
KRISLAI
Drg. Mizaros Maršrutas.
LDS. Nominacijos.
Bijo Darbininkų.
Sugrįžo Kitas žmogus.

Rašo Komunistas

“Vilnis” rašo, kad Chicagos 
lietuvių auditoriumas buvo I 
kupinas publikos susirinkime, . 
kuriame d. Mizara kalbėjo 
apie Sovietų Sąjungą. Taip | 
pat visur kitur, kur d. Miza-1 
ra kalba,'.publika lankosi ne- Į 
paprastai skaitlingai. O tas 
tik parodo, kad lietuviai dar
bininkai labai Įdomaujasi So
vietų Sąjunga.

Sugrįžęs iš vakarų ir trupu
tį pailsėjęs, d. Mizara važiuos , 
su maršrutu i Naująją An gi i- j 
ją.

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
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TVERKIME KOMITETUS PRIES KIRI-1!
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Pradžioj šio mėnesio visa ' 
eilė Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo kuopų laikys susirin- 
kimus ir nominuos narius į |

40 Darbininkę {stojo j CHINIJOS RAUDONOJI ARMIJA MAR- 
į Komunistu Partiją ŠU{jJA pĮRM NAUJUOSE PASISEKI-

MOLINE, III.—Sausio 21 
d. čionai turėjome Lenino 

1 i mirties paminėjimo sukak
tuves. Publikos buvo prisi- 

i grūdus pilna svetainė. Drg. 
Stevens pakvietė darbinin
kus stoti į Komunistų Par- 
tf^Į. Prisirašė arti 40 na- 

Tai skaudus antausis

MUOSE; JAU VEIK VISA KIANGSI PRO- 
' VINC1JA JįJ RANKOSE

Kuomintango Valdžia i TIKTAI DARBININKŲ BENDRAS FRON- 
PaKgo K Nankingo TAS ATMĮJŠ IMPERIALISTU RANKAS

NANKING.-Taip vadina
cija pataria visiems L.D.S. na
riams nominuot sekamus drau
gus :

Pirmininku—R. Mizara, 
kp., Brooklyn, N. Y.

Vice-pirmininku—K. Kras- 
nitskas, 19 kp., Waterbury, 
Conn.

Sekretore—E. N. Jeske vi- 
čiūtė, 1 kp., Brooklyn, N.Y.

Iždininku —Dr. J. J. Kas- rių.
kiaučius. 8 k p., Newark, N.Y. mūsų priešam ir mūsų lie-

Iždo globėjais—J. Grybas,. tuviškiem sklokininkam, ku- 

chester, N. Y.
Daktaru-kvotėju—M. Pale- 

vičius, 21 kp., Detroit, Mich.

3^kp.; J^Mūdta, 11 kp., Ro-i rįe tnravoja, būk Komunis- 
' tų Partja smunkanti.

Fray City Jonas.

S.L.A. Darbininkų Opozici
jos Komiteto pareiškimas la-

;.a 1 Pr.z;4,. +x.• r. ! Apipylė Gazolinu irsocialfasistų tėvą. Savo Nau- Į-A, _ n_ . 
jienose” (sausio 29 d.) jisai i Padegė DŪdefeje 
įtūžiai kolioja darbininkus ir I West Hartford 
vadina juos “sąmokslininkais.” ‘ 
Ypatingai Grigaičiui nepatin
ka komiteto paskelbta progra 
ma, kurioj reikalaujama. 1

Užmušė Lietuvį Darbininką,

Ginkluotos imperialist!- kos.
‘šalin kruvinas karines 

šaulį į baisią visuotiną1 provokacijas prieš Sovietų 
skerdynę. Tik bendras pro- i Sąjungą. •
letariato frontas po Komu-j “Tverkite bendro fronto 
nistų Internacionalo vado- komitetus prieš imperialism 
vybe sudaužys imperialist!-, tinį karą.

“T v ei kite prieškarinius 
komitetus ir priimkite viso
se darbininkų organizacijo
se, dirbtuvėse ir visuose su- 
s i r inkimuos*1 rezoliucijas 
prieš imperialistų karą Chi- 
nijoje ir už gynimą Sovietų 

j Sąjungos.
Reikalaukite, kad Ame-

ma "nacionalistų valdžia” _ LrinKiuows impeiiansu- 
persikraustė į miestą Loy- nes valstybes vėl gi ūda pa-,
ang. Liaudyje siaučia did
žiausias pasipiktinimas tais 
politikieriais, kurie pasiro
dė didžiausiais bailiais. Dar 
tikro pavojaus pačiam Nan-

SHANGHAI. — Čionai 
gaunami pranešimai paro
do, kad nepaprastai ener- kingo 

sukilo ir perėjo prie Raudo
nųjų’’.

Užėmę naujas vietas, ko
munistai stropiai organi
zuoja sovietus miestuose ir 
kaimuose. Jų darbas pasi
žymi “dar negirdėtu ir nau
ju entuziazmu ir pasiseki
mu”. Gi misionieriai, ku
rie sugrįžo iš Kiangsi pro- 

, kad visur

gingai pradėjo veikti komu
nistų Raudonoji Armija 
Kiangsi provincijoje. Po 
vadovybe draugo Chu Teh 
40,000 raudonarmiečiu ūžė- 
mė beveik visą Kiangsi pro
vinciją. Visoj toj provinci
joj tik trys miestai tebesi
laiko Nanking valdžios ka- 

j riuomenės . rankose. Sako, 
i kad visos tos vietos, kurias

Sausio 29 d., pranešimas 
sako, “didelis skaičius Nan- 

aldžios regimentų

Conn. — [pereitą vasarą Chiang Kai- vincijos, sako, 
pereito šeštadienio rytą at-1 shekas buvo paėmęs iš ko- valstiečiai, paragavę Nan- nu YAnT’oIznlto rrnnzn Y\Q_ ’ • > i "i • t i • — v • . i • 1 • • _ 1 .1 v • .rado su perskelta _gąlya, pa- munistų, be dideliųgra- J ę“ , munistų, oe aiuenų mūšių j kingo kruvinosios valdžios

kad degtoj medinėj būdoj, Juo- V£] pateko Raudonajai Ar- įvesto režimo,
. _ . t mijai. O pereitą vasarą ka- rankomis pasitinka komu-

fašistiniai elementai būtų pra- amžiaus, lietuvį darbininką, re £uvo 100 000"žmonių
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parazitiniai fašistiniai ir social- j zą Kapiną, apie 35 metų
"iškėstomis

šalinti iš S’.L:A.' vadovybės ir dirbusį Atlas r Kompaųijjoš
nistus.”

kad S.L.A. dalyvautų kovose 
už bedarbių reikalus. akmenų laužykloj, Avon 

kalne. Per paskutinius pen- 
New York “Times’o nedėli-ikis 3is vienas ?Yve’

niam magazine apie Sovietų i no toj būdoj; tik sykį per 
Sąjungos architektūrą rašo savaitę išeidavo į miestelį 
tūlas Clough^ Williams-Ellis, nusipirkti maisto produktų.

