mainierių vaikai.
“ . kovos ž|»gsniui. _ pias jiems yra didžiausia 

Kad darbininkai galėtų; nauįanybė iyjperteklio da- 
kmingai vesti kovą, - kad jyVas.

Bet išėjus darbininkams

kų kasdieninius reikalus, kas tęsiasi. Mainieriai pie- 
kovoje už galutiną ..darbi- tinėse valstijose, po ilgų 
ninku pašiliuosavimą iš po 
kapitalizmo jungo.

3jLeninizmas yra mark
sizmas gadynėje imperializ
mo ir proletarinės revollu- 
cijos-’j sako drg. Stalinas.
“Leninizmas, yra tolirtiesnis' noma

metų bado ir priespaudos, 
sukilo kovoti lįz duoną ir 
gyvybę. Nuo patį pirmos 
streiko dienos turėjo susi
durti su , bądii ’ i djgpmis,

Alg^mo arba 
prasto mair

Pie-
Inas jiems yra didžiausia

sėkmingai vesti kovą, 
baletų kovą laimėti kasdie

niuose savo reikaluose ir

lutinam mūšyj su pavergė-! 1'4 .savininkai, padidinu 
jais, -Uninąs; mokina, Jog ‘prieš juos priespaudą ir te- 
tam svarbiausia reikalinga t orą.
masinė, politinė, revoliuči- Kiekvienas vyras 
jąe partija,' Komunistų Par- toris, kurie tik^ktv , 
tija,/gerai disciplinuota, pa- gyvauja sįfeike, taipgi, net 
statyta ant. tvigto marksisti- i^’ ^aWokatas^ kuffs tųiįi 
nio pagrindo. Kuomet to- į drąsos ^tsiątoti ir ginti- da^ 
kia partija būna išbūdavo- i bininkų teišęS, ^šiandien

tai jau lieka tik vienas I areštuojami, ir kaltinami 
žingsnis. įrie proletarinės krinlįnąlįąm sįndikali?me. 
revoliucijos. Leninas sako: Nepaisant tų sąlygų, Ken-

“Jeigu jtis turėsite tvirtai tuėky 'mainieriai drąsiai 
c-gan i Aliotą partiją, tai vie-įstoja prieš tą terorą, ir jų 
nas išstojimas gali išaugti kovos pasisekimas labai

7-m' 1 > tonų. Tas pats ir su Maskvos,o^ę a stljose. lokiuo bu- Uralo, Karagandos, Azijos ir 
du kiekvieną darbininkų or-Tolimųjų ,Rytų anglies .kasyklų 

ganizacija, kiekvienas dar- sritimis.
t . . 1931 metais į kasyklų buda-
binmkas turėtų dėti visas vojirną buvo, įdėta 587,000,000 
į)astanga!s, j J kad: kaip nors rublių ■ ir paleista darban. 10 di- 
pagelbėti Kentucky strei
kuojantiems mainieriams.

delių naujų kasyklų, kurios tei
kia 1,500,000 tonų. .1932 me
tais bus įdėta į kasyklas 810,-j į ' ' V • ' * f *' UCIAO K7V4O |UUVU £ IV d 1X1V-lVj

Tarpl^tiHnė Darbininkų ’000,000 ‘rubliu, bet ne tiek del
< • w •w i' •• VAAiiTiinDrln v* t r s\ Ir I r\1r

Pašalpa atsišaukia į jus, ra
gindama atlikti savo užduo-

galėtų kovą, laimėti ga-4 kovą išnaudotojai, kasyk- tį’ kovojantiems , darbinin- 
' I1- —i-i-i—* kąms toj gyvenimo ir mirlT

ties kovoje. Aukokite kiek 
galite ir tarp kittį darbinin
kų parinkite aukų.

/

Aukas siųskite: Kentucky 
Striking Miners Relief 
Fund, Workers Internatio- 

Relief, Disirict Qffipe, 
16 W. Ž1-M St, New York.

S. Burns,
Distrikto 'Sekretorius, 

Kentucky Striking Miners' 
Relief Campaign, Workers 

International Relief.

mo
lai da-

Nepaisant tų sąlygų, Ken-

naujų atidarymo, kiek del pra- 
plėtijno ir patobulinimo jau 
atidarytų ir užbaigimui jau bū
da vo j amų.
v Del budavojimo angliakasių 
gyvenamių • valdžia paskyrė 
238,000,000 rublių. Už tuos pi
nigus b^js išbudavota del desėt- 
kų tūkstančių darbininkų gy
venamių. Dedamos pastangos 
geriau aprūpinti darbininkus 
maistu, drabužiais ir kitais 
reikmenimis. 't>

Transportas ; *
Nusistatyta, kad gęlžkelių va

gonas į parą, propbrcibnaliai 
per. vi§us metas, p^ęį^yių 128 
kilometrus kelipnęs, d garvežys 
167 kilometrus. Gelžkeliais tu
ri būti pervežta 320,000,000 to-

že
mės' pasėliai nuo 137,500,000 
hektarų iki Idl^OO^OOO hekta
rų. Traktorių bus suteikta 
82,000, su apie ’ 1,000,000 ark
lių pajėgos, 11,000 automobi
linių t,rokų del žemės ūkio ir už 
900,00.0,b00 rublių įvairių že
mės ūkio mašinų.

1931 metais buvo 1,400 trak
torių stočių, 1932 metais dar 
bus atidaryta 1,700 naujų to
kių stočių. Jos aprūpins veik 
2,500,000 rajonų arba visą 
SS§R.. teritoriją.

Pagerinimas Būvio
Abelnai valgomųjų produktų

Ilsėkis, drauge, šaltoje žej 
! Mes likusieji tęsime

šios šalies proletariatas nenu- 
j vers pūvančios kapitalistinės I . • • v • i • • Y I

SIANTI

1932 metais buš pagaminta ant ko didelis būrys idėjos draugų 
36 nuoš. daugiau, kaip 1931 ir suvirŠ penkiose dešimtyse 
metais. Konservų padidinama automobilių nulydėję į Ever- 
ant 80 nuoš., pieninių produk- green kapines suteikė jam pas
tų ant 69 nuoš., cukraus pro- kųfinį 0atarnayimą.
djiktų anĮ58;nųo§. ir žuyų aut Išlydint lavoną iš namų, 
53 nuošimčių. Bus baigta bu- trumpą atsisveikinimo prakal
davote 4 galingi mėsos kombi- bą pasakė drg. P. Jočionis.

PARYŽIUS.— Francijos 
premjeras Lavai pareiškė, 
kad Franci j a bus priešinga 
panaikinimui karo skolų ir 
karo reparacijų. Ji reika
laus, kad iš Vokietijos būtų 
atluptas kiekvienas skolų 
doleris.
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Suglaudę Savo Eiles po Leninizmo Vėliava 
I Jungtiniu Valstijy Darbininkai Atsieks 
J Savo Pasiliuosavimą 

negelbės..
i gali cypt 
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Pusląpis Trečias 

=======================

Frakuoti 1 ponai(Tąsa nuo 1-nio pusi.)
Komunizmo šmėkh 

Amerikoje
Pavojus — 1____

MAS. Pavojus kam? 
darbininkams. Ne 
milionams alkanu bedarbių, i žinome, 

nepasiduos. 
! kiekvieną žemės pėdą. Bet 
; mes taip pat žinome, kad 
(klasių kovos ji nesulaikys. 
:Me$ žinome, kad isterija 
•kalba už mus,’už proleta- 
' rjato laimėjimą. Po leni- 

mumzmb pavojus Amerikos Į nizmo vėliava kovingas ,A- 
plutokratijai didėja su di- ■ aieril'bs proletariatas ren- 
dėjimu darbininkijos skur-1 
do. Dvylika milionų bedar-' 
bių. Dešimts milionų tik; 
dalį laiko dirbančių. Bėgai-1 
lestingai algos kapojamos 
tebedirbantiems.

Kaip ilgai Amerikos liau- i 
dis kentės šituos smūgius? | [^7 Darbininku 
Kur jos išeitis? Komuniz-' 
mas nėra iš už debesų iš
kritęs meteoras, kuris su
purtė Amerika ir visa pa-T.’ 
saulj. Komunizmas yra is- j ir Proietmeno Dram. 4 kp. 
davas darbininkų būkles, sulūš pirmą kartą Detroite, tri- 
Komunizmas yra darbinin- ių veiksmų komediją “Mote- 
kų klasės kova prieš išnau- j‘‘ims Neišsimeluosi.“ štai vie- 
dojimą ir priespaudą. Ko- į 
monizmas 
jos viltis. Komunizmas yra į 
Amerikos proletariato išei-į 
tis iš dabartinės padėties. 1

KOMUNIZ-' m3> het bolševizmas auga.

Pavojus parazitams, išnau- j 
dotojams. Tą jaučia ir ži
no ponai ir ponios.

Bet tas pavojus didėja, 
nepaisant ponų staugimo. 
Ta matome visur, kiekvie- ■ 
nam Amerikos kampo. Ko--

Ne i Mes žinome, kad mūsų 
tiems -‘kelias sutikus ir ilgas. Mės 

kad plutokratija 
Ji kovos už

giasi- prie revoliucijos.-
Mums kelio nėpastos jo? 

kie’ oportunistai; Jie prana
šauja mums pražūti, kuo
met mūši į spėkos auga. Jie 
skelbia Komunistų Partijos

Viso įplaukė, per tris męn. 
Bdlansasl rugsėjo, men.'

susmukimą/tuo tarpu šįm-j

Išlaidų

: V' 4
Sutrauka' 1 tik pora savaičių atgal. Na-

201 87 r-iais’ ji kiekvienas susirinkimas 
------ -_ auga. Mes, lietuviai darbinin- 
Sykiu Į kai, turime darbuotis, kad iš- 
--------° "r)0 j budavoti šia kuopa galinga

.............  “ ’ ■ \ . Be
ą, turime lavintis,1 paminėdamas

kad būti^tinkamais sutvarkyti knechtą, Rožę Luxembourg ir j kymą tam renegatui, rnesda- 
savo organizacijos reikalus, šių i 
Nebijokime pastebėti trūku- vadu ,
mus ir bandykime turėti nau- vastis darbininkų kovai su iš-Jas daugiau dalyvaujant tarp- 
dingų pasiūlymų savo organi- j naudotojais.

I zacijai, kad ji atsakytų savo: 
vardui.

Bedarbis.

per tris men.

Seki. J. Weiss, 
Ižd. S. Sasna.

Lieka1 ižde 132.87 j dalim Bedarbių Tarybos. 
' ’ , -i kitu klausimų, f

reikalavo vis daugiau padai- įseikai ir kompanijai, kurie sta
ll uoli.

Drg. Petrauskas pirminiu-; 
kaudamas pasakė prakalbėlę, 
o d. Mažeika kalbėjo ilgiau, į draugijom?“ Darbininkai ir jų

Karolį Lieb-! organizacijos jau duoda atsa-

to klausimą mūsų organizaci
jom : “Kas bus su A.L.D.L.D., 
L.D.S.A., L.D.S. ir pašalpinėm

C,.'? ; Cleveland© Žinios
v

Ai Komunistų
Dabartine Taktika 

ir

dienų darbininkų klasės I mos į bendrą frontą kovon 
:s, kurie • aukoja savo gy- Į prieš išnaudotojus. Matome

______ . Nurodė, kuom ; tautinėse konferencijose, negu, 
'darbininkai turi pasitikėti, bū- j kitados. Tai geras ąpsireiškf- 
Itent pasitikėti- tai organizaci-į mas. Tai atsakymas Prūsei- 
Į jai ii’ jos vadams, kurie nesi-! kai, Butkui ir kompanijai, pa- 
j bijo paaukoti net savo gyvastį, įsake drg. Mažeika.