Jam galvos kiaušas su- 
' kriušintas kirvio penčia, o 
■ veidas ir kakta sukapota 

turiu prisipažinti, kad tas; kirvio ašmenim; paskui ga- 
Nes' žolinu ir kerosimi Kapinas

anglas architektas. Jis Sovie
tų Sąjungoje tyrinėjimą vedęs 
“be mažiausio kliudymo” iš 
Sovietų valdžios pusės. Gir
di, “1 
mane be galo nustebino. ! 
pnan, žinoma, buvo įpasakota, [ buvo apipiltas ir padegtas, 
kad S.S.S.R., kur ta.vęs ^neve-į Nors žiemą priėjimas prie 
sekioja, ir kad nieko daugiau 1 
negalima matyt, apart to, 
valdžia nori, kad tu matytum.: prisitaikė. 
Gi faktas yra, kad šiandien 
kiekvienas atsakomingas ru
sas yra tarp užimtas darbais, 
jog tik per griežčiausi užsispy
rimą žmogus gali gauti ką 
nors, kad tau ką nors paro
dytų. O kada jau gavai tokį 
žmogų, tai. tik ištesėk. Jis 
jau aprodys naujas gatves ir 
naujus fabrikus, abelnai ir 
smulkmeniškai, su tokiu begai- 
lestingu pasiryžimu, kad tau ( 
nebus, laiko nei/atsidusti, nei 
pavalgyti pietų,—vedžios-ro-
rodys, kol tu pradėsi maldau- čius kalbės nedėlioję, 7 d. 
ti jo, kad daugiau .nebenori vasario (Feb.), svetainėje 
matyti.”' _____ ! 103 Green St. Pradžia 2:00’
Ponas Willįąips-Ellis važiavęs! vaL .P°T ^2^ . Prakt®as 
į Sovietij Sąjungą be jokių ui-j rengia LDS 49 kp. . : 
tra-motivų, be jokių specialių j Kviečiame visus lietuvius 

su-! atsilankyti į šias taip svar-

nį siaubūną. Amerikos dar-! kingm nesimato is japonų įnk . * lietuviai d , 
puses o valdžia jau issi- binjnkai; įui .’me stoti j ko.. 
Ki auste. Vą prįeš naują karą. Ne-1

EXTRA!
uz-Japonijos kareiviai 

grobe Shanghajaus generalį 
pašto ofisą, kurį kontro
liavo Amerikos, Anglijos, 
Francijos ir kitų šalhi ka
reiviai. Nauji mūšiai pra-

KOMUNISTU ARMIJA PRIE PAT HAN
KOWO VARTŲ; HUPEH PROVINCIJOJ j Sh “X"

side ja china fa apgyventoje:__ _
miešto dalyje Chąpei. J 

Į Nankingą nribuvo dar
du Japonijos gariniai laivai, j 
Dabar viso : iNankinge yrą 
seflfyni japonų laivai Nan- 

valdžia su
traukė 30,000 savo rinkti- 
niaųsios kariuomenes gyni-

laukime, kad būtų pervėlu!
Komunistų Partijos or

ganas “Daily Worker” šau-Į 
kia i Amerikos darbiniu-’ 
kus: . j

“Tik Chinijos Sovietai ir [
Chinijos Raudonoji Armija rika ištrauktų savo kari- 
paliusuos Chiniją.

Darbininkai, reikalaukite, nijos.
kad imperialistai nuimtų ■ “šalin Amerikos karinio 
rankas nuo Chinijos masių laivyno manevrai Pacifico 
ir jųjų Sovietinės Respubli- vandenyne!”

nius laivus ir armiją iš Chi-

i DRG. MOLOTOVAS ŠAUKIA SOV. SĄJ. 
LIAUDĮ BUDĖTI IR BŪTI PASIRENGUSIA 
GINTI’KRAŠTU NUO IMPERIALISTU

WASHINGTON. — čio
nai gautas pranešimas nuo 
Jungtinių Valstijų admiro
lo pono Williams iš miesto 
Hankowo, Chinijos, kad vi
sam. mieste japonai ir kiti

džioja Už nosies, ten slaptai | tog būde]gs kalnuose yra ne. | imperialistai kasa tranšėjas 
ko I lengvas, tačiaus piktadarys ir drūtinasi, nes laukia už-

Kokiu tikslu ar
ba del kokios priežasties jis

grobimo iš komunistų pu
sės. Komunistų Raudonoji

nužudė tą darbininką “pus- Armija randasi 
telninką”, nėra žinoma. Po- Hankowo vartų, 
licija jieško žmogžudžio.

Waterbury, Conn.

Toliau pranešimas sako: 
“Komunistu sukilimai Han- s ...
kovo distrikte supuola su

Svarbu visiems Water-, 
būrio ir jo apielinkių lietu
viams.

Daktaras J. J. Raškiau-'

Japonijos užgrobimu Shan- niui miestų > nuo ’ Japonų, 
ghajaus. Amerikos konsu- Laukiama kruvino susikir- 
latas Hankowe raportuoja, Į tuno, 
kad tvirta Raudonųjų spė
ka pradėjo žygiuoti pirmyn 
iš vakarinės ir rytinės da-

ramiais dabotojais iš lau
ko pusės. Įvykiai Chinijoj, 
o ypatingai paskutiniai įvy-

MASKVA.—Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 

-17-tą konferenciją atidarė,^ ___ _____________
drg. Molotovas nuo parti- [kiai Shanghajuje, labai gar- 

g jų_  Gahiti- j°s Centralinio Komiteto, šiai liudija, kaip imperialis-
Jis savo įžanginėj prakal- tai dabartinėse sąlygose pa- 

svarbiausius j leidžia nuo lenciūgo naują

CHICAGk 
VclAcllinca 11 JL y Linco L1CI- , H,

lių Hupeh provincijos lin- J!?1 susjta1*® gelzkehų . nurojg 
kui Peiping Hankow gelžke- va:^1. g^ez,nkebų i p------ ..

j VOi V 1O1VUIO M • v i — i t * '

žinkeliecianiis algos nukėr- Molotovas pareiškė, kad Le- 
tamos 10 nuoš. Kompanijos!1™0 pastatytas klausimas, 
. _ . r. z. vs r. ‘ 1 r c> o 1 r ri n-i i rrn 1 n c ” Lnnn nfcn.

lio. Bėgyje paskutinių kelių 
savaičių, pranešimas paro
do, armija iš 100,000 y^rų po 
vadovybę, Ho Ling užgrobė 
miestus Tienmen, Tsaochi, 
Taojen, Chiao ir Yingshang 
ir atakuoja miestą Young- 
meng”.

kompanijos

siai liudija, kaip imperialis
tai dabartinėse sąlygose pa-

geiezniKeiių i -----„— .-------- „
Visiems gele- konferencijos darbus. Drg., karo siaubūną.

turės pelno $250,000,000 per 
metus.

Badaujanti Tėvai 
Išsižadėjo Savo Vaiky

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
t . • i \ . ,* • * * . • •

Minė Draugas Larinas . Sovietu Sąjungoje pramonė' .. .. . .. k
Masinos.“Pravda- brand-' iržmonių judėjimas. Tatai I v.° ktturls ku<hfe

‘kad šiomis dienomis mi- apsunkiną > transportaciją. ‘ dladį?^ihas,i'iąUl^tai geležinkeliai f 1931 m; S —

etų Sąjungos ,ddr-;' transportavo- 254 mihontis '■ ■
narys, Komūnįs-. tonų 1 produktų, arba ;dveja

’■ j • ‘ * c * *

NEW YORK. Badaujanti 
bedarbiai Antley paėmė .sa-

re cjraūgąs La 
maš ’So,vi< \ 
buotojas ir 
tų Pąptįjos'.

, 'transportaciją.
Štai /geležinkeliai ; 1931 m.

interesų. Bet,' jis sako, - “i 
grįžau visai kitas žmogus; del 
blogo ar del gero, mano gal
va šiandien kupina įvairių 
naujų idėjų apie politinę filo- 
zofiją, apie ekonomija, apie 
sociologiją ir apie galimybes 
pamato delei naujos teisingos 
ir pastovios visuomenės.”

bias prakalbas, nes visiems 
darbininkams ir darbinin
kėms bus svarbu išgirsti 
Dr. Kaškiaučių kalbant apie 
sveikatą. ;

Komisija

Jjįs* buvę, ben- tiek; kiek caro laiku -gelėžin- 
dradarbis įvairių (laikraščių kėliai.! i Jie pervežė 709 ma-r 
ir. žurnalų. Taip' pat yėik7 lionus* žmonių ,arba; keturis 
liai dalyvavo Mokslo Aką- sykius tiek, kiek, prie caro.
dėmi j o j., ' . •

Drg. Larinas buvo menše
vikas iki 1917 m. -Bet Ke
renskio laikais jisai metė1, 
menševikus ir perėjo prie

Nežiūrint < to, transportaci- 
ja nespėja vytis paskui pra
mones ir žemės ūkio pakili-' 
m a. c

siąs 7 metų, p jauniausias 3

. 1166 Was- 
ir paliko da- 

uvv.. Tėvai išėjo ir. išėjo: 
nėsūgrįžta ir po šiai !dienai. 
Pasirodo, kad bedarbiai tė
vai patys neturėjo ‘ širdies 
atiduoti vaikus policijai ir 
išsižadėti jų, tai paliko tą 
padaryti giminaitei. Visi 
keturi kūdikiai atiduoti val
džiai.