, . . ; o nepasitikėti tokiems “va-Į T - . . . . •Į Nusisekęs Lietuvių Komfrak-| j m kain Prūseikai kurie i šokius jaunimo daug SU-
1 ciios Vakaras , ip F1,us.e)ka ’ kul,e ėjo. Pelno liks Lietuvių Ko-

. , Cijos vaKaias !beKa 1S kovos lauko’ kad aP- mUnistu Frakcijai
i 1 Nedėlioję, 17 d. sausio, Lier >saugojus savo kaili. I asake «

15 < į tuvių Komfrakcija, turėję va- i karštos teisybės renegatui Prū- M-cius.
j karą su programa. Jaunuolis | __—1------------------------------------- :----------------- 1----------------------------- -
; Pucevičiiis paskambino ant gi- į
I taros, jaunuolė Čepliūtė—ant
I piano ir d. Petrauskienė sudai-
i nąvo. penkias dąįneles, akom-

PnT-“- '^anuojant d.- Jankauskaitei.
i 'ja. yįs,,g pubjika iššaukė pakar

poti; ypač iš d.' Petrauskienės

Minėdami Lenino mirties: 
astuonių metų sukaktuves,! 
mes prižadame leninizmo’ 
vėliavą aųgštai iškėlę nešti I 
dar drąsiau, dar ęnergin- 
giati. >P ro 1 e ta r i a t o . p riešus
išmušime is kelio. Apsigin- nėtu klausimu. Jei . p. Prūsei- 
Idavę savo didžiojo moky-| kos šalininkų čia randasi,, jie 
tojo mokslu mes laimėsime! turės pilnos progos parodyti, 
-laimės darbininku klase..:ku0 taktiką už. ! revoliucinio judėjimo, kuri va-

Komiinistas. I cĮovauja Komunistų F
: Jiem pilnai bus leista priparo- 
i dyti, kiek p. Prūseika ir kompi 
; dirba del bedarbių orjAmizavi- 
įmo, ateivių gynimo, Kentucky 
streikierių paramos, kiek Lie
tuvos darbininkams padeda 
kovoje su kruvinais fašistais, 
ir kitose darbininkų kovose.

Visi “Laisvės“ skaitytojai 
Klausi

mas yra svarbus. Turime pil-

naujų kovotojų stoja į į
■ Desėtkai lietuvių i 

proletaru ateina i leninizmo i 4 v v
' Diskusijos

Partijos
Atsako Klasių Kovai, 
“Opozicija” Skloka į

Nedėlioj, 24 d. sausio, Liet.
11 Darb. Svetainėje^ 920 ;E. 79th

SI., 2-rą vai. po-t pietų, į 
svarbios diskusijos 1 vįršpami-

. Jei.p. Prūsei-

' DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekus, kuriose galima pirkti vata- ‘ 
tuš'daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

; A. i M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 -JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT, MICH. HI H

I

■

eidamas,,jis nejučiomis atsisto- į 
'ja juokų regykloje. Komedija 1 
! “Moterims Neišsimeluosi” vaiz ' 
įduoja ir gyvenimo Įvykius, ku- ( 
' rių tankiai dar ir šiandien / 
įvyksta, geni ir blogų ypaty
bių. Tai bus pirmas tokis čia

H*

° 9

o

Į galvosūkio, juokų, ypač mbte-
■ rims. Ir kodėl jis taip daro? j

6.89

23

5.00
30S ulna

30

20.00

M. šolomską

V. Zmitraitę 5.00

3.00

o

"o'

Kraujalj

Pacosky

10.00

6.90

9.00

_o_ 

o

Kaulakį

Žiobienę

Depsienę

OM
o"

v
'o

o,

~o

_o_ 

s 

o"

11.64

' 1.00

DETROIT, MICH.,

1.00 1

5.oo:

3.50 
200.00 

5.00

nas tos juokingos komedijos 
drąsuolis, kuris viską išmis'lija, 

■ mikliai ir talentingai užduoda

14 Binghamton, N: Y.

14

21 
f 1.0(1

1.00

3.00

3.00

.50

5.00 i 

i.oo į

pamatys tą 
uošvis Albertas, vaikų tė- i yra 
jieško smagių progų ir į me. 

tokių, ką ir jaunimas ne-'|lioj, 
išgalvoti. Tais keliais be- 1

iniiBiiiaiiiainanjgiiianionisiiiBinamgiiiaiiiaiiiomsmoiiioii(|iiBiiiaiiiaiiianiauismBiiiQi»onĮw>iioinaiiiainQ»isiiioii>sin at|v

Viso 97.61
Viso įplaukė per tris mėn. 139.50 

Išlaidų spalio ir lapkričio nebuvo 
išlaidos Gruodžio men.

5 d. gruod. už spaudos darbus 
Lietuvon pasiųsta 
Persiuntimas

IIBIIieilIBIIIBIIIBIIIBWIBI»gilieHIBillg|IIOIIIBIIIBIIISIIISIIISIHSIIieillBIIIB|«ieiHBIIIBIIlOIIIBmD1»GlnOHI8iBBWamSIIIGUICIIICiiiL

PUIKIAI ĮTAISYTOJE GRAND ASSEMBLY
318 Grand St., kampas Havemeyer St., Brooklyn, N. Y

5.00

5.00 I 23

23

Tukstanoiui Ypatų Vištienos Vakariene
Dirbantiems už $1.00, Bedarbiam už 50 Centų 

Dienraščio “Laisves“ Bendrovės metinis suvažiavimas

Įvyks Ketverge, 14 d. Vasario-Feb, 1932

VCV.J, -.v. .

į bendrą va- Į į 
darbininkiškų organizaci- j darbininkai.

gerų minčių, kas mums 
svarbu šių dienų gyveni- 

O tas viskas dėsis nedė- 
24 d. sausio.

A. Menininkas.

"o

s

2

r.

8

8

8

9

MMMMNKįlt AdMMwUMNHI
if

Vienas iš įvairiausių Vakarų, 
Tai Bus 24 d. Sausio

Bendromis spėkomis Aido 
i Choras, A.P.L.A. 47 kp. ir Lie- 

i Susivieniji- 
j mo 21 kp. rengia nepaprastą 
'vakarą, nedėlioję, 24 d. sausio, 
' L A. Š. svetainėje, 24th ir Mi- 
' chigan Avė., 6 :30 vai. vakare, 

iai prasidės progra-

teatras da’lės spėkų ir frater-j 
nulių darbininkiškų organiza
cijų. Laikas visiems pradėti j 
rengtis, grupuotis. . Į

Tokie dideli ir svarbūs pa- j 
rengimai, atsilankiusius darbi
ninkus sudraugauja Į vienybę. 
Šis parengimas tik ir yra ren
giamas bendromis spėkomis, 
kad spiesties j vieną tvirtą or-

Į kviečiami dalyvauti.
• Į mas yra svarbus. T 

j nai išdiskusuoti, kas tinka va- į 
I dovu būti darbininkų klasės i 
j kovose už duonos kąstų, už gy- 
I vybės palaikymą.

Liet. Komfrakcija.

yra darbininki- i

neišgązdins buržujų stau
gimas Waldorfo kotelyje, i 
Jaru kelio nepastos jokie j 
grūmojimai deportavimu. 
Komunizmas bujoja vis di■■; 
dėjančio darbininkų skai- i 
čiaus galvose ir šird 
virsta jų troškimu 
šviesa.
Kom umzm a s Užka y iaiina 

Pasauli
Leninas mL-e, bet ieniniz-, 

mas gyvuoja. Gyvuoja jis i 
visur, visam pasaulyje, kuri 
tik randasi priespauda .ir Į 
išnaudojimas. Leninas bu 
vo proletariato klasės va 
das, organizatorius ir mo 
kytojas. Jis organizavo! 
Komunistų Internacionalą, i 
Šiandie Komunistų Inter-! 
nacionalą sudaro penkios-1 
dešimts.1 keturios komunistų] 
partijos. Šiandien po lėni-i 
nizmo vėliava gyvuoja So-1 
vietų Sąjunga su 165,000, 
0C0 gyventojų. Apimą vie- i 
ną šeštą dalį žemės pavir 
šiauš.

Šiandien po leninizmo ve-» 
liava Centralingj Chinijoj 
įsikūrė Sovietus 70,000,000 ( 
valstiečių ir darbininkų.1 
Chinijos Sp.vietai turi Rau-; 
donąją Armiią iš apie dvie- i 
jų šimtų tūkstančių vyrų. ’ 
Chinijos Komunistų ! 
ja turi apie 150,000 narių, i 
Azijoje plc-Čiasi revoliucijos ] 
gaisras.,1 Vokietijos Komu- i 
nistų Partija eina, pyle tri-; 
jų šimtų tūkstančiu narių, j 
Braška lankai pardavingos' 
socialdemokratijos ir šimtai 24 
scęjaldemokratų darbininkų 
ateina po leninizmo vėliava. 2'

! 27
Nešime Leninizmo Vėliavą1

, Leninizmas gyvuoja. Gy-,29 
vuoja jis Amerikoj taip! 
pat. Nors palengva, bet ir; 
čia proletarinės revoliuci-'

i Lietuviai Darbininkai, Organi- 
. zuokimes j Bedarbių Tarybą!

Liet. Darb. Svetainėje, 920 
E. 79th St., utarninkais ir pėt- 
nyčiomis, 2-rą vai. po pietų, 
yra laikomi bedarbių-' 17-tos 
kp. susirinkimai. Iki '•’šiol di
džiumoje nariai, kurie yra su- 

įsirašę, yra lietuviai, mažuma 
■ kitataučiai bedarbiai. Ši be- 
I darbiu kuopa susiorganizavę

Po suvažiavimo, toje pačioje svetainėje bus gera vakarienė už labai žemą įžan
gą: dirbantiems doleris, o bedarbiams tik pusė dolerio. Taip pat bus ir graži pro
grama, iš dainų, visokių muzikalių kavaikų ir prakalbų. Kadangi svečių suvažia
vime bus iš kitų miestų, tai turėsime svečių dainininkų ir kalbėtojų.

Iš apksto Įsigykite bilietus
šokiai prasidės 7-tą valandą vakare ir tęsis iki 12 vai. nakčiai. Grieš Retikevi- 

čiaus orkestrą. Vien tik ant šokių įžanga 50 centų ypatai.

Tai atsilankiusieji i 
k a rą

į jų ir dailės spėkų
' nininkų, pamatys
kur
vas, 
dar
gali

ganizaciją. Tuo atveju bus 
šiame vakare nušviestas klau
simas.

Nepraleiskite progos, Det
roito ir jo apielinkės lietuviai 

Pamatysite dai- 
, proletme- ' lių juokų pilną teatrą ir išgir- 

reginį, 1 site

Parti- Į Atskaita Amerikos Lietuviu Organizaciją Prfešfašistimo Su
sivienijimo Centro Komiteto už Spaliy, Lapkričio ir 

Gruodžio Menesius, 1931 Mehj
(Įplauką spalio men. nebuvo • » t • 

įplaukos už Lapkričio men.' * 
. Dien. Miesto vard. Pavarei. Suma 

į Binghamton, N. Y.
per O. Girnienę $25.00 

Philadelphia,. Pa.
per A. Ramanauską 

White Plains, N. 
per A.

Lost Creek, Pa. 
per J.

jos spėkos noksta, stiprėja. Die* MiesU vard-
. Visose Amerikos proleta

riato kovose jau dabar 
priešakyje stovi Amerikos I 
Komunistų Partija. Audėjų 
streikuose, mainierių kovo
se, bedarbių judėjime prieš 
badą komunistai sudaro1 
pirmąsias eiles. Eslicko ir Į 
Jjlshės grūmojimai nieko j

ilK V.

Viso 41.89 • i •
Įplaukos už Gruodžio mčn.

Pa va rd.
Naugatuck, Conn.

per J. Zalesky 
Brooklyn, N. Y.

per D. M. šolomską. 
Brooklyn, N. Y.

per D. M, šolomską 
Carnegie, Pa. f

per J. Gątavecką 
Brooklyn, N.Y.

per D. M. šolomską 
Brooklyn, N.

' per D.
Johnson City, N. Y.

per T
9 Camden, N. J.

: į- >• •’•'į.: •
Bk;* *•

SSs&.j ♦*-Fg»W.V.V.’ t

per A. J. Pranaitį

7-( t per S, Yasilionį 
Brooklyn, N. y...

psi' J. Nevronų 
New Britain, Conn.

. per >P. Gardauską. 
Dearborn, Mich.

• >per J. Galminų 
Maspeth, N. Y.

per O. Cibulskienę 
Jersey City, N. J.

per J. Augutį 
Marlboro, .Mass.

per I’’. 
Minersville, Pa.

per O.
Brooklyn, N. Y.

per O. 
Bridgeport, Conn.

per J. J. Mockaitį 
Scranton, Pa.

per Ig. Klevinską.

Vif-o $208.50
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A. S. Novikov-Priboj
SHENANDOAH, PA. ^HILAELPHIA, PA

Būkit visi) ir visos Lyros Choro 
Operetiškamė Koncerte J

Pradedant šių metų darbuo
tę dailės - meno srityje, Lyros 
Choras rengia gražų operetiš- 
ką koncertą, kuris įvyks va- 

I sario 4-tą dieną, Mainierių 
svetainėje.

Choras turi daug simpati
jos ir pritarimo ne tik vietos 
lietuvių darbininkų tarpe, bet 
ir visoj apielinkėj. fKodęl? 
Todėl, kad Lyros Choras visa
dos patarnauja kaip vietos, 
taip ir apielinkės darbininkų 
organizacijoms ir tudmi šulo 
šia! nemažą'rolę darbininkiš
kame judėjime.

Todėl mes visi privalome da
lyvauti šiame padengime : ir 
tuorrii paremti; Chorą irč įpri- 
duoti jam dauginus energijos 
darbuotis. Frackvillės d. ,Že- 
lianka pareiškė: mes įverti
name cjioro darbus ir mes, 
Frackvillės lietuviai, masiniai 
dalyvausim jūsų koncerte .

Neturime žinių iš Minersvi- 
iki ko daeinama! Žiū-'.llčs.’ bet manoma, kad ši lie- 

-T i j j • • i. -i ii. tuvių darbiu, kolonija, kaip vi-rėk kad daugiau į mano butą nekeltum paeirodydav<; vyriškai, 
nei kojos. . įai neatsiliks nei šį kartą.

Greitai einu atgal, galva pilna minčių. Koncertas bus gražus, įdo- 
Vis tiek pas Pauliną juk tik tam ir ėjau, Tus turtingas dailės atžvil- 
kad pasakyti jai, kad mūsų tarpe viskas £iu; . duetų, solistų ir 

šiaip visokių gražių punktų su 
naujanybėmis.

Į šį koncertą įžanga gana 
Murena” plaukia į žema, tik 50c., o mes užtikri

name, kad jūs būsite patenkin
ti. Todėl I^yros Choras tikisi, 
kad visi lietuviai darbininkai 
atsilankysite ir ten susitiksime.

—o—
Iš A.L.D.L.D, 17-103 Kuopos 

Susirinkimo
Sausio 17 d., įvyko regulia- 

ris kuopos susirinkimas, kame 
padaryta keletas žymėtinų nu
tarimų. Išrinkta komisija, ku
ri su j ieškotų tinkamą vietą 
laikymui vasaros piknikų, o 
suradus tokią vietą, kreiptis 
prie žemės savininkų, gal bū
tų galima pasirandavoti ilges
niam laikui, iarba jeigu būtų 
prieinamos sąlygos, tai pirkti 

. sklypą žemės; ir įsitaisyti iiuo- 
Elektroš šviesa dega, 'į laivą kriokia van- savJi_ Taipgi nutarta 

duo. Valtis, kaip akmuo, atsimušė į jūrų . m°kėti po is kuopos 4zdo 
dugną.. ' . J M kiekvieną .menesi

—Kas atsitiko?
—Tai “Išpurtęs rienis” 

nesavu balsu kalbėjo Sorokinas. —Jis tau- 
ja minių protestas prieš karą ir viešpatau- •^us išpylė ant ugnies, kilo bjauri smarvė, 
jančią klasę. Reiškia, atėjo laikas, kad [ Kas tai jį pradėjo kolioti ir grūmoti baus- 

“'■* ‘ ' me. ; Virėjas nusigando, kad komandantas i
jį gali nubausti ir atidarė į viršų dureles; | 
virėjas, matomai, manė, kad mes dar nesi
rengiame nerti į jūrą... Mačiau, kaip mi
nų oficierius ant vietos jį nušovė, bet van
duo veržėsi į laivą su didžiausia spėka.

‘—Ten vienas kitą šaudė,—paaiškino kitas, j 
, Aparatas, rodantis gelmę, parodė, kad | 
submarinas yra 98 pėdų po vandeniu. Vi-i 
si nerimavo; kas tai kreipėsi į oficierių. 

—Kaip dabar . bus, ponas oficieriau ? 
reiškia, -mums galas?

Keikė virėją, keikė ir “Plikakaktį,” būk

Vertė D. M. šolomskas

(1 ąsa) nedidelė žalia spynelė. O namų savininkė,
Priekiniame gale valties esu vienas, ir nedidelio ūgio, 'SU piktomis akimis, paaiš- 

kę čia atėjau? Nežinau. Paskutiniai įvy
kiai neduoda ramumo. Mintys veja viena 
kitą. Kas per kvailystė viešpatauja ant 
žemės? Žmonės pasidalino į du ginkluo
tus liogerius ir jau kelinti metai mušasi, 
skerdžiasi, naikina miestus ir miestelius, 
nutrypė laukus, sunaikino gyventojų na
melius, taip sunkiai įgytus. Ir tą bjauru
mą ne tiktai teisina, bet dar didina garsūs i o kita piktai mosuoja, tartum vinį kala

> .......................... | man į galvą:
—O atsitiko tas, kas turėjo atsitikti.

kiną:
—Kiek aš jai prikalbėjau, kad ji netu

rėtų reikalų su jūreiviais. 'Bet neklausė 
manęs. Taip ir clasirito iki gyvenimo taš
ko . ..

—Kas jai atsitiko?
Šeimininkė viena ranka laiko žiurstelį,

mokslo vyrai.
Kaip viena, taip ir kita kariaujanti pusei —O atsitiko tas, kas turėjo atsitikti, 

pasikvietė sau į pagelbą vyskupus, kuni- Trys dienos atgal rytą, beauštant, ji išsi- 
gus ir išgalvotą dievą. Meldžiasi jam ar- gėrė nuodų. Nuvežė ją į ligoninę. Tai da- 
mijos, meldžiasi gyventojai ir prašo jo pa- bar klausimas—ar pasveiks ar mirs. O ma- 
ramos. Nori papirkti jį, degina prieš jo ne valdžia tąso visokiems tardymams. Žio- 
paveikslus žvakes, rūko, dumia, siūlo pini- plė, kad nors raštelį būtų palikusi, kad pa
gils, meldžiasi. Kuom gi tokis dievas ski- ti noki pasidaryti galą, o dabar taip. Gi 
riasf nuo veidmainingo viršininko, iman- žodžiu ji nieko negali pasakyti, nes burna 
čio kyšius? Kas jam daugiau duos, tą jis j išdeginta. Štai kas atsitiko, del jūsų, pra- 
ir palaikys. O jeigu būtų tas dievas ir to- keikti jūreiviai! iki ko daeinama! Žiū-' 
kis galingas, kaip jį piešia, tai argi jis ski
riasi kuom nors nuo didžiausio turčio, ku
ris gėrisi bjauriausiais vaizdais. _ Kam jis 
leidžia karui viešpatauti ir kodėl jo nesu
laiko? Kodėl jis leidžia žmones skerstis, 
jeigu jis tokis galingas? Ir ne tik aš vie-1 baigta. Dabar mano kelias yra kitas, 
nas taip mąstau, tą mąsto milionai karo’ * * * *
apkasuose. į Ramus rytas, mūsų “

—Štai gerai, kad radau tave vieną,—ta-I jūras. Čion jūros užpildytos minomis, pri- 
rė įėjęs Zobov,—man norisi su tavim rim-1 sieina plaukti atsargiai ir zig-zagais. •.. 
tai pasikalbėti. I Kinu į vidų “Murenos”. Dvokia. “Išpur-

—Na, gerai, kalbėk. ! tęs rienis” vakar ūžė su merginomis pas
—Štai ką, Vlasov—liaukis paskui mote- “Velnio svočią,” buvo girtas ir dabar pus- 

rų sukneles bėgiojęs.
—O kas tada?
—Dabar laikas ne tokis, gyvename karo 

ir sukilimų laiku. Juk tu matai, kaip žū- denį. Tik staiga pasigirdo baisus vandens 
va žmonės? Pražūsime ir mes ir už ką? j ūžimas į “Murenos” vidų. Riksmas, nieko

—Taip, geras prieteliau, matau, matau! negalima suprasti. Keletas jūreivių spėjo 
viską. Visa žemė apdengta apkasais ir ge-įbėgti į priekinį kambarį ir greitai užsida- 
duliu, ją plauja kraujas ir našlaičių ašaros.| re,. kaip nuo atsivejančių vagių. Jų veidai 
Todėl ir mano krūtinėje ne širdis, o šmotas • baisūs. Už durų pasigirdo keletas šūvių... 
įkaitintos geležies. Bet ką gi mes galime i Baisus sujudimas ir nusiminimas... t 
padaryti, kur gi ta spėka, kuri tą viską su
laikytų ?

Zobov ^prikišo savo sausa veidą arčiau. 
Jo akys sužėravo kerštu,’sumaišytu su pa
sitikėjimu, ir jis prispaustu balsu pradėjo:

—Visa spėka darbininkų klasės rankpse. 
O darbininkai ginkluoti ir išlaviriti tuos 
ginklus vartoti. Taipgi per visą šalį aidė-:

girtis pripylė taukų ant ugnies. Girdisi 
keismai prieš jį.

Mūsų valtis jau baigia pasinerti į van-

—Nieko, nieko,' Nusiraminkite,—sumišęs 
kalbėjo oficierius.

I Iii V • T

Sklokininkai Nusigando Dar
bininkų Teismo

Nespėjo pasirodyti garsini- 
hiai, kad bus darbininkų teis
mas tiems elementams, kurie

Naftiė, 995 N. 5th SL, 8-tų Vai. va-' 
kare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių1 reikalų aptarti. Atsiveskit ir 
naujų narių.

Sekr. J. Vaitkus.
(17-19)

WORCESTER, MASS.
L.D.S.A. 2-ra kuopa rengia kepu

rių šokius šeštadienį, 23 sausio, Lie-

reikia ruoštis... * ' ■'
—Prie ko ruoštis?
—Prie atmonijimo viešpataujančiai kla

sei ir caro režimui. • •
—Prieš ką gi kariauti? ,
—Prieš tuos, kurie karą suruošė ir^ pre

kiauja mūsų krauju.
—O kas toliaus?
Zobov pradėjo aiškinti bolševikų pro

gramą. Jau senai dasiprotinėjau, kad pas 
jį yra kokie tai ateities planai. Pasirodo, 
kad jis tiktai dangų nori palikti ramybėje, 
■bet ir tai tik laikinai, o ant žemės jis ir jo

parėmimui 
! Komunistų j Partijos. Ši mo- 
I kestis tęsis kol kuopos ižde ra- 

pražudė mus,— j sis pinigų.
Šiame susirinkime užsimokė

jo savo metines mokestis už 
1932 metus vienuolika drau- 

j gų, kas yra pagirtina.
Kuopos Koresp.’ DETROIT, MICH

■ Rezoliucije. Lietuvos Fašizmo 
Klausimu

Mes, Detroito lietuviai dar
bininkai, susirinkę masiniame 
mitinge, , 27-tą d. gruodžio, 
1931 pi., sušauktame Detroi
to Lietuvių Pfiešfašistimo Ko
miteto ^paminėjimui 5-kių me-

uct n idi UA laimucti, U aut z.vnib& ji& ii ju //eiaįme ištiko tik todėl kad iis buvo tu sukaktuvių nuo nužudymo vienminčiai mano viską perversti augstyn tai nelaime įsuko uk wuei, Kau jis duvo “ cipdrio Požėlos
kojomis. Pasižadėjo supažindinti mane fcu *s'ved?s, sav?. dukteĮL buv0 Snbergerio ir čiornio, piL
savo draugais. ' tiktai Zobov; jis maste ir iki kraujų kram- rfti^iame.