“kas ką nugalės” tapo atsa
kytas, tai yra, kad Sovietų 
Sąjungoje socializmas nu
galėjo kapitalizmą. Penkių 
Metų Planas šiemet sėkmin
gai bus baigtas. Konferen
cija turės svarstyti naują 
penkių metų planą.

Paskui d. Molotovas per-j 
ėjo prie tarptautinės situ
acijos. Jis. pareiškė: “So
vietų Sąjungos užsienio po
litika yra ai^ki taikos poli
tika. Visi . mato, kad jnes 
esame . paskendę ramiame

Drg. Molotovas šaukia 
Sovietų Sąjungos darbinin
kus ir valstiečius budėti ir 
būti pasirengusiais atrėmi
mui kruvinų imperialistinių 
užpuolikų!

Elma, Manitoba.— Sausio 
29 d. piktadarys užpuolę 
miegančią Sitarų šeimyną 
ir nužudė 9 jos narius 
tėvą, motiną ir septynis 
vaikus. Du vaikai pabėgo^

Worcester, Mass. ,
Bedarbių, demonstracija

kūrybos darbe ir darome už bedarbiu apdraudos bi- 
viską, idant sulaikyti impe-!liu įvyks 4 ‘vasario, 1932 m., 
riahstų naujus _ užpuolimus! lygiai 2-rą valandą po pie- 
ąnt socialistinės respubli- tu mįesto sodne prie Salem 
kos. . Nežiūrint to, imperia- sį. visi lietuviai bedarbiai 
listų provokacijos prieš tai- (jr dirbantieji būkite demon- 
ką nesiliauna.” [stracijoje už savo reikalus

reikalaukite

Nauja tvarka, naujas gy
venimas, kūryba ir neišsemia
ma liaudies energija visose 
srityse, negalėjo nepaveikti į 
sąžininga profesionalą. Iš pū
vančio kapitalistinio pasaulio

Anglijoj jis įžengė į naują bolševikų. Nuo to laiko įš- 
budavojamą gyvenimą Sovietų tikimai nešė augštdi iškėlęs 
Sąjungoje. Paliko Londoną su- raudoną vėliavą, 
rūgęs, nusiminęs ir atbukęs, 
sugrįžo su pilna galva . i 
idejii apie viską!

■ Bombay, Indija.— Sausio 
294 d. policija padarė užpuo
limą ant susirinkimo. Vie-

naujų Geležinkelių Transportacijia nas. žmogus užmuštas, o 200 
Nepaprastai prasiplėtė sužeista.

Maywdod, N. J.:— Biznie
rius Bruno Morrow pirma 
nušovė savo pačią, o paskui 
pats sau kulką kakton su
varė.

/

Toliau jis nurodė, kad vi- ir kartu su visais Amerikos 
si Japonijos ir kitų impe- d a rbininkais reikalaukite 
rialistų žygiai Chinijoje yra bed arbiams žmoniškesnio 
atkreipti prieš Sovietų Są
jungą. “Mes nebūtume boU 
ševikai”, sakė d. Molotovas, 
“jeigu mes nematytumėme 
to pavojaus Sovietų 'Sąjun
gai ir pasiliktumėme tik

gyvenimo.
Amerikos Komunistų Par

tijos Lietuvių Frakciją.

(Daugiau Pasaulinių Žinių 
5-tam Puslapyj)

Kova už Bedarbiu Apdraudę Vasario 4 d. Turi Būt Sujungta su Amerikos Darbininku Kova Pries Naują Imperialistinį Karę; Ruoškitės į Bedarbiu 
Demonstracijas; Kovokite Prieš Alkį ir P ries Naujo Karo Siaubūnę; Musę Šūkis: ‘Šafin Rankas nuo Chinijos Revoliucijos! Ginkim Sov. Sęjungę!
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daugiau ginkluotis, nes ko
munistinė “Rusija rengiasi 
pakeisti viso pasaulio esa
mąją tvarką”, o imperialis
tinė Lenkija rokuoja save 
esančia pasaulio apsaugoji
mo rolėje. Chinijos komu
nistinė Raudonoji Armija, į

___ APŽVALGA
Fašistų “Vienybė” Niekina 
Brooklyno Liet. Piliečių

-------------------------------------------------- į 1—  ——    ■ ■.;   ■   . |

KOMUNISTŲ PARTIJOS
Naujy Narių Gavimo Vajus

Veda Lietuvių Kom. Frakcijos Centro Biuras

“Lietuvos biržoje dirbo jau ! 
nuo pačios jos įsikūrimo pra-! 
džios, t. y. nuo 1922 m. Pre-1 
kybininkų tarpe turėjo gerą I 
vardą ir dirbo ilgą laiką su1 

. Paskutiniu laiku 
horėjęs sujungti kelias trans
porto bendroves po viena va
dovybe, bet tas darbas jam ne- 

Tas nepasisekimas

. ----- — d d 7 j
second class matter March 11, 1924, at the Post Office at po vadovyste d. Chu 1 eh, i Kllllbcl
T? 1 trw NT AZ «<« ♦ V* r* A z»T A/f 1 • V f ♦. 4 /A /A /\1 • • __ __ t

Brookiyno. fašistų. “Vie-j, Pasisekimu, 
nybė” sausio 30 d. po ant- 
galviu “37 Išdavikai” rašo

“Pereitąm1 Lietuvių Piliečių! pasisekęs.
Kliubo susirinkime, 37 balsai j b" paskutiniu metu jį užgulę 
prieš 20, atmetę; “Operetės” ekonominiai sunkumai ir pas- 
Draugijos pąkvietimą bendrai į tumėję į tą negarbingą žygį, 
minėti Lietuyos Nepriklauso
mybės Dieną, vasario 16-tą. ' 

“Motyvus tokiam atmetimui

Pasaulinio Karo Vulkanas
skaičiuje 48,000 kareivių 
vėl pradėjo sėkmingai veik
ti Kiangsi provincijoje.

Ir daugelis kitų žinių, ir 
tai tik vienos dienos prane- 

Visi laikraščiai už-Imperialistinė Japonija, protestus, kam japonai len- Šimai..
remiama kitų imperialistų, Ja į jų teritorijas. Jungti- pildyti apie Chiniją. Viso 
grobia Chiniją ir provokuo- nių Valstijų kongresas, pa- Pa?at}^a, ^.^s. nukreiptos 
ja karą prieš Sovietų Sąjun
gą, Ji užgrobė visą pietinę 
Mandžuriją. Ji eina to- 
liaus, pasigrobė Rytinio Chi
nų Gelžkelio pietinę dalį,

• kuris yra. Sovietų. Sąjungos 
ir Chinijoš, ar naudoja jį 
savo armijos gabenimui į 
miestą’ Gharbiną. Sovietų 
Sąjungos’ gelžkelio darbinin
kai atsisakė gabenti Japoni
jos spėkas, tai juos visaip 
terorizuoja. Tarpe Charbi- 
no ir Changchun ant to 
gelžkelio jau sunaikinta ke
letas tiltų. Argi tai nėra 
bjauri provokacija prieš 
Sovietų Sąjungą, kad ją įt
raukus i kara? Jokia kita 
valstybė negalėtų tokius žy
gius pakęsti.

Bet Japonijai negana 
Mandžurijos ir provokacijų 
prieš Sovietų Sąjungą. Ji

Kentucky Mainieriai 
Stoja į Komunistu I “

Partiją

i tančius juodveidžių strei- 
įkuojant kartu su baltveid-

'valstijose. Mes šiandien 
■matome juodveidžius ranka 
! rankon maršųojant kovos 

01 "Ilauke Kentucky valstijose.
r . -.. . , sa“! Komunistų Partija turi
ko apie partijos vajų taipe, pajijjnti k0Vą prieš viso- streikuojančių Kentucky;kias diskriminacijas juod.

U’ • Iveidžių, prieš jų linčiavi-^
* • i • j "'ma ir mėtymą iš stubų. Vizavo visą eilę savo viene ų, sur 1t1qSu partija turi pasi- 

į rodyti vadu visose juodvei- 
džiu masių kovose prieš vi
sokią priespaudą.