—Taip, Vlasove, tu mums esi reikalin- t\Was. 
gas.

—Gerai, Zobov, aš sutinku.
Vanduo veržėsi jau ir į kambarį; iki ke- 

jlių stovėjome vandenyj. Elektros šviesa 
Daba?jau ??rataurk?r‘privalau sueik- ^rksėįo. Oficierius Golubev pasiūlė duo- 

voti savo energiją. Prispaustoji darbo zm1^ L viršų: ^atidaryti torpedą išleisti 
liaudis sunkiai alsuoja, šimtmečius ją lai-' ??Jos.or^ Para^yti rasią, ten .įdėti ir ją 
kiusieji retežiai jau trūksta. O rūstumas ■ iššauti. Tokia,, torpeda greitai Išplauks 
veik visų dirbančiųjų smarkiai auga—taip|ant vandens paviršiaus; gi čia laivai tau
tai ir bus ta spėka, kuri padarys esamai?^ plaukioja, pastebės ir mus ištrauks su| 
padėčiai galą. Jau jaučiamos siubuojan-1 submannuz..' Už kelių%minučių viskas.bu- 
čios darbo masių bangos, kurios bus dar ivo prirengta. Įrėmina iššauta..., 1 
galingesnės už'Baltiko jūrų bangas. Gali . Vandens pribėgo dar daugiau. Akumu- 
būt, tose bangose aš būsiu sutrėkštas, gal patoriai nustojo dirbti, elektros šviesa 
būt, kur nors mano karštas kraujas aptaš-j ’ oras spaudžiamas vandens iš apa- > 

4vkys miesto gatvę, kaip aptaško jūrų ban- C.1OS’ kvėpuoti daiosi sunkiau...^ Jau. ke- 
gos akmens skalas. Vis tiek pat mano gy- -- --
venimo kryptis pasukama j kitą pusę; ei-iį’‘ ]emm)te /.<fl”sh lie.Vt„\ nuo 
siu tuom keliu, kuriuo eina draugas Zobovį*1?8 lenqPl.-t? L.as. u? 1 L. P¥° 

z ir jo draugai.

Tylu, artinąsi vakaras, miestą pradeda 
uždengti tamsi nakties skraistė. Ir kodėl 
aš einu pas Pauliną? Aš ir pats nežinau. 
Ir tiktai kelyje padariau tvirtą nuspren
dimą, kad pasakysiu jai jūreiviškai:

—Atiduok meilės galus!
Ir daugiau nei žodžio nepridėsiu. Taip, 

apsisuksiu ir apleisiu jos butą. Bet kitką 
man paruošė jos likimas: man gerai pažįs-1) 
tarnas kambarys tuščias, ant durų kabo

Kadangi šiandie sueina 5 
metai nuo nužudymo keturių 
Lietuvos darbininkų vadų ir 
kadangi Lietuvos fašistine val
džia dar ir šiandien nesiliau
ja persekiojusi ir žudžiusi dar 
binįnkus ir valstiečius,—

■1 ■

IjJž tai šis masinis susirinki- 
!mas pasmerkia Lietuvos fašis
tų valdžios tokius •: žygius ir 
pasižada remti Lietuvos' dar
bininkus ir valstiečius jų kovo
je iuž nuvertimą Smetonos fa- 

I šistinės valdžios.
Mes taipgi raginame visus 

Amerikos lietuvius darbiniu- 
i kus prie gyveshio ' veikimolios valandos laukimo. Elektros šviesa už-

gęso. Bet mes turėjome mažą rankinę ęlek-1 Priešfašistiuiame Komit ete, 
' -- 4 ( kurios Pr*e didesnio solidarumo Lie-

1 šviesos nedaug. Vanduo jau pasiekė loveliu ?v?s. kovojantiems su fašizmu 
paklojimus, oras dar 'labiau pablogėjo. Zo: !darblnlnkam»- . . _ 
bov įrodinėja, kad vienatinis išėjimas, tai Mes pasižadame visais gali- 
kol dar nenustojome spėkų, “šaudyti” žmo-i1?aį. gūdais remti Lietuvos 
nes per torpedą vamzdį. Už durų, ski-, p"
nancių mus nuo laivo, yra virs 30 lavonų,. gelbą Lietuvos Komunistų Par- 
o mūsų ęįa .gyvų viso 10 žmonių. “Mure- tijai jos kovoje už nuvertimą 
nos” neveikia nei vienas aparatas; ji guli, fašistų ir įsteigimą Lietuvoje 
kaip negyvas lavonas, jūrų dugne... Kai Darbininky Bežemių ir Maža-

Mitnskinas ‘ sau-i ikurie jūreiviai verkia, 
kiasi dievą ir velnią į pagelbą...

(Bus daugiau)

žemių Valdžios. <
Priešfašįstįiiio Komit. 
Sekretofius
R. Beniušis.

; ELIZABETH, N. J. *
Paminėjimas Lenino mirties bus 

penktadienį, 22 sausio, Rusų svetai
nėj, 408 Court St. Pradžia 8-tą vai. 
vakare. Bus koncertinė programa. 
Visi dalyvaukit. Rengėjai.

GRAND RAPIDS, MICH.
KALBĖS R. MIZARA 

šeštadieni, 23 sausio, Liet. Sūnų
| įr Dukterų Dr-jos svetainėj, 1057

Pradžia 7:30 vai. vakare.

grįžo iš Sovietų Sąjungos. Kurie tik 
įdomauja! apie Sovietų Sąjungą ir 
•norit dažinoti, kaip ten dalykai da
bar yra, tai ateikit į šias prakalbas.

Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141-mos kuopos susi- 

i rinkimas bus sekmadieni, 24 d. sau- 
1 po No. 928 E. Moyamensing

ir naujų narių atsiveskit. ' 
Sekr. J. Baranauskas.

(16-17) .
BRI DGEPORtT^ON N.

GRA2T1S' TEATRAS JR «AI>T4J» ’ • • 
įvyks šeštadienį, 23 d.‘ sausio (Jan
uary), 1932, Liet. Jaunų Vyrų Svetai
nėje, 407 Lafayette St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. L.D.S. 74 kp. stato sce
noje J. P. Karnaukalo, trijų veiksmų

• dramą ' Wėją Sėji, Audrą . Pjausi.”, 
Parašyta iš lietuvių gyvenimo ?

Amerikoje, čionai matysite katali- ' ’ 
kus, tautiečius, socialistus ir bolšeVi- . • 
kus,'kunigusf“ biznierius ir policiją. 
Darbininkų varfcus, skriaudas, kovas 
ir streikus: Šitas veikalas apima vi- ; 
są lietuvišką gyvenimą. Ateikite, 
o tikrai nesigailėsite. Publika pra
šoma ateiti laiku, nes lošimas prasi
dės lygiai ant 7:30 p.m.

Po teatro bus šokiai. Orkestrą bus 
pirmos klasės. T.žanga augusiems 

Vaikams 10c
Rengėjai.

(16-7)

PHILADELPHIA, PA.
Bedarbių Tarybos susirinkimai 

įvyksta kas ketvirtadienį, Liet. Re- 
pub. Kliube, 1011 F’airmount Avė., 
7:30 vai. vakare. Antros kuopos su
sirinkimai laikoma kas sekmadienį, 
po No. 928 E. Movamensing Avė., 
12-tą vai. dieną. Visi lietuviai be
darbiai lankykit susirinkimus, nes tik 
bendrai iškovosim pagerinimą esamų 
sąlygų.

L. Pivariūnas.
(17-18'

užgriebė A.L.D.L.D. (Lto Ap1-I tuvių svetainėj, 29 Endicott St. Pra- I U 
oVxUXizx cmolrblrK- onab ! <lžia 7:30 val- vakare. Už įvairiau-! Hamilton Ave., įvyks svarbios pra-skllClO turtą n suskaldė aps " sias kepures bus duodama dovanos, i kalbos. F.....— ---- —
ričio konferenciją, skaldo kuo-j Įžanga vyrams 35c, moterims' 25c. : Kalbės R. Mizara, kuris tik ką su
pas ir t. t.,—šis teismas taip 
juos nugąsdino, kad jie neria
si iš kailio, bėgioja ir organi
zuoja savo sekėjus ne tik Phi- 
ladelphijoj, bet ir kituose mie
stuose. Nes jie gerai žino, 
kad dauguma Phila lietuvių 
darbininkų nerems jų. Tai 
prieškomunistiniai sklokinin- 
kai mano, kąd susiorganizuos 
kituose miestuose ir atvažiavę 
išteisins savo purvinus darbus. 
Labai klysta taip ‘manydami. 
Jie niekadaJ neūĄslėpš1 'feavb 
purvinų darbipnud darbininkų. 
Darbininkai juos skaudžiai nu
baus, prikalbami prie gėdos 
stulpo. Kad smarkiau nubau- 
dus šimanskus, Jatužienes, 
Bendaravičius ir parj vadą L., 
Prūseiką, kuo skaitlingiausia 
dalyvaukite tame teisme, lie
tuviai darbininkai.

Šis masinis darbininkų teis
mas prieš sklokininkus įvyks 
nedėlioj, sausio 24 d., 2-rą vai. 
po pietų, 
Svetainėj, 
sing Ave.

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjos.

(17-18)

WORCESTER, MASS.
Komunistų Partijos Lietuvių Frak- , 

cija rengia diskusijas sekmadienį,, 24 Į 
sausio, iLetuvių ■ svetainėj, 29 Endi- ' 
cott St. Pradžia 3-čią vai. po pie- ' 
tu. Bus diskusuojama I 
klausimu ir kas turi vadovauti lietu- Į 
vių darbininkų įdėjimą; Daugelis 
darbininkų mano, kad ši bedarbę, šis 
krizis yra tik laikinas nuotikis,' kad 
bile dieną viskas pagerės. Ar iš- 
tikrųjų taip yra? Ot apie tai ir bus 
diskusuojama. Kitas klausimas, keno 
vadovybę lietuviai darbininkai turi 
sekti? ' šis klausimas sukelik daug 
ginčų' ir argumentu. Tėdel visi, 
draugai ir draugės, dalyvaukit šiose 
diskusijose. Įžanga, veltui. . . .

Komitetas.
' ' ! , ■ ' • • 1 ■' ' 1 (17-19)

bedarbės ;’10> P° IN0' yz° Moyamensing 
ati lietu- ' Avė., 10 vąl. ryte. Visi nariai ateikit

NEWARK, N. J.
Smagiausia ir Puikiausia Vakariene 

Kas įspės, kas bus 24 d. sausio 
(January), 1932? Kad nesukt gaivu 
ilgai, tai jau aš pats pasakysiu. Tai 
bus smagi linksma Sietyno Choro 
vakariene su puikia ir linksma kon
certina programa, kurių atliks pats 
choras ir jo nariai choristai: solus, 
duetus ir dar daugiau ir dar dau
giau. . . Draugai-gės darbininkai-kės! 
Jūs jau gerai žinote, kad Sietynas

vo. Jus linksmino ne tik Newarke, 
bet ir visoj jo apielinkėj, teikdamas

I operetes, dainas ir t. t. Mes tiki- 
‘ mes turėti choro simpatizatorių iš 

visos New Jersey ir New Yorko apie- 
linkių. šį sezonų choras turi pasi- 
briežęs jau gerų parengimų ir ope
rečių. Praeitus metus choras links
mino darb’ninkiškų publikų, linksmins 
ir ateityje. Visi ir visos sekmadie
nį, 24 sausio (January), į Jurgine 
svetaine,- 18O New York Ave.. New
ark, N. J. ' v x (17-18) .

Koresp.

Lietuvių Tautiškoj
GOQ I? v jau įgeidi Z.UIVI.V, IXO.U uicvjuao
JZcS K. Ivioyamen- ; per pastaruosius metus jums taraa- 
Philadelphia, Pa.

J. P.PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

A.L.D.L.D. 10-tos kuopos ssuirinki- 
mas bus pirmadienį, 25 sausio, Rusų

namaiEniaiL

35c

QIIIQIIIQIIIQIIISIIiailiaillQIllSIIIQIliQIIIQIIIQIIIQIIl

Darban, Išbaigi Platini
\ 1 * 4

/VISA SALt , 
PROLlTARIATUl!

DAR TURIME 1,« K OPI J U IŠPLATINIMUI
Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 

ir šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.
KAINA 25 CENTAI, GERANUOLAIDA PLATINTOJAMS

~n<4tii»inHJli-aui°iiJMiiMiiHiii?ini<>Hi)»rfn^Trn»iiiHiii~iimiit.iiii»iiiiMiii»ii!Miii«rmsniisiniitnrani IQIIICIIICIIICIIIDIIISHICIIIQIIICIIICIIICIII

JLail



Ketvirta d., Sausio 21, 1932
• f •««

KANADOS ŽINIOS
Net Gyvuliai Badauja; \ 

Partnerius Baudžia

nacionalą, bet kad prašot, tai 
dainuosiu ir jūsų himną.

Tai šitaip re.yoliuciyos kar
eivis, kuris norėtų kariauti 
Raudonojoj Armijoj . . .

Draugai, jeigu mes einam į
CALGARY, Alta. — Gruo

džio 28 d. policija nubaudė 
farmerį Carl Olsen $5 pabau
dos už tai, kad jo karvės ba
dauja; tris rado nudvėsusias, 
o 30 galvijų pusbadžiai gyve
na, vos tik skūra ir kaulai.

Tai vakarų “civilizacija.” 
Bedarbiai gali badauti ir mir
ti badu, niekas jų “nemato” 
ir nieko už tai nekaltina. Tai 
pasirodo, kad buržuazinei “ei- 
vilizacijai” daugiau rūpi gyvu- į - formoje.' 
ha., negu žmones. '^turėjima^

punktų svarstymo, kurių pasi
rodė Visa begalė.

Įvairius punktus svarstant, 
veik visi dalyviai gyvai įdo- j bendras draugijas, ūžimam jo 
maujasi organizacijos . -1-- ! ■
lais, ypač tuose punktuose, ku-’ ' '
rie liečia-opiausius darbininkų 1 saujelės fašistų, 
reikalus. ”” ' ’ - ų-_ —’ !
sai nieko nebodami persekio-'yO 

jimų iš valdžios pusės. ’’
Tvarkant gabiam pirminin- 

ikui visą laiką, reikalų svarsty- 
1 mas ėjo gyvai ir sklandžiai. 
! Be viso to, ateityj nustatyta 
i susirinkimus daryti du kartu 
1 į mėnesį, vieną special}, o an
trą paskaitų formoje. Visa 

, . sav,o

APfiffiS KOM. PARTIJA SAUKIA 
GELBET SCOTTSBORO JAUNUOLIUS

reika-'se vietas, tav kariaukim už sa- 
. i vo idėjas, o nebūkim tarnais 

J ’L r / 'V- Juk šiandie 
Visi drąsūs, lyg vi-Jyra auksinė dirva skleisti sa- 

• idėjas tarp darbininkų, 
i kuomet kapitalistinis pasaulis 
baigia kirmyti. Ar dar kada 
bus 
vo :

Ar dar kada 
; geresnė proga skleisti s&' 
idėjas?

A. Makulis.

EASTON, PA. ,

A m e r ikos Komunistų 
Partijos Centralinis Komi
tetas išleido atsišaukimą į 
visus Amerikos darbininkus 
ir darbininkes delei kovos 
už paliuosavimą nekaltų 
Scottsboro negrų jaunuo
lių iš mirties nasrų. Šian
dien, sausio 21 d., Alaba- 
mos Augščiausias. , Teismas 
pradeda svarstyti jaunuolių 
apeliaciją.

Komunistų Partija šau
kia darbininkus gelbėti 
tuos jaunuolius iš mirties 
nasrų. Augščiausias Teis
mas pasibijos tiktai galin
go darbininkų masių protes
to.
proletariato rankose.

Komunistų Partiją ragi
na visus darbininkus ir vi
sas darbininkų organizaci
jas šioje valandoje reika-

Jaunuolių lilainąs yra dėmi ja išleido raudonuosius’ 
armijos ir laivyno inžinie
rius. Jų tarpe baigusių 
mokslą 80 nuoš. yra komu-1 
nistų ir darbininkų.

Toronto,.. Ont, Miesto rinki--kampelio, kur dar plačiau vis- A.L.D.L.D. 13.Kp. Rezoliucija 
muose Komunistų Balsai dvi- ! kas. 1SS1V^ stYta’ ^ Pasmerkianti Oportunistinius

gubai padidėjo. ' . | Turiu priminti, kad pasku- i
Toronto miesto rinkimai bu- į tiiliu0U 'aikV' nusitverė dar 

vo sausio 1 d 1932 m. Komu- ™na . 1,.etuvl'-1 organizacija ir| 
nistų balsai dvigubai padidė-ldai v!esai nurodžius šiame, 
jo, kaip pernai; 1Pr.adeJ0 1
J Ine komunistai ir mes ne kriks-

*
Kanados Komunistų Partijos 
Centro Komiteto sekretorius, 
kuris nuteistas 5 metams kalė
jimo, drg. Tim'Buck, ir da
bar gavo 5974 balsus, o perei
tais metais gavo 3033 balsus, klasės reikalus, priešų naudai,

Kitas nuteistas 5 metams ka- irgi aišku. Jūs patarnausite J 
Įėjimo, drg. John Boychuk parsidavėliams, kurie, norėda-; 
kandidatavo į aldermanus; ga-’ mi prisitaikinti prie sąlygų, I iįo 'krizio darbininkų lėšo 
vo 758 balsus, tai yra dvigu-, kiekvienu momentu keičia kai-; į§ Ritos pusės darbo masės 
bai daugiau kaip pernai. Dig. IĮ. Į kairėja, persiima kovingumo
Harry Guralnick gavo o05 bal-■ Drasįaį galiu sakyti kad ! dvasia. Streikų bangos siū-
sus dvigubai daugiau kaip per-i y ga ? . ibnoiQ nflr visa šąli ir Durto inai. Darbietis (laborist) Ja-!^ bespalvis kailis darbiniu- (buoja pci visą salj n pmtol 
cob Romer, kuris kandidata- kams P^istamas, n(,rs ir gra.

į tas. Tad dar viešai
socialistai” siems me®., .galime
„ž komo, ’amžiną atilsi.

>

Skaldytojus Mūsų 
Orgąnizacijų

Visame kapitalistiniame pa
saulyje jau kelintas metas 
viešpatauja dar iki šiol negir
dėtas krizis, ir su kiekviena 

iena eina didyn ir platyn, 
j visą krizio 

ą uždėjo ant darbininkų 
Apie 50 milionų be-

Į kontrolierius kandidatavo I čionys, nors ir švenčiausios ne- 
kaltybė mus pagimdė.” Ir ky- i Kapitalistų klasė 
la noras paklausti, o kas gi našta, 
jūs? Jei jūs esate darbinin-1kiasįs>

t , lauti; jaunuolių, paliuosąvi-1
Komunistų Partija sako, i mo.į; ; . .. .,

kad visa atmosfera užpiL- Nepąsiįikėkit,e. ■■ burąuazi- 
dyta neapykanta prieš tuos nio teismo . ^maloneh > ;Tąs 
nekaltus’ jaunuolius. Visoj; teismas yrą ^ąpįtajisiiųiįrąn,-; 
Alabamoj pradėjo su did 
žiausiu pašėlimu siausti; kų jaunuolius... gąlės išpjėš- 
negrų priešais Jaunuoliams; ti tiktai bendras kovingas.. 

! grūmoja mirtis. .' frontas darbo masių. '

kis. O iš kapįtalistų rąn-

kai niekas neužginčys, bet jei darbiu pasaulyje, Jungtinėse i PhijadclpWioj 
jūs dirbti žadate prieš savo Valstijose 12 milionų. Algų I r 

isdie-kapojimas dirbantiems'kasdie-1 
minis apsireiškimas. Viešpa- 
Įtaujanti klasė bando išbristi -iš

i Lenino Mirties Paminėjimas I tos milionų dolerių. Pasko-i 
i la suteikta tik ant vienuoli-; 
j kos dienų ir ant 6 nuoš.
] Taip pat hianomą, kad ban- ] 
1 kieriai greitoje ateityje! 
miesto valdžiai suteiks di- i 
desnę paskolą. I

<■ vo su d. J. Boychuk viename 
“uarde,” gavo 721 balsą. Pa
sirodo, kad čia “;
mažiau gavo balsų už komu-! 
nistus.

James Simpson socialparda- j 
vikas, kurį reklamavo liberalų I 
ir konservatų didlapiai už tai, j 
kad jisai “stengėsi” prašalinti 
komunistus iš darbininkų ju
dėjimo, (kaip rašė Daily 
Star), tapo išrinktas į kontro
lierius buržuazijos pastango
mis, kaipo ištikimas jų tarnas.

Alginis Vergas.

LIETUVIS GRABORIUS

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Puslapis Penktas
i f » 4 T i

Leningrad.—Karine Aka- ■

■ JUOZAS KAVALIAUSKAS

................ 11 *.................................................................. .

rašomąsias mašinėles. 1932 
metais jis jau suteiks 2,500 
mašinėlių.

Vereščinski. — Paleistas, 
darban linų apdirbimo fab-' 
rikas No 23. Jis dirba ge-i 
rai ir žalia medžiaga aprū-j 
pintas.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Norintieji ge
rinusio patar

navimo ir už 
žemą kainą,

nuliūdimo va
landoje tauki-
tia pas:

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1117

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

PHILADELPHIA, Pa.—
Lenino mirties paminėjimo 
demonstracija bus' 22 sau
sio 8 v. vak., Metropolitan- I

Iš Sovietų Sąjungos
! ' _  i

ton maršuos į | B'ak'u.— Paleista darban
'Baku miesto .elektros pajė
gą gaminanti stotis. Ji iš- 
budavota į 10 'mėnesių ir 20 
dienų. Amerikonai inžinie- i 
riai buvo apskaitliavę, kad' 
darbas užims 12 mėnesių.

Opera House, Broad ir Po-; 
i plar Sts. Lietuviai darbi- i 
i ninkai susirinks rusų sve-1 
tainej, 995 N. 5th St., 7 vai. 
vakare ir iš 1 
Metropolitan Opera House. 
Visi būkite laiku.

Komitetas.

kapitalistinės sistemos pama- 
' ‘ . Vadovaujančio] rolėj šių 
i kovų prieš kapitalistinę siste- 
Ima stovi ne kas kitas, kaip 
(KOMUNISTŲ PARTIJA. Aky- 
Ivaizdoje paaštrėjusios klasių 
kovos,- aštrėja ir viešpataujan
čios klasės puolimas ant Kom
partijos, kaipo vado darbinin
kų klasės.

Ir tuo laiku, kuomet labiau 
reikalinga komunistinė vieny-!

į be, atmušt atakas iš kapitalis- i 
j tų pusės,'atsiranda renegatų, i 
' Vienybės ardytojų ir sa.vo de
moralizacija puikiausiai pasi
tarnauja viešpataujančiai kla-■ v - .
šei. Nuo to* ųe‘lųiosą’nei-vie-i uždaromas Ispanijos J----

’na tautat t. 4-. 1 44 j tų' ordenas ir paleidžiamai 
• -Lietuvių p i* r«e škoipuhistįnė visa jėzuitų organizacija, o

'jos turtas konfiskuojamas.
......... .......Mx.xxv* ■ Jezuitų lizdas ‘Ispanijoj 

jifardymas mūs?dar- • buvo didelė spėka ir feyva- 
Komunistų Partijos— . bininkiško judėjimo, jų demo-, vo nuo šešiolikto šimtmečio.

prisigrūdę. Bet! ralizaci ios nešimas į. visas or-’ Jie ėdė Ispanijos liaudį ir 
■ j besąžiniškos i per šimtmečius susikrovė 

“ J’-VeikuiasėČ1i-iturtų už $39,000,000. Vadi-
I naši, vardan dievo grobė 

1 sau turtus ir maitinos liau- 
ir pagelba Prū- dies prakaitu ir krauju.

pavadin- į tus. 
negimu- 
pasakyti

On t a.