Charles Alexander.

Komunistų Partijos 
ganas “Daily Worker

Pasikorė savo bute ant du
rų.” ‘ /
Jeigu jau stambūs biznie- 

Visi imperialistai- mobili- ly1'“ 99 nupš^ėiai dubininkų š*®1 į?®™“1.'1
~ ir kaip lokiam, nereikia mine-' sunkumų, i tai galima SU-

__ , ... . ’ . - .. .4 • ■ (S ti fašistu valdomos Lietuvos’; prasti, jog-fašistinėj Lietu-
Valstijų! jlmg^^n; .1 evoliucinę SoyĮė-: lieprikiausomybąs.m iyoj smarĮcįai plečiasi ekono-

Eiesąsi tinę ummją.. lą visi šamo-j navvzdineai pasielgė I minis krizis, kuris iš pat 
________ į™ b6? Wiubo Varifi dirbini! Į Paraatli purto, visą kapitū- 

rolas W~ V.” Pratt pasakė,Įsirengdama karan prieš So- fSaFdaTvis šaukia,Xk
karstą prakalbą prieš ja-j vietų Sąjungą, pasivėlino 'lUi zuazines lasisunes Lie ..... .
ponus Jis pareiškė, kad! iki gryno Ratilo apgraužti. ^^anePp^ palietę^TaMstYnės Lietuvos. I ^eję į griežtą kovą prieš
visas Jungtinių Valstijų Ra- ir milžiniška Chimja, pasi-; ntjimą. niooKiyno lasisrai _______ ‘valdžią ir anglies baronus,

- • * * ! ' • • • ■ idel to labai-siunta. Jie per - ....

akstintas įvykiais Chiriijo- linkui Chinijos'ir prieš kiek-
je, rengiasi padalyti tarimą, vieną stovi .klausimas: kas į 
dar budavoti 112 naujų ka-|čia bus? į davė sekamus: girdi, kliubas
ro laivų. O Chinijos pak- i — OO n„nši™ėi»i darbininku !

raštyje jau sutraukiamas zuojasi prieš Sovietų Są- 
visas Jungtinių ’T 1 '
Azijos vandenyse beesąs į tinę Chiniją. Ta visi sąrrio
karo laivynas iš 75
laivu. Gi vyriausias admi-1 imperialistinė Japonija, be-

tarpe streikuojančių mai-| 
nierių. Daugiausia klasi-į 
niai susipratę streikieriai 
įtraukti į darbininkų klasės į 

ekonominis krizis dar ne-! revoliucines partijos eiles.

iriojo vandenyno karo lai- grobdama 'jos turtingas te-' 
vynas jau yra pasirengęs ritorijas ir pvienlankna n 
vykti į Chinijos pakraščius, tas palietė ir kitų i 

pradės rialistų reikalus. Jungtinių 
______  _ vienos! Valstijų imperialistai tie- 

pusės dantis rodo naujai siog šaukia, kad japonai ne
veikti chinų ri juos apgauti Chinijoje, 

Raudonąja! Armijai, o iš ki-■ ir atvirai kalba apie karą, 
tos pusės jam nepatinka ; Hooveris atydžiai seka kiek- 
japonų įsigalėjimas Chini-1 vieną japonų žingsnį, sena- 

_  __ v _ .joje ir palietimas ameriki-i toriai, kongresmanai, gene- 
.veržiasi ir į pietų Chiniją,Įnių imperialistų reikalų, i volai ir admirolai atvirai; 
kad užgrobus ir ten geidau
siąs chinų prieplaukas, tur
tingiausią Yangtze upės 
slęnį. Didžiulė prieplauka 
Shanghai pleška, ją bom
barduoja japonų karo orlai
viai, ir kanuoles atsukę sto
vi 32 karo laivai, o marinai į 
ir jūreiviai išlipę ima mies
to dalis.

jeigu “ten gaujos 
viešpatauti.” Jis iš

pradėjusiai

prieplaukas, o savo šlamštą visaip niekina • 
impe-1 Rbubą, o ypatingai tuos

I kliubo narius, kurie atmetė!

NORWOOD, MASS
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■.Senatoriai jau turėjo di- Į kalba ąpie karą tarpe Jun-Į 
dėlių ginčų Japonijos klau-įgtinių Valstijų ir Japonijos, j 
simu. Demokratų senato-' Vienok mes neužmirštame. | 
rius Dili iš WAshingtono I kad imperialistai vieną kal- 
siūlė paskelbti griežtą boi-1 ba, o kitą daro. Nesenai 
kotą Japonijos tavorams ir i ėjo mūšiai tarpe chinų mili- j 
visai jų neįsileisti į Ameri- 'taristo generolo Ma ir japo-' 
ką. Panašiai kalbėjo ir se- jnų kelyje linkui Tsistikaro. 
natorius King iš Ųtah. Ki-’Tada japonai kaltino,, kad 
ti senatoriai su Borah prie-į būk Sovietų Sąjunga tam

I fašistų planą įtraukti kliu-1 
bą į fašistinės Lietuvos gar
binimą.

Kad sudemoralizuoti silp
nesnius kliubo narius, “Vie
nybė” štai kaip deklamuo
ja:

Mes visi lietuviai

I Kentucky mainieriai pama
stė, kad vienatinė partija, 
kuri gina jų reikalus, yra i 
Amerikos Komunistų Par-j 
tija. Jie pamatė, kad ši !

I . • • • 1 • i

Vasario 4 d. Bedarbių 
Demonstracija

Norwoode bedarbiai ir 
bantieji, kaip ir visam kapi-' 
talistiniam pasauly, rengiasi; 
demonstruoti 4 d. vasario , . . . .v .
(February), ir reikalaut be- J nepaisant žiauraus teroro is ! 
darbiams nuolatinės paramos.! valdžios pusės prieš komu-Į 
Šią demonstraciją ruošia Be- nistus, glaudžiasi po L?

. Demonstraci- munistų Partijos vėliava.

dir'! partija yra jų vadas ir ats-1
. . para. Štai kodėl drąsiausi į

■ ir ko vingiausi mainieriai, (

Pradžia Partijos Va
jaus Brooklyne ir 

Hartforde
Pirmadienį, vasario 1 d., 

Brooklyne buvo šaukiamas 
lietuvių komunistų ir Ko- 

T' i artimų 
1 simpatikų bendras susirin- 

: “Mes visi lietuviai turime darbių Taryba. Demonstraci- munistų Partijos vėliava. : Rin^s. Tai pirmi Žingsniai 
| tam momentui pamiršti savo ja prasidės 1:30 vai. nuo Lie-i Vadinasi,' mūsų revoliuci-p)a .^Os v?JuJe U* gavimą 
' partijas ir būti tik lietuviai, tuvių; svetaines; bus m aršu o-! ....................... ' ' '

“N e priklausomybę iškovo- 
i jom, iš vergijos pasiliuosavom 

visi bendromis jėgomis ir tą • ^?ho ‘^'skvero 
nepriklausomybę ir laisvę tik. viršininkus 
bendromis visos tautos jėgo-1 bedarbiams 

Į mis tegalėsim išlaikyti. Minėji
mas tos didelės istorinės lietu
vių šventės mus veda prie to 
šviesaus supratimo, kad rei
kia tautos jėgas tautos gerovei

---- - . ne partija įleidžia šaknis į jama prie miestelio valdybos, A < . p . .. , R * 
rūmo (To.wn Square) ; iš mies- j S11T V 1 so

” komisija eis pas - tusky valstijoj mes neturė
sit reikalavimais f jomė ne vieno partijos vie- 
nuolatinės para- neto. Gi dabar su syk su

organizuota visa eilė par- 
i. Mūsų par-

i munistų PartijosI • 1

! kimas.

nauji? narių tarpe Brookly
no lietuvių darbininkų ir 
darbininkių.