NEW HAVEN, CONN.
Bedarbė ir Oportunizmas
Kaip višur, taip ir čia siau

čia 'baisi bedarbė. Nėra tos 
dienos, kad vietinė kapitalisti- 
hė spauda nepraneštų, kad be
darbis nusižudė vienokiu ar ki
tokių būdu.' Bankai užsjdaro 
vieiihs po4 kito. yĄlgps nuka
potos iki kaulė Hr dar kapoja-, ... .
mos. • ■ i ‘ i ' J ! opozicija, po įtaka savo opor-

I m : , , . . , • tunistinių vadų, Prūseikos ir.
Tarptautinis darbimpkų vai-; Butkaus, jau galutinai nusima- ’ 

Dra_ ;kimas didėja. Nueik į paren-1 skav0 
Mara- Italus Komunistų Partijos—’

T-no veik, drama, iš Fran darbininkų prisigrūdę. Bet į '
Ban-i lietuvių darbininkų veik nie-1 ganizacijas> jų į

nepatėmysi. Mat, mMsų atakos ant draugų, veikiančių'
1 su ketuvisku; kartu su Kompartija, ~_„.

YisiĮtadejimu. D^el^ mdsU ! mas. suirutės tarpe darbininkų

Ispanija Likviduoja

, Baku. — Vienas žibalo į
MADRID. — Pranešama, šaltinių ruožtas turėjo siu 

! kad prezidentas Zamora pa- teikti į metus 517,000 tonų 
' sirašė įstatymą, pagal kurį žibalo. Jis suteikė ant 94,-;

<. iš S. ir D. Pašalpjnšs Drau
gijos Pramogos

TORONTO, Ont. — Gruod-' 
žio 31 d. buvo Sūnų ir Duktė-, 
rų Pašaipinės Draugijos meti- į 
nis balius su programa. ~ 
mos grupė suvaidino ‘ 
tas,” ' 
ei jos revoliucijos laikų.

>s Choras sudainavo keturias - kur
> .inas. Publikos prisirinko! draugai
pie 300, pilna svetainė. '..... ............... v _____ _

linksmai šoko, griežiant gerai i draugų yra viršininkais palšo-1 pageų)a sav0 šlamštelio “Nau- 
dūdų orkestrai iki 12 vai. O!se lietuvių draugijose ir sten-1 -os Gadyngs» į
12 vai., pasitinkant naujus me-imtasi ten neužgauti saujelės seikos misijų po' kolonijas ir į 
tus, Bangos Choras sudainavo j tasistų. Mat, kaip čia ga'h ( pagapos ju skaldymas A.L.D.'

i • • lai \: L.D. organizacijos, aiškiai pa-į
f St. Agnes svetainė, kurioj ; °^.1 . ateis nnkimai vąldybų , : rodo, kur iįnk opozicija žings-l 
' buvo S. ir D. Paš. Draugijos ireikia pataikauti. lie rųusų Riuoja. Aštfėjanti klasių ko-i 

......................................................................sutrinkimuose va nuima kaukes nu0 veido vi .
.buna revoliucionieriai, bet is0 to blsding0 elcmento> kuris,'

dūdų orkestrai iki 12 vai. Ojse lietuvių draugijose ir sten-1 
12 vai., pasitinkant naujus me-imtasi ten neužgauti saujelės

metinis balius, priklauso itaUl ' sa\?
katalikų parapijai. Kadangi ‘ .Pa L

s jezui- 000 tonų daugiau.

" LĖl<INGliA'b.'— Lygo- 
vos miestely paleistas dar
ban fabrikas, kuris gamins

’. ‘ I

IŠLAIMEKIT1
Ekskursiją į Sovietų Sąjun 

gą Dykai

Oficialis organas Lygos delei
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių komunistų 
simpatikų susirinkimas 
šaukiamas šeštadienį,

ir 
yra 

sau-svetaine randasi lietuvių apgy-; y:*1 P ema j ^nas draugijas, { prįsj§ii^jęS prie mūstj ir pate-j
ventam distrikte, tai ją lietu- tai . besallski- štai pa-1 j^s neĮ. į vadovaujančias vie-1 .
viai rendavo parengimams per vyzdžiai. ;^as masa judėjimo, bando vest;310 u., ‘-oU vai. vakare.
keturis metus. ' Didžiausią vietinę pašalpinę mus į oportunistinę balą, ku- Rusų Darbininkų. keturis metus.

Kada mūs progresyvės drąu 
gijos turi parengimą viršminė- 
toj svetainėj, tai tuo sykiu mū
sų brolių lietuvių katalikų skle 
pas tuščias, mažai kas pas 
juos eina. Tą matydamas, lie
tuvių kunigas Garmus nuėjo 
pas italų kunigą; pasakė, kad 
jis negali duoti svetainės bol
ševikams, nes jie eina, prieš*, 
religiją ir dainuoja Internacio
nalą. O jeigu toliau svetaine 
jiems bus rehduojama, tai gir-* 
di, eisiu * apskųsti .vyskupui. 
Del to italų kunigas norėjo 
uždaryti-mums svetainę, bet 
paskui del morajio ( ? ) išrp- 
kavimo turėjo leisti. ■

Mes svetainę renduojam už 
pinigus, kur mums patogiau ir 
kur gaunam. Jeigu čia ne
duos, mes kitur gausim. O ku
nigas Garmus tuo nieko nelai
mės; laisvamanybė plėtojasi 
ir auga, ir greitu laiku Garmui 

^niekas nebetikės. Prisieis jam 
^eiti dirbti ITaudingo darbo.

D. N-rys.

e. X

i draugiją per laikus 
šistai, kol privarė

valdė fa-'rion patys sparčiai ritasi.
draugiją! A.L.D.L.D. 13 kp., kaipo da-

995 N. 5th St.
Šis susirinkimas 

i mas Komunistų

Name,

šaukia- 
Partijos 

vajaus reikalais. Kaip žino
ma, dabar eina naujų nariu

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Ši dovana bus duodama tam 

darbininkui, kuris gaus dau- 
r i a u s i a pre n u 111 o r a tų. 
(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas)

SKAITYKITE
UŽSIPRENUMERUOKITE

Toronte A.L.D.L.D. Kuopa Da
rys po d,u Susirinkimu j Men.

TORONTO. —. Š. m. sausio 
|Į . mėn. 10 d., Ukrainiečių’ dąrb. 
i name, buvo visuotinas A.L.D. 
į L.D. susirinkimas, kuriame da- 

'i/ lyvavo veik visi org. nariai. 
/ Susirinkimo pirmininką įšrin- 
jA \ kus, eita prie dienotvarkės

prie bankrūto.* Kadangi drau-; lis darbininkiško judėjimo, ku- ’ 
gijos eiliniai nariai yra dar-1.ris tvirtai stovi su Komunistų ] 
bininkai, tai išrinko į valdybą : Partija ir Komunistų Interna- 
“bolševikuš.” Čia jau suteikė cionalu, griežtai pasmerkia / . . - -

į progą aiškinti tiem nariam sa-' skaldytojų darbus, atliktus A. i vajus į Komunistų Partiją 
Mums reikia padidinti revo 
liucinių batalijonų eiles 
Mes kviečiame į šį susirin 
kima visus Komunistų Par- 
tijos rėmėjus ir simpatikus 
Bus nuo Centro Biuro ats
tovas. Bus aptarta ir kiti 
mūsų reikalai; ‘ ;

Komunistų Frakcija.

• vo idėjas ir nušviest fašistų ' L.D.L.D. 6-to Apskričio konfe-
L 1 1 1 — L 1* X • — L* 4- «« z\ t z-x i Y /T zvn rt r i zx

sų draugai » pasinaudoja 
projgk? . VisĮtf 'ne.' ■ * ‘ 
si 4 pąt^įka.utį 
gi ęia ptieSir|sįė4?

atliktas niekšystes, bet ar mū- i rencijoj. Mes pasmerkiame 
j- -• ? ; j- ta Lijokos vadukus šimanską,

profeX? lVwĮ Tie.' !Jie steigia; Bendoravičių, Bekampį, Seną 
ta/ri. Kaip Vincą ir Jatužienę.už suskąl- 
Ogųvelž UyTh4 .kqnfereiicijos i

eis ;i<inkimaį, reikią 'būt' visiem griėbimą apskričio iždo (virš 
gerais., L •
’’ Mūsų draugai sutvėrė Namo 
Bėhth-ovę, išauklėjo ją ir val
do ;jžr. Bet kadA’kokis fašis
tas įneša kokį priešdarbinin- 
kišką sumanymą,’ tai tie mūsų 
draugai tyli, bijosi užgauti sa
vo idejps priešus, ir tenka1 tik 
porai draugų apginti savo idė
ją, o kiti “neutrališki.” O tu
rim net vieną tokį “revoliucio
nierių,” kuri^ atsistojęs šneka, Cąntro 
kad visi esam lietuviai, visi gę- žingsnius prieš skaldytojus, 
ri, ir visų sumanymai “all kąd visi T 
right.”

Turim čia ir “savo chorą.” 
Choro mokytojas skaito- save 
“dideliu revo liucionierium.” 
Bet atsimenu, kaip kartą gegu
žinio Susivienijimo parengime 
fašistai pakvietė tą “revoliu
cionierių” vądovaut dainavime 
fašistų himno, ir štai jis atsi
stoja ir sako: Nemiela 
dainuoti Lietuvos himną!-

Kainos: $1.00 už metus, 60c. 
jž 6 menesius, 30c. už 3 mė
nesius ir i3c. už vieną kopiją. 
Speciales kainos tiems, kurie 
ižsisakys pluoštą virš 200 ko- 
•ijų.

THE LIBERATOR 
50; Ė. 13th Street 

New YorR City
ir pasi-

$157') ir laikymą saVo^ neįe-? 
galėš “konferencijos?’ I M^es1- 

‘taipgi pasmerkiame skaldyto
jus II Apskričio konferencijoj 
Matulį, Grigą, Čibulskienę ’ k 
kitus, kurie ne tik iždų 
griebė, bet net įsteigė savo taip 
vadinamą “Centro Komitetą” 
tolesniam skaldymo darbo va
rymui.

Mes: užginame A.L.D.L.D. 
Komiteto daromus

Banhieriai Gelbsti New 
Yorko Grafterių Valdžią

Bell Rhone, Pofiląi. 75.1.6 /
. A. F. STANK ‘ 

graboIh ijs-undi^takem 
t«*br>f>antnojn Ir Inlahj*’ lnų)tilrn»!u*‘ »n( 
viiokių kapinių. Norintieji geresnio p*, 
tarnavimo ir d>. leną kkltią hnllOdlMO 
ralundpje NankĮtĄs 
galite gaiiti ‘lotus ant visokių -kapinių kuo 
ceriąusidse vietose Ir už ten** 'kalną.; _

an 
ah

tie elementai būtų 
baudžiami sulyg konstitucijos 
iy sykiu atsikreipiame į eili
nius nąrius, kurie dar suklai
dinti sklokos vadų, kad giliai 
apsvarstytų, kur jie yra veda
mi ir pasilikę mūsų organiza
cijose dirbtų naudai darbinin
kų klasės su pasauliniu revo
liuciniu judėjimu po Kompar
tijoj, ir III Internacionalo va
dovybe. j■

NEW YORK.—Walkerio 
valdžia gavo nuo Wall Stry- 
to bankierių paskolą dvyli-
r— ............................. ............ ..

Ši rezoliucija tą.po prilipta 
A.L.D.L.D. 13. kp. susirinkime, 
sausio 10' d., 1,032. Už rezo- 
1 iuciją. balsavo 14, prieš 8.