Hardfordo lietuviai bolše- 
! vikai šaukia bendrą su sim- 
i patlkais susirinkimą vasa
rio 7 d. Tenykščiai drau-

mes. i <
Bedarbiai ir dirbantieji, visi, tijos kuopelių 

I ’ " ’ ’ \
vaukit toj' svarbioj bedarbių : j 
demonstracijoj 1 
rys/ Vaikaiir 4paaugęs jauni 
nhas dėkitės,.prįe J 
monstracijoš. ‘ Kie

kuriems tik yra galima, daly- J "tijos itaRa plečiasi į pietus Sa^ ūgi susiiūpino padidi- 
-....----------------' nimu lietuvių partijiečiu

un,,__ ___________ darbinin- eilių.. . .
bedarbiu de- ' Ruošė.1 '■ Komunizmoi raudę- ‘ susnmkimai-.su sim- 

Hjvuouaujvo. >.K*ek ta 'demon- na vėlihva pradeda rasti Pūtikais turi būt paversti 
stracija bus skaitlinga, tiek pąšėkėjų vargdienių baku- plac.1 am apaiskusavimui 

viamš x darbininkams įpasa- bus pasekminga geresniais re-, gčše tarpe tų kalnų Kentuc- partijos, veikimo, 
.Roti, jog1 jie turi pamiršti i štatais.
savo darbininkiškus reika-1 ,Bed^rb1^ <-> v , 1 rnipcH-a 11 xmlrii
lūs ir gerbti’* buržuazinę i do 
Lietuvos nepriklausomybę, 

nj judėjimą, bet, Kaip alka- Kingo i ttananią, toMausnLu, auu uungumų vąi&ujų 
ni vilkai, pagatavi ir vieni nuo jūrų, ir nutarė oficia-: imperialistai nenori ir net L Bet ką gerą davė ta Lie- .
kitiems įsikabinti į gerkles, lifii paskelbti Japonijai ka-! bijosi berybio sudrūtėjimoItiivos^buržuazine nepriklau- ;____ ; i ......... ...................

Maskvoje prasidėjo Visa-1 ra. Jungtinių Valstijų ir Japonijos imperializmo, kadisomybe Lietuvos darbinin- iingų svetainėse ir vienas anti
sąjunginės Komunistu Par-- Anglijos imperialistai įtei- i amerikinių imperialistų tik- i į«wns 4r Dieniesiems vals- miestelio “skvero.”
tijos konferencija. Švars- kė protestus-Japonijai, kad'slas yra pasukti Japonijos; tlec!ams?. Ji nepaliuosayo.......... ... "
tant Mandžurijoj ir Chini-i ji perdaug siekia globdama i spėkas ne linkui jos pralo-ims vergijosir skurdo, lik 
joj susidariusią padėtį, d. i Chiniją. Jungtinių Valsti-1 bimo rinkomis, bet pirmoje i fašistiniai budeliai, tik dvar- 
Kirovas pareiškė: i jų jūreiviai ir marinai j. vietoje' prieš revoliucinį ju- į?0,111?;1’ bankienaj,

“Imperialistinis karas jau 
prasidėjo tolimuose Rytuo
se. Kitaip negalima supras
ti tą, kas dabar yra Chini
joje, kaipo pradžia tikrojo 
karo. Ten imperialistų rei
kalai yra labai komflikuoti, | Lyga po senovei plepa ir ža- 
o ypatingai tarpe Japonijos įda 
ir Jungtinių Valstijų.”

Chinijoje susikryžiavojo, šakyje nurodė, kad šie žing-J,generolui teikia pągėlbą, O ir laisvei ginti subendrinti,vmnijoje busmryziavojot ~ .
visų imperialistu reikataUg *niai Jau reikšXĮ.

r karo tarpe Jap&hijosT ir Japonija: ginklų;
Jungtinių Valstijų. 1 -11

Nors jie visi pagatavi C h li
niją panaudoti, kaipo priei-
namąjį punktą puolimui ant. Karo pavojus milžiniškas..charakterio, -tikslu, had 
Sovietų Sąjungos, nors jie Štai Reletas paskutinių įvy- išprovokavus Sovietų Są- 
visi trokšta sunaikinti Chi- kių: Chinijos. kraugeringa jungą i karą. ' .
niioie beauganti komunisti-1 valdžia kraustosi iš Nan- < Tas patsai ir dabar. Aiš-

'^‘Matote, kokie -gudrūs”
kad mūšiai WHwpkacI- fašistai, 'fendo lietu-'

nijoje beaugantį komunisti-1 valdžia kraustosi 
nį judėjimą, bet, kaip alka- Ringo į Hananfą, 
ni vilkai, pagatavi ir

Maskvoje prasidėjo Visa-1 ra. Jungtinių Valstijų ir į

iš Nan- • Tas patsai ir aanar. Ais- 
toliauslku, kad Jungtinių Valstijų

tijos konferencija.

I jų jūreiviai ir marinai! . _ 
Shanghajuje areštavo dau-Įdėjimą Chinijoje ir 
gelį japonų ir pasirengę bile Sovietų Sąjungą, 
laiku atidaryti ugnį. O ja
ponai išlipo į tarptautinę 
miesto dalį ir nepaiso ame
rikiečių grūmojimų. Tautų

prieš fabrikantai ir buožes gali 
džiaugtis dabartine • Lietu- 

įvykiai “Chinijoje' vedamos nepriklausomybe, o dar- 
prie to: arba imperialistai bo masėms nėr ko džiaugtis 
bangose politinės diplomat!- —skurdas, badas h1 vargas

• 4- i11 įgauna - įtakos grynaiVyrai, mote-1 .V1 * - 47• amerkoniskuose i

. ky ir Tennessee valstijose.gani zavimosi 
miestelio valdininkai išsigan- i

. Paskutinėmis trimis ketu
riomis savaitėmis Norwoodo 
bedarbiai, komunistų vadovau
jami, smarkiai pradėjo orga- 

inizuotįs; atlaikyta keletas mi- !

mmu lietuvių parti j iečių

, partijos 
kampanijų ir partijos roles

< klasių kovoje šiuo laikotar- 
Ipiu. Mūsų draugai šimpa-

p a d a ryti ištyrimus.
• Francija įsakė Chinijoje sa-

Į<as dabar darosi Chini- vo karo jėgoms prisiruošti 
joje? Japonijos* karo jėgos mūšiams.. Washington© po- 
išlipo Shanghajuje ir ima 
miestą. Gatvėse įeina kru-: 
vini mūšiai. Japonai, bom
barduoja ir-.-žudo šįmtais 
jo gyventojus? Gatvės nu
klotos lavonais ir sužeistais 
vyrais ir moterimis ir vai
kais. Dosėtkai - ' orlaivių 
skrajoja virš "miešto, meto 
bombas, o/32 karo laivai, 
atsukę kanuoles bombarda
vimui jo. Iš Japonijos siun
čiama daugiau karo laivų 
ir armijos^ kad užimti visą 
turtingąją pietinę Chiniją.

Japonai įsiveržė į Angli
jos ir Jungtinių Valstijų 
imperialistų valdomas mies
to teritorijas. Vietomis are
štavo amerikonus, o kitur 
ame rikiniai imperialistai 
areštavo desėtkus japonų. 
Reiškia, plėšikai susidūrė 
ir' j uiietė vieni kitų reika
lus. j : ■'

rJungtinių’ Valstijų sekre
torė " nonas Stimson, taipgi 
ir Anglija^, įteikę Japonijai

nai prisakė iš Pilliphinų ka
ro laivams vykti, j'Chinijos 
prieplaukas.;/ Japonai už
grobė Sovidtii: Sąjungos gel
žkeJįrTarpe' \ Chąįų^hun ir 
Čhdi’bino. * į jVngiijafsųtrau- 
Jcu- Cįiiiiijęs ■ pakraštyje. 70 
kaiif laivų, ’ir' dar -daugiau 
ten; siunčia. Kėfurr Angli
jos laivai jau buvo begrįž
tanti atgal į Angliją, jie su
laikyti Singaporoje ir jierifs 
įsakyta grįžti atgal į Chini- 
jos pakraščius. Jungtinių 
Valstijų imperialistai su ge
nerolu Fechet priešakyje 
reikalauja daugiau ginkluo
ti 3. Jungtinių Valstijų ka
ro 'laivyno sekretorius 
Adams ir ,North- Dokota 
valstijos Senatorius. Wiliam- 
son reikalauja dabotis, kad 
Jungtinės Valstijos nebūtų 
užatakuotos orlaivių per 
Meksiką ir Kanadą. Lenki- 
ios imperialistai sako, kad 
jie negal karo jėgas suma
žinti; o priešingai, turi /dar

Partijos Vajus ir Dar-. nl”d“8a“

bas Tarpe Juodveidžių i bav’ !<u-riuos !ntr ^įvoiiucmes partijos uždėjo
dabartinis baisus ekonomi
nis krizis. -

Visų kitų miestų partijie- 
j čiai turi šaukti panašius. 
I susirinkimus su simpati- 
l.„ls ir traukti juos į par
tijos eiles. Neužtenka vie
ną susirinkimą sušaukti. 

! Panašius susirinkimus turi
me laikyti gana tankiai ir 
sistemačiai traukti mūsų 

j simpatikus į partijos kam- na, iicuuvv sycugmiuaai ina- nanįįas 
siniai juodveidžius verbuo- 1 J __________________

susivienyti bendrai su para-į uždaro svetainių duris bedar- ti į partiją, antra—kur bu-į

.” Todėl vai-1 Mūsų pastangos įtraukti I 
dininkai, norėdami bedarbius I juodveidžius darbininkus įi 
sulaikyt nuo organizavimosi j Komunistu Partiją ir palai- j 
po komunistų vadovybe, tuo- kyti juos partijoje turi būti i 
jaus suteikė virs 50 bedarbių vįena svarbiausiu pareigų 
darba po diena kita i savaitę. v. . . x • bai- ' - - ■ ■ - - šiame vaiuie. Pats vajaus
nes bedarbis su šeimyna iš 1 pasisekimas labai daug pri- 
ar 2 dienų uždarbio ilgai ne- klausys nuo atsiekime Šio 
galės palaikyti gyvybę. Todėl tikslo. Pereituose vajuose 
bedarbių organizavimasis ei- šįs svarbus darba 
na pirmyn.

Pačiam miestelio^ centre, 
. , - , _ >- , kur gyvena daugiausiai ame-

Taigi, darbo mases negali i rikoniškas-airiškas elementas, 
< 

zitų klase ir apvaikščioti ibių susirinkimams. Bosai ir Į vo dėtos pastangos, pasi-; 
buržuazinę Lietuvos nepri-[valdžia tuomi mano bedarbių tenkinama buvo priėmimu.

darbą po dieną kitą į savaitę. 
Bet tas; bedarbių nepatenkina.

ar 2 dienų uždarbio ilgai ne-
bo masėms nėr ko džiaugtis

jos ir kivirčių eisenoje susi
derės ir sudarys vieną ir 
bendrą frontą prieš Sovietų 
Sąjungą arba jų pačių tar
pe karas neišvengiamas, nes 
japonai imperialistai paro-! 
dė didesnius apetitus, negu 
Jungtinių Valstijų imperia
listai tikėjosi. "

juose sukelia verksmą ir de
javimą, o ne džiaugsmą.

buvo 
apgailėtinai apleistas. Vie-' 
na, nebuvo stengiamasi ma-!

PRANEŠIMAS

klausoinvbe : oiganuavinųsi sulaikyt, bet aplikacijų. Nesistengta juo- 9’!? •.L1D'S.’Č’j8'1bedarbiai nenuleidžia rankų: Ito Apsknciij Komitetų Atydai
. k'a’3ai Uyi OiniriKis- orgąnizuojas į gatvių korriitė-

■ Rąi ; Lietuvių"j;,PjJiąČių Kliu- tus ir atlaiko susirinkimus sa-

^Operėtėš”.•••^Draugijos pa- |tesniem susirinkimam, atdaros me vajuje.
‘ - *--į ; fašis-1 durys Fįpų ir< Rietuvių darbi-*.

.V - • : turime įtMukti į'Koniunis-p^ndoah,
ioš rtvarka-Lietu! i Rgdaibiai, smalkiai °’8’ani-, Partiją didelę masę jued-
los bvąiKą , zuojas p demonstraciją 4 die-j dnrhininkn h- nabi- Iuvv. . veiųzių aarbimnKų n palai svar^jų reikalų aptarti.

dVeidžius palaikyti partijų-j.' 
j e. Tokios padėties jokiu i;

Tnno’tirihi Vnkriin'AnrKi i"lMs padarė,'kad atmetė vose stubose; o bendriem pla- būdu negaliilia pakęsti šia- jungunių ' -
J“taw siSžitS'U2£ kvitam denarai iii faiis- »» ?» «•<"“»pinkų,, kaip į ;kįttį į $i$Įų

A

ga stpvėti sargyboje, įkad' 
apginus, Sovietų': .-Sąjungą' 
ir chinū' revoliucini i judėji-: lv ■■ r • ■ -i-u < i; < į . 
mą nuo*' imperialistų atakų, | Lietuvos Bizmenai Kariasi 
o tą ^bus. galima padaryti Krizio I i ! 

(dar Tvirčiau Jungian jim ap-; «. r , L i 'T 
linkui Komunistų 'Partijos J ddetuvos klerikalą? orga-j 
kovos vėliavas. Inas

D. M. šoiomskas, ! sekamą žinią: 
< " : iii

7W-*1 ną vasario (February).
• * Lietuvis Bedarbis.

HARTFORD, CONN.
“Aušra” No. 2 paduoda i

Virš minėtų Apskričių'ko
mitetų bendras posėdis įvyks 
vasario 3 d., 7 100 vai. vakare, 
A.L.D.L.D. 17 kuopos- karriba- 

Paįėlba šio vajaus* mes riuose, 27 W. Coal St., She-

Visi komitetų nariai priva
lote dalyvauti, nes yra daug

.' Ryti juos partijoje. Šis va
jus turi būti sighalu kiek-

! vienam distriktui, kiekvie-
I nai kuopelei, kiekvienam Į 
i nariui, kad padidinti mūsų 
įveikimą tarpe juodveidžių,

Sekr. K. R.

MINERSVILLE, PA.
L.D.S.A. 36 kuopa rengia 

linksmą balių su šokiais. Įvyks 
vasario 6 dieną, 8 vai. vakare, I 
•Darbininkų svętainėję. Miners-1 
ville, Pa.

Šokiams grieš farmerių Zei- 
kų orkestrą.. Pelnas skiria- j 
mas darbininkiško judėjimo 
parėmimui. 1 1 • \

Prašome visus atsilankyti. 
Įžanga 15 ceptų. ‘ 

” . w - tižkvifeči1^ H

‘‘Pasikorė Greb H) i g a s
Tokia mirtimi del ekonomi

nių sunkumų paskutiniu lai
ku baigė savo gyvenimą jau 
antras žymus Kauno biznieris 
(pirmasis puvo Jok. Burštli- 
nas). Jį pažinusieji pasakoja, 
kad velionis buvo sąžiniškas 
ir apsukrus žmogus, ! turėjęs 
biržoje ir biznio reikaluose di
delę praktiką. Prięš ^ąrą jis 
Rusijoje varęs su pasisekimu 
dar didesnę prekybž lir vertę- 
sįs 'biržos mękleryšfo I tiesiog 
miliphais. < P- Į <• $■ i - y L

Bedarbių Demonstracija
Vasario 4

, Už bedarbių apdraudą de- j kad atrasti ir prašalinti to 
monstracija bus vasario 4 d. į veikimo netikslumus ir silp- 
Prasidės 2 vai. po pietų, kam-1 numus.
pas Windsor ir Main gatvių, i -įoį gj vajus nedūo- 
monstruoti. Teh bus išrinkta i ^OJ Šiltyje -pageidauja- 
bedarbių delegacija eiti pas rezultatų. Visur maty- 
miesto valdžią ir į valstijos tis draugų ir vienetų neda- 
kapitolių reikalauti badaujan
tiems bedarbiams tuojautinės 
pašalpos.