Susirink. Pirm. MvUrba
Kuopos Valdyba:

Organiz. V. X Senkevičius.
Ei n. Šekr. Felix Ul ba, ' 
Pr. Sek r. B. E. Senkevičienė. Philadelphia, Pfių A :

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TElTELBzYUM, ManadŽeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per /zK 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati-
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- Rn

, gerinimais. Čia įtaisytą didelis plaukimui prūdas su
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipčrimui veltui J fj
MOTERIMS PANEDĖDIAJS IR UTAk*4INKA!S, nuo ' /
10 valandos diena iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai 'delei issipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
rų vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 1
kambarys; taip ,pat RESTORANĄS su geniausiu ga- 
rantuotu patarnavimu. , .H.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. I& 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį- 

.ne Lietuviška^Amerikoniška Automo
biliu Mokykla, kurį turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generavai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labailiaus. Ekspertai instruktoriai.
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cials važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvaranluojaine.

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

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba- 
•liamĮS, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
4įk $ , blokai nuo 
Staen Island Fęr- .

f :ry.l '■ - '
1 V1NAS

Lutvin’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet- 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau- , 
čiams virš 20 metų. 

. Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
nanjų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mtį$ų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
’ Tel. Trinity 8-8720

121

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14th STREET, Near Ut Avenue NEW YORK CITY

t iii' Trumpu laiku išmokiname
■ viski kas link AUTOMO-
- BIL1Ų MECHANIZMO.

1 \ "Q1 Praktika ant vietos.

liardyiuM, eutalnyma*, tvatatem&a, tupraat elektriką ir Magnetizmą, Ir važlarlaaą 
Ir planą automobilio; acokinaao dienotnia ir vakaraia lietuvių ir anglų kalbow 
Mokytojai! yrk Symut ekaportai—L. TIC&NIAVIČIUS, B. J. VAITKUNA3 Ir. kiti.

. Leidom* (ijcenaa) ir diplomą gynrantuojnmc už mažą nžmokeatj. kloa padedam 
klekvleptem prie pirkittn kat*o. UžairalytaMa Į mokyklą kiekvieną dieną nuo » ryte 
iki. 9-tai. valandai vakaro. Nedalioje, nuo 10 ryto Iki 2 vai. po pietį}.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
* 121 K. 14th STREET Near lej Avetme NEW YORK CITY 
MM1 Telephone, Algonquin 4-4041.
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Puikus Parengimas Dešimties Dirbtuvių 
.. .. v. ■ . Sukniasiuviai Iššaukti

mwyorkieciam s h i streiką
Prelekcija ir Diskusijos 
Pirmadienį apie Lenino 
Kovą Prieš Oportunizmą

i Mobilizuotis j Generalę
. n > v n i i - TAieničiiiLi seiDemonstraciją uz Bedarbų Si0 (Jan.) 24 d 
Reikalus

Kaip Leninas kovojo prieš 
oportunizmą ir oportunistus? 
Šiuo klausimu drg. A. Bimba 
duos prelekciją, po kurios seks 
visiems laisvos diskusijos atei
nantį pirmadienį, sausio 25 d., 
“Laisvės” svetainėje; pradžiai _ . _____ ___
7:30 vai. vakare. j bendros demonstracijos Brook-

Tai itin įdomus šiuo laiku j lyno darbininkai turės dar sa- 
klhusimas lietuviams darbiniu-Į vo demonstraciją, kuri mar
kams, kuomet lietuviški prieš-j suos gatvėmis, pradedant nuo 

61 Graham Ave., einant per 
svarbesnes darbininkų gyvena
mas vietas' Williamsburge ir 
paskui traukiant prie Boro 
Hali, kur įvyks masinis bedar
bių ir dirbančiųjų mitingas, ir 
bus reikalaujama iš Brookly
no valdžios tuojaus duoti žmo
nišką piniginę paramą visiems 
Brooklyno bedarbiams. Po de-

Vasario 4"bus diena didžiau-
I šių visuotinų demonstracijų už’ 
tuojautinį bedarbių šelpimą ir j 
už įvedimą socialūs apdraudos ! 
įstatymo. Centralinė demons
tracija įvyks Union Square, 
New Yorke. Bet pirm tos

Ateinantį sekmadienį, sau- 
x__ z _ .1., bus A.L.D.L.

■D. 23-čios kuopos koncertas, 
prakalbos ir balius, Hunga
rian Workers Home svetainė
je, 350 East 81st St., New 

‘York City (prie 1st Ave.) 
i Pradžia 5:30 vai. vakare.

komunistiniai oportunistai ke
blia augštyn savo galvas, skal
do lietuvių darbininkų organi
zacijas, stengdamiesi jąsias iš
plėšt iš komunistų įtakos. Bet 
prelekcija anaiptol nebus ap- 
rubežiuota vien “lietuvišku” 
klausimu. Joje bus išdėstyta 
socialiai ir ekonominiai opor
tunizmo : daigai abelnai klasių 
kovos dalykuose, 1 
me, Yeikime tarp organizuotų ‘ dalyviai važiuos į centralinę 
ir neorganizuotų darbininkų ir i demonstraciją New Yorke.
t. t. • I Visos vietinės lietuvių dar-

• Dar daugelis lietuvių darbi-! bininkų organizacijos privalo 
išanksto mobilizuotis dalyvaut 
iš pradžių brooklyniškėj de
monstracijoj, o paskui Union 
Square, New Yorke.

Darbininkai, kurie turi au
tomobilius, yra prašomi prisi
dėt su jais prie demonstraci
jos, vežti ©balsines 

i plakatus, vėliavas ir 
giančius eiti drauges 
gus.

Lietuviai bedarbiai 
bantieji yra šaukiami tą dieną 
susirinkt 9-tą vai. iš ryto 
“Laisvės” svetainėje, taip kad 
galėtume vienu stambiu būriu 
numaršuot į 61 Graham Ave., 
kaipo demonstracijos pradžios 
punktą.

lemtu masių i Brooklyno benamiams, ro ae- i 
karo klausi-.monstracijai ties Boro Hali; i

ninku, vartodami žodžius ‘op
ortunizmas’ ir ‘oportunistai,’ 
aiškiai nesupranta tų žodžių 
prasmės, ir kas ištikro yra op
ortunistas. Atsilankydami j 
tą prelekciją su diskusijomis, 
sužinosite, kodėl oportunistai 
yra darbininkų priešai.

Įžanga visiems veltui.
Visus kviečia,

Liet. Komunistų Frakcija.

llf

J. L. Kavaliauskaite

Paskutinėmis dienomis In
dustrinė Adatos Darbininkų 
Unija iššaukė streikan dar 

,1,200 sukniasiuvių dešimtyje 
dirbtuvių, ir 700 darbininkų 
jau laimėjo kovą su pagerin-1 
tomis sąlygomis. Iš daugelio i 
siuvyklų darbininkai ir darbi-! 
ninkės išmetė fabrikantų at-' 
siųstus mušeikas-streiklaužius.

Užvakar Gloria Dress Kom
panijos sukniasiuviai sužinojo, ! 
kad jų bosks įma darbus iš 

jšapos, kuYią iki šiol kontro-1 
diavo “socialistinė” unija, bet 
tos šapos darbininkai' dabar 
streikuoja. Todėl ir Gloria 
dirbtuvės darbininkai' išėjo 
štrėikah, atsiskkyd'aYrii sti’ėik- 
laužiauti.

Pažymėtina, kad renegatai 
lovestoniečiai taipgi siunčia 
ginkluotus mušeikas prieš kai
riosios unijos' vedamus strei
kus.

industrinė Adatos Darbinin
kų Unija atidarė specialį skun
du departmentą po num. 131 
W. 28th Street, New, Yorke. 
Šaukia neorganizuotų dirbtu
vių darbininkes ir darbininkus 
ateiti, pasakyti savo skriaudas 
ir mobilizuotis į kovą.

Streikieriai turėjo du dide
lius demonstracinius mitingus 
ant 39th ir 42nd Sts.

! Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai i 
i Dovanoirt* ar patys sau norėda-1 

daimantus 
daiktij ži- 
pigiau nu-

Imi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
i nokite, kad 
Į sipirksite.

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
[jaustos MADOS

UŽ PRIEINAMA
KAINA

pas mane

LAIK-
NAU-

■51

H
| Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
i žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
’ Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
I Williamsburgieciams, kuriems į 
I pertoli pąs mane atvežti- pataisy- | 
Į mui’ laikrodžius ar kitus auksinius ? 
| daiktus, palikite “Laisvės” ofise. I 
Į Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs Į 
Į atvešiu į “Laityę.” Jūs užsimo-f 
| Ifė^įtę ■“Ląįsy4je.-’ • ■ ' ■ < |
I / 'VIKTORAS JANUŠKA 1 
į { ' į 12*747, Liberty Avė ' 1
* ’ ' Tarpe' '1127 ir; 1,00' ~~
| Richmond Hill, N. Y. *

lU"—

iy i\nu i
1!28' gatvių Į.

■iw

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

Organizacijų Komitetam

iškabas, 
nepajė- 
ir. drau-

ir d i r-

Komitetai visų draugijų, 
kliubų, kuopų ir kitų organi
zacijų, kurios daugumoj susi
deda iš darbininkų, yra ra
ginami ..pasirūpint, kad būtų 
išrinkti bei paskirti tų orgąrii- 
zacijų atstovai į bendro fron
to konferenciją, kuri yra šau
kiama sausio 24 d., ateinantį 
sekmadienį, 66 East 4th St., 
New Yorke. Konferencijoj 

svarstoma ir tariama, kaip 
įiraukt visus darbininkūš l,thl- j anį’ greitujų" pasiskolint $12,- 
l(on pagelbėt Kentucky valsti-15()0>000 Wall St. bankinin- 
jps mainieriams, streikuojan-; ir tiktai tuo būdu- iėgalės 
tiems prieš baisų terorą, prie-, šia savaitę išmokė! algas savo 

taipo »valdininkams, tarnautojams ir 
orga"‘ darbininkams, padengiant ir 
stre!- tūlus kitus greituosius atmo- 

kėjimus. Už paskolą miesto 
valdyba sulygo mokėt 6 pro
centus palūkų.

Sykiu su tuom, kad šutau- i 
pyt pinigų i 
dininkų. yra atimama vienai 
darbo diena per savaitę nuo l 
įvairių miesto mechanikų ir 
paprastų darbininkų, pirmiau
sia nuo gatvių valytojų. Bū-Į

spaudą ir išnaudojimą; 
pat prisirengt paramon 
lįeupjamam sukniasiuvių

policija Terorizuoja 
Ex-Kareivius

strei-

Bedarbis.

Miestas Nepritekliuj, Kerta 
Darbininkams Uždarbius

New Yorko miestas gavo

Bus puiki programa. Dai
nuos Aido-Lyros Choras iš 
Brooklyno, A. Velička ir L. 
Kavaliauskaitė. Taipgi bus 
gražus Merginų Sekstetas.

Kalbėtoju bus drg. V. Bo
vinas, vienas iš “Laisvės” re
daktorių, 
biu šių dienų klausimu: be
darbė ir kaip darbininkams iš 
jos pasiliuosuoti ant visados... Į

Draugai darbininkai, atsi- į 
lankykite į šį parengimą kuo 
skaitlingiausia ir paremkite 
šią brangią .darbininkų orga
nizaciją. Atsilankę pasilinks- j 
minsite, gausite geras pamo-č 
kas ir paremsiu komunistini į IŠRANDAVOJIMAI 
darbininkų judėjimą.

Parankus atvažiavimas iš j 
abiejų miesto galų. Iš, uptqwn > 
ir downtown , reikja. važiuoti 
Lexington Avę.' “subway”/ ir 
išlipti ant 86th St., expresu 
važiuojant, o .lokalu—ant 77th 
St. Taipgi gerai atvažiuot 
2nd Avė. ir 3rd Avė. .“elevei7 
toriais” iš abiejų miesto ga
lų. 2nd Avė. “L” stotis ant 
80th St.; 3rd Avę.—84th St. 
Iš West Sides važiuojant, rei
kia davažiuoti iki Times Sq,, 
paimti “shuttle” ir davažiuoti 
iki Lexington Ave. subway.