Visi lietuviai darbininkai ra
ginami'dalyvauti su visais dar- 
b'ininkais dėmonštra'cijo'j.

i Komunistų Partijos-
> '■ LiėtMvi^ Frakcija, < j

“išmintingas” Dvarininkas

Trys metai atgal Lieporių 
dvare, buvo užmušta Raikaus- 
ko tarnaitė. Dabar dingo 17 
metų darbininkas. Račkaus
kas jam algos nemokėjo. Ma
tyt, kad išsisukti nuo algos 
mokėjimo dvarininkas Rač
kauskas stačiai savo darbinin
kus užmuša.

kainavimas darbo tarpe 
juodveidžių. Tuo tarpu neg
rų masės radikalizuojasi ir 
stoja į kovą prieš alkį. Vi
sose bedarbių demonstraci
jose jie dalyvauja i tųkstan- 

f eini s>( Mes matėme >; ttįks*

Lš naudo ja be Saiko
KAMERŪNU dv. — Netoli 

Liepalingio guli Kamerūnu 
dvaras, žemės turi apie 160 
ha. Vasarą darbas tęsėsi iki 
16 valandų į diedą ir daugiau. 
Už tą darbą vyrai gaudavo tik 
po 2 litus į dieną; moterys 
įik po 1 litą 50 centų. •
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Proletaras.BAYONNE, N. J.
jų Kimigas Petraitis Apgaudinėja [me tik tiel

LOWELL, MASS.

ran-

išsireiškia,

Protavimas

Pirmiausia d. D. B. sta-

išpešęs tik porą 
to, kas augščiau i 
daro sekama iš- ' v

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia Pa

r
1

vęs pranešimą, kad tik tie be
darbiai bus šelpiami, kurie pi
liečiai. Tad, girdi, kurie nepi-

sučsti! tas savyštovi 
kar-imas Yra

” apie

i ko nėra.
Dimas

Mano 
buvo ir 
vystovis 
listi nėję

Biznieriai, Garsinkites 
“Laisvėje.

ma tai, Ką pirma

vidualis savystovis protavi
mas?” Atsako, kad jis yra

Ar tai 
tai pasakyti?

Taip pat visai ne

Bell Phone. Poplar 7545

A. F. STANKUS
G RA BO RIU S-1J N DERTAK KR

HhnU*MUoja Ir 
viiokių karinių. 
taninviMo Ir 
ri'an 

iw-

“savystoviai pro
tauti,” tai nėra buržuazipė 

Be to, jau rei-

pareiškė
Ku- d*8 būk tai nuo valdžios

liečiai stengkitės gauti pilietys-
Tai matote, tik- ūxi pareikalauti iš kapitalistų 

Nesi’1’ .i'.’ valdžios bedarbiams ap- 
draudos. Kitaip mes nieko ne
gausi m.

ikomas paragrafas: 1
X* —’ ^xeazbūi- i “Kuomet. Pruseika pasiliko 

darbininku susida- meprigulmingos' salos’ piliečiu

\ v. \ v tavima, Kuris nyia
ibeti, kad čia jau užginčija- ej<onomjniu interesu. 
---- 4..., -----... posake ,1 c • y

APIE SAVIKRITIKA
----------  ’ | “įsitikinęs, kad tokio daly-

Ji — 51 TV J • v i •

Savikritika yra labai rei-; šiame atsitikime, kalbama ! 
kalinga mūsų judėjimui. [ apie Pruseikos veikimą tini-! 
Bet, draugai, 
kritikos darysime tik kari 
katuras 
dos. Kiti draugai 
si knibinėtis apie 
Panašia “kritika” 
“Laisvės” numeryj 
Dimas Benamis.

kritikuoja 
Girdi, “d. V. B.. unijiniam veikime jį 
pašvęsti kritikai

Puslapis Trečias

ra SavystOVUS, bet priklau- buoti prašalinimui visų kliūčių į kol jie sudžius nuo badavimo, ! gūs draugai darbininkai, be- 
Į darbiai ir dar dirbantieji; nesi- 
; duokim daugiau tiems svieto 

vojo; bažnyčioj po pamokslo nnllkintojams kunigams mus 
parapijonams, kad, apgau(lingti. Mes> darbinin- 

i kai, turime organizuotis, turi- 
i me rašytis i Bedarbių Tary
bas, ir visi sykiu, bedarbiai ir 
kurie dar dirbam, turim griež-

so nuo tam tikrų sąlygų, iš
naudojimo 1.

Drg. D. Benamis mano, 
.kad ’“individualistinis’2, tai 
negali būti kapitalistinis ir 
klasinis.

ir pasiųsti delegatą arba ir; kaip grybai nuo saulės, tai 
■ daugiau, kad čia ir kažin kas ; Petraitis ve kokį skymą- sugal- 
i būtų.

Todėl draugai ir draūgės, 
Į stengkimės tame susirinkime 

v. dalyvauti visi’be išimties.
Bet mes žinome, rjc ir toliau nuo miesto gyve- 

kad visa draugija‘ir klasės nate, vis tiek stengkitės pri- 
susideda iš individualų. Tad būti Į kuopos susirinkimą.

yra Susirinkimas Įvyks, kaip pa- 
kuomet * Pras^ai’ Kliubo kambaryj, 338 

| Central St., Lowell, Mass.
K p. Sek r J. M. Karsonas.

aiškinime 
Benamis sako:
su pra t i m u, d ra u gi j o j e 
yra tiktai klasinis sa- i 
protavimas. Kapita- 
draugijoje yra domi

nuojantis, sąmoningas, savys- 
protavimas buržuazinis 

ir kasdiena vis 
i aiškiau ir plačiau vystantysis 
j revoliucinis, proletarinis sąmo- 
I ningas savystovis protavimas 
Į iš kitos pusės.

Visų pirma, reikia paste-

mes išijiniame judėjime. Pirm to1
Pruseika unijose neveikė ir! 

ai ji neduos nau-i unijos nariu nebuvo. Va-!
vėl ima-Vlinasi, tik čia jisai ir pare-1 
panages, i dė savo oportunistinį veiki- į tovis

parašė,1 mą unijiniam judėjime. Mes j iš vienos pusės 
22, drg. * žinome Pruseika partinia-;

me veikime, politikoj nuo 
mano jo atėjimo į partiją, bet

žino- 
kiek jisai dir-

, l)O Hilmano ofise. Na, o
kuomet jisai dirbo Hilmano Į .

. ofise, tai ko jisai ten moki-į d. Dimas Benemis. Juk 
nosi? Gal d. Dimas Berną 
mis mano, kad revoliucin

krislai, 
oportunisto Pruseikos. Kri
tika, mano supratimu, la
bai nevvkus ir klaidinanti.” 
Bet kodėl ta kritika “klai
dinanti”? Tai todėl, anot 
Dimo Benamio, kad krisluo
se buvo pasakyta: “Prusoi- 
ka tokio ‘unijizmo’ išmoko 
besėdėdamas Hillmano ofi
se. Ten jam susikuopė ir

buržuazinė ideologija 
i n d i v idualizinas, L. 
proletarinė, sąmoningų dar-1 
bininkų ideologija yra vi-1 
suomeninė, bendra. Supran-' 
tania, šios dvi klases kovo-! 
ja, jos turi klasinį savo pro
tavimą, kuris kyla iš

; .. igurno? ■ Visai ne; jis ten iš
moko oportunizmo. Dar ga
lima pasakyti, kad Hilmano i 
ofisas ir užbaigė 
Pruseikos revoliucinę

ta mintis, kad naujose imi- jerą. Ar tai “griekas’ 
jose ‘dalykai nešikli juo ja’.”

Visas tas punktas skam
ba sekamai:

“Bet nėra ko stebėtis. Pru
seika tokio “i 
besėdėdamas Hillmano ofise. 
Ten jam susikuopė ir ta mintis,! 
kad naujose unijose “dalykai 
nesiklijuoja. ” Gerai patyrė ir Į kad 
tai, kad “seniems vadams retai! pats 
kas pasitiki.”

Pruseika labai pasižymėjęs; 
savo veikime, kaip “klijuoto-! 
jas.” Iš to pareiškimo galima' 
spręsti, kad Pruseika mano re-: kili galima kritikuoti 
voliucinių unijų judėjimą “kli-;, ko visai nėra pasakyta 
juoti 
mu. 
kad Pruseika apsiriks ir čia. 
Revoliucija su reakcija nesikli
juoja!”