New York. — Iš Waldorf- 
Astoria viešbučio brangumynų 
parodos kambario išvogta per- 

_ _ _ lų, deimantų ir kitokių bran- 
Kalbės labai svar- genybių už $40.000,000.

New York. — šerifas Far- 
! ley, laike dabar einančio tar- 
' dymo, prisipažino, kad jis į 
savo kišenių įsidėjo procentus I 
nuo $15,00Q svetimų pinigų, 
kurie buvo jo globoj laikomi.

APARTMENTAI ANT 
RANDOS j

4 ir 5 kambarių apartmentai' ant 
ra'ndos,' r'Anda žema, visi įtaisymai. 
Atsišhukit pas šUpėrintendentą, Apt. 
4, No. 442 LoHrher St., Brooklyn, 
N. Y. (16-43)

PAJIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU DARBO BUČERNĖJ

Per ilgus metus esu dirbęs bueer- 
nėj ir gerai tą darbą suprantu. Su
tinku važiuoti ir Į ■ kitus miestus. 
Kam toks darbininkas reikalingas, 
malonėkit atsišaukti

(adresu: Bučeris, 46 Ten. Eyck St 
tuom, Kaasuuiu-! Taipgi turėsime valgių jr Brooklyn, N. Y. 

delei augstųjų vai- Į “mįĮU<štų” gėrimų, ir bus pui-1 ,

PAJIEŠKA.U dėdės Mateušo Matule
vičiaus, seniau gyveno Ansonia, 

Conn., dabar nežinau kur randasi. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote, 
praneškite. Jonas Stankevičia, 87 
Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

(16-17)

ki muzika.
Ateikite anksti.
Kviečia
A.L.D.L.D. 23-čia Kuopa.

Pereitą pirmadienį policija 
užpuolė kelių šimtų buvusių 
kareivių mitingą Union Sq., 
New Yorke. Desėtkus buožė- . __________ _____
mis apkūlė; vieną ex-jurinin- šia ir toliau kapojama algos I
ką, drg. Neilsoną taip primų- miestiniams, d a r b i n inkams. ( Yorlw DraUOHl!
X 2 1- -J 2- ~ 1 sx X T) n « "Wn 1L nvici n rl n _ 'šė, kad jis turėjo būt nuvež
tas ligoninėn; dtf kitus primuš-

# tus areštavo. Taip kapitalis
tų policija elgiasi su darbinin- 

; kais kareiviais, kurie pereita- į
ipe imperialistiniame kare ko- j nusimušimus 
vojo už Amerikos kapitalistų j tiems.

Bet majoras Walkeris, gauda-; 
mas $40,000 į metus, ir įvai- į 
rūs komisionieriai, imanti po ■ 
20 tūkstančių ir daugiau 
tinės algos, visai nekalba 

algos sau

laišku sekamu

(17-19u)

%
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VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedčliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

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:

i DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Trer 
čiadieniais ’ ir šeštadieniais nuo 
ll iki 1 valandos. Sekmadieniais, 
ofisas uždarytas. Į

KRAUJO SPECIALISTAS 
ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

DR. MEER
W. 44Hi. St., . Room 302 

Now York, N. Y1.
Valandos Priėmimo:

Ryte nurt 10 iki T, Po pietų nuo 8 
iki i 9 vai., vakare

S.ekmadieniais nuo 11 ryto ik! 1 po pietų 
Telefonas Lackwaiina 4-2180 

..............f . ................. i.... .

156

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ,!£,
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

■s.

E3
■1

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

abi

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford A ve., Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-783/
Geriausiu Studija Briioklųne. Ateikit Vetsitikrinti
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

&5

h

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R I U S i je, ;

UNDERTAKERS AND EMBALMERS ;
W 660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y. i

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: W » 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia Įj1 j

PAS1UNČ1AM L KUR KAM. REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ. į ;
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį ‘ 'AUTOMOBILIU, :

) KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR ^4^9 ( 
1 PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

PRIŽIŪRĖTI. PUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' yff \

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES |Į ; 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M. :

• ’ • MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENAI IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. i

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!

i™ /
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MEDICINOS DAKTARAS'

B. BAGDASAROV
200 Sycęnd Avc.

'l’arpe 1'2 ir 13 gatvių
GYDAU- KRAUJO IR LYTIMŲ 

’ ' -ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienomis nuo 
ryto iki 1 j>o pietų. Vakarais nuv 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo ii ryto 
2 vai. po pietų.

Telcf. ALGANQUIN 4-8294

11 
iki 
iki

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

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

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
XrSPINDULIU DTAGNOZA

GAZO ANESTETIKA
♦ VALANDOS:

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

tik susitarus.

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

PAJIEŠKAU savo pačios Marijonos 
Paulauskienės, kuri suvirs 2 mene

siai paliko mane su 5 mažais vai
kais. Manoma, kad ji išvažiavo su 
italu. Abu vienodo didumo virš 5 
pėdų, jinai smulkaus veido, tamsiai 
geltonais plaukais, mėlynomis akim. 
Jei kas žinote kur ji randasi, malo
nėkit pranešti, duosiu $10 atlygini- j

’ ANTANAS PAULAUSKAS,
Box 550, Sag Harbor, L. L, N. Y.

(13-18)

o? Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Iš priežasties Lenino mirties 

me-į paminėjimo A.L.D.L.D. 185 
apie j k p. susirinkimas, kuris turėjo 

• įvykt šį ketvirtadienį, liko ats
idėtas sekančiai savaitei. Vie- 
(ta ir laikas bus paskelbta vė-: mo. 
, liau. Todėl kiekvieno kuopos 
nario yra pareiga dalyvauti 

' Lenino paminėjime ir nusivesti 
į savo draugus.

Sekr. M. Misevičiene.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Nau jokų Cigarų
’ J /
JONO ARbA

, PFYfRO,

Kainos po 
10c ir 15c

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA
vojo už Amerikos kapitalistų 
pelnus.

Draugią Moterą Pramoga 'j
| 

i'f&l ir 1-ma kuopos Lietuvių; • 
Darbininkių Susivienijimo Am-; . 
erikoj turės vakarėlį su muzU 
kale* programa, laimėjimais ir 
šoktais prie t geros orkestro.s, 
šeštadienį, sausio. .30 d. vaka
re," -^Laisvės” svetainėje. :Bus j dėleHAi^nėr" mėn^V'nadarvt užkandžių ir 'gėrimų. Lšank- d0Įenais per menesi, padaryt 
stO ^pasilaikykite , tą . vakarą 
liuosą nuo kitų-pareigų bei išr 
ėjimų, o ateikite į draugių

.Rioterų vakarėlį. ,
j. * j"-------- '-------------

Streikieriai Metalistai 
Nugalėjo Gengsterius

Prieš streikupjančius 
tie Vielų Kompanijos darbinin
kus New Yorke fabrikantai 
atsiuntė porą tuzinų gengste- 
rių, ginkluotų švininėmis dū
domis, įvyniotomis į popierą. 
Bet streikieriai juos supliekė 
ir nuvijo.

Pirmadienio rytą 20 darbi
ninkų buvo vežama streiklau- 
žiaut. Streikieriai atsišaukė į 
juos, ir visi atvežamieji pasi
žadėjo stot į piekietų eilę ir pa 
dėt streikieriams kov°t Pjriež 

ips. į ■ ■ <

i Rendu Nupiginimą. Graborius

Artis-

num. 
trijų

j ‘ Bronxe, namuose po 
(581 ir 587 Beck St.; -po'
I savaičių1 streiko, randauninkai 
privertė savininką nupigint 
kambarių kainą dviem . trim am'

*
V

> d«t streikieriams k( 
uždarbių nukapojiiį

:

At

PARDAVIAU!
I PARSIDUODA užeiga :— Cafe, ge- 
' roj vietoj, geras biznis, apgyventa

( žinosite ant vietos. Krėipkitės po 
i No. 552 Forest Ave,, Ridgewood,

* '• ■ (1247)

MIRTYS-LAIDOTUVĖS ) I vokiečiais. Pardavimo: priežastį su-
‘ į ) , rf ? /xcd 4- A . riv>4-.> Nrri’r^+zvO '"U vAi yilrt C« • . v\r\

.Karplipa Roset, 80 metų ; Brooklyn,
s

(Jan/)> ^932 <bųszf)af 
laidotą sausio 21 d.,- 2-rdtyak 
po pfetų, Alyvų kalno k0i™U 
se. Velione (buvo uošvė;keletą 
metų atgal ^irusio plačiai žį- 
nomd dainiau^ Leono ®eniir 
no, motina dar gyvos Mai vi
nos Erėrbinienėg. Velionė /bu
vo gimus ir augus; Latvijoj, ir 
veik savo pusę amžiaus' tfen 
pragyveno, rodosi, daugiausia 
Rygoje. Liko nuliūdime duk
tė Malvina Ereminienė, trys 
anūkai, €)rphejus, Apollo ir 
Arion Ereminai ir anūkę Eu- 
rycide Urbonienė, su kuriais 
gyveno iki . pat mirties.

Senu te "nesijautė esant ligo
ta, tik staiga pirmadienio va
kare susirgo ir mirė. Gal būt, 
del seno amžiaus ir mirė. ,

Laidbtūvėmiš ^rūprinasb gra-

reikalaujamus namų pataisyk 
mus ii* pripažint randauninkų 
koinitetą. 'H

Vienam bedarbiui įnamiui 
savininkas jau buvo išėmęs 
teismišką patvarkymą ismest 
jį į gatvę už neužsimokėjimą 
rendos. Bet randauninku ko
mitetas privertė bosą palikt tą 
bedąrbj jo kambariuose.

Laimėje rendauninkai strei
kieriai išreiškia padėką Be
darbių Tarybai, kuri labai 
jiems pagelbėjo kovoje.

Brooklyne, no num. 166 
Scholes St., tęsiasi randaunin
kų streikas. Vakąrais įvykjSr 
ta prieš tą narna mitingai tarn 
7 ir ’ 8, val.p Lietuviai darbi
ninkai, lankykitės į tuos mi
tingus ir padėkite streikie- 
riąms kovot nž rendu mini gini
mą ir nrieš bedarbių mėtymus j borius J. LeVanda-Lėvandaus-
i gatvę., j J

■ l . 1 . ‘ ' 1 I I I ) / j • t •

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
-Biednuomenės Dvisavaitinis Laik-
: : raštis (su paveikslais) :

kas

♦

“BALSAS
• } - r 1

Duoda daug žinię iš Lietuvos * 
darbininkų ir kaimo biędnuo-

Adresas užsisakyt “Baisą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą, ” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.: 
rpenčs gyvenimo ■ ir fašistų , 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri* 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams . . . . . $1.50 

i .šešiems mEnesiamB . < • -80
Pavienio nuin. kaina . .05

Petras Naujokas
Savininkas

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
ton|objl|us-; ir, kąųįątąs Ivje^ęJitfdnįsk j 
krikštynoms jr lįrsiVĮŽirięjimąras.

’ ^231 BędfėJci |

.............. ■...i'i'ii 7i i .1 I,.. .......... ..................... ..

402 Metropolitan Avenue
t (Arti Marcy Avenue)

j * į į Į P^OpkLYN, N. Y.

l' Ii > »■■■ ■ ’■... i ii i Ii ...

SKAITYKIT,-PDA TINKU 
" ; : “LAISVU”1

aWWmat

Tai
LIETUVIŲ 

ISDIRBVSTRS
CIGARAI
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DEKAVOJU pacientams
Mūsų išdirbystė savo ci

garų gerumu Įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir Į toHmespius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė
361 Broadway, į

. Brooklyn, N. Y- 
! T Į , >• ' ■ 1 i r

—... .. ......................

r
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Aš dekavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano f profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261 t > ,* * f . Į ►
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