Kaip matote, tai d. Dimas- 
Benamis, 
sakinių iš 
pasakyta, 
vada:

“Iš tokio 
mo daugelis

tik ką jis sake, Kad nėra- 
savystovio protavimo,” oj 
dabar jau sako, ’jog' yra* ■ 
“klasinis savystovis ■ 'prota
vimas.” Dar daugiau, jei- 

s protavi- 
buržuazinis, tai 

juk ir mano pasakymas 
reiškia tą patį. Vadinasi, 

“k riti
no r i

atrodo, jog draugą 
kuoja” tik todėl, kad 
kritikuoti.

Dar toliau vėl mes 
dame naujų išvadų. 
Pruseikos protavimą d. Di-|vės; turi 
mas Benamis išsireiškia, draugai.

kon- 
i’struktyvė kritika, kuomet
d. Dimas Benamis sako,

um jizmo Lmoko . pa(] Pruseikos oportunizmo
L1 i I I o t- i a A

j “pradžios” reikia jieškoti 
ne H ii mano ofise. Atrodo, | 

draugas kritikuoja 
save. Juk apie “pra- jog

Pruseikos oportuniz-1 Tas P1.llseikos pl.otavimaS
j mo tame rasinėlyj visai me-1 ne j0 paties išmislytas ir ne 
j ko nėra sakyta. Tai kaip (individualistinis protavimas,

tai, j bet kaip tik atbulai—draugiji-
Į nis padaras, klasinis, kapitalis- 
: tinis protavimas.

ta i • ii IcistinioDabar mes turime apkal- j ^yvavir
Pirma

Svarbus A.L.D.L.D. 44-tos 
Kuopos Susirinkimas

Vasario 7 d., kaip 1 vai. po 
pietų, yra šaukiamas labai 
svarbus A.L.D.L.D. 44-tos kuo
pos mėnesinis susirinkimas. 
Svarbus todėl, kad “Laisvės”, 
mūsų darbininkiško dienraš
čio, šėrininkų metinis suvažia
vimas Įvyks vasario 14 dieną, 
Brooklyn, N. Y., o mūsų kuo
pa turi šėrų “Laisvės” bendro- Į 

i šėrų ir pavieniai keli 
draugai. Taigi šiame susirin
kime svarstysime “L.” bend-

Bedarbius
Kuomet Bayonnėj • darbinin- 

i kiškas veikimas buvo apmiręs, 
■ypatingai tarptautinis, tai Pe- 
! traičiui nerūpėjo bedarbiai, 
| Nežinojo, tikrenybėj, nenorė- 
į jo žinoti, kad ir jo parapijo- 
j nu randasi badaujančių. Bet 
i kuomet prasidėjo smarkesnis 
j komunistinis veikimas, kuomet 
prasidėjo organizavimas Be
darbių Tarybos, kuomet tapo 
paskleista atsišaukimai, aiš-1 
kiilanti, kad bedarbiai nepri
valo badauti, kuomet šalyje 

lyra visko perdaug, bet turi or- 
Iganizuotis Į Bedarbių Tary- 
! bas ir stot Į kovą prieš išnau- 
jdotojų kapitalistų valdžią, už 
bedarbių padraudą ir už žmo
nišką gyvenimą, čia Petraičiui 
pradeda gręst netekimas da
lies parapijonų, tad jis, kad

kli-
’ su senųjų unijų judėji-■ o ar galima Pruseikos op 
Tad mes galime pasakyti, i ortunjzmo jieškoti Hilmano i

i ofise? Žinoma, kad galima, [būti du dalyku. Pirma, ar 
i nes jisai ten gana ilgai dir-! teisingai d. Dimas Benamis 

i aiškina, kuomet jis sako, 
j kad draugijoje yra “klasi- 

Savystovis Protavimas Į nis' savystovis protavi- 
Mano krisluose buvo se-zP1^8 atbu-i

b a vys tovis protavimas ; 
Ii būti. Klasinis protą-j 

......   : vnnas kyla iš’ esamą! sąly- • 
rys sau klaidingą opiniją. Dar- taj‘jay Partijos narius prade-/ glk Pirmiausią ines randa- 
binmkai, be abejonės, supras.............................‘................... • • . ...•>•■ / . <
iš to taip, kad Pruseika pasi
darė oportunistu tiktai Hilma
no ofise sėdėdamas. Iš tokio 
pasakymo atrodo, kad ir pats 
d. V. B. taip Pruseikos oportu
nizmą supranta.”

rovės reikalus, darysime nau- palaikyt tuos begalinio vargo ■ 
Jus sumanymus ir, gal būt, su- • spaudžiamus žmones religi-! 
darysime galimybę pasiųsti niuose pančiuose, kad. galė- 
atstovybę nuo mūsų kuopos ir j jus kiek ilgiau juos mulkinti ir 
nuo šėrininkų. Tas darbas; išnaudot, tad jis irgi pradėjo 
atlikti, žinoma, nesunku, jeigu į kalbėt apie bedarbę, žinoma, 
tik mums rūpės mūsų komu-; stengdamasis Įkalbėti, kad ne-

> dienraščio reikalai ir į siorganizuotų, 
[gyvavimas jo bendrovės. Bet j klausytų boiše 

r nelengva tai atlik-1 kad laipsniškai
4’1 4 1 Iz- L z-\l 1 rl n zv* i <•> ! ZA 1 _ _ *

nekovotų, ne- 
.. _________ bolševikų, reiškia,

sykiu yra ir nelengva tai atlik- Į kad laipsniškai mirtų badu, 
ti tik keliems draugams. Čia j O kad nelaimingiem bedar- 
reikia visiems gyvai susirūpin- j biam, tebešautiems kunigų 
ti ir gerai, teigiamai pasidar-■ Įtekmėj būtų ramiau lauktf,

jo vadinti nemokančiais ‘pro- me draugiją, ekonominiai 
tauti savystoviai.’ žinoma, Par- > subudavota ant privatinės 

: t jos narių protavimas, tai vi-1 s ir nelygybės, i
sos Partijos protavimas. Pru-j p * ,.v ; i
seika pradėjo ‘savystoviai pro-^Skiaus, 1S Čia, jau kyla 
tauti’ nuo tada, kaip jisai Ii-; klasės ir. klasių protavimas, 
kosi išmestas iš Partijos! Tą i Tąi reiškia, kad ir klasinis Vadinasi, visas prasikal-, • -

timas,” kad nepasakyta, jog ; 
Pruseika ir pirmiau buvo i 
oportunistu, t. y., pirm jo1 
sėdėjimo Hilmano ofise. 
Tas tiesa, nėra ko ginčytis. 
Bet af visuomet ir kiekvie-! 
name rašinėlyje galima tai; JJ- 
pasakyti? Pagaliaus, ar gi j 
jau tame pati svarba, kad Į kuomet jis toliau sako: 
nepasakyta, kiek laiko (protauti smuIkiai. bur.
seika but O * oportunistu į žuaziniai, oporfunistiniai — D. 
Juk d. Dimas Benamis galib.) nuo tada, kaip jisai likosi 
rasti ir gana ilgų straips-: išmestas iš Partijos!” Tikre- 
mų I. aisveje, -. - >
vra pasakyta, kad Pruseika tauti smulkiai-buržuaziniai * X v 7 f r\ Irom na tcinn

yra oportunistas dabar, 
nepasakyta apie jo praeitį. j

lokciją jisai jau
Grigaičio ‘mokslinio 
mo’!”

Mano supratimu, čia nie
ko tokio nėra kritikuoti 
Drg. Irimas Benamis tą pa
reiškimą sekamai kritikuo-

Jis sako, kad
d V. B. visai

išmoko iš i protavimas nėra “neprigu 1-! 
socializ- > mjngas,” bet priklauso nuo į 

ekonominės struktūros. i i 1 Dabar apie individualizmą, i 
Drg. D. B. sako, kad Pru-; 
seikos protavimas “nėra in- į 
dividualistinis”, bet drau-' 

klaidingas, | gijinis, klasinis ir kapitalis- ; 
: “Pru-1 tinis. Na gi, ar tikrai taip? ! 

seika pradėjo‘savystoviai pro-• Mano manymu, ir čia klai- ' 
ida. Statykime klausima:! I v vi Ar kapitalistine visuomenė 
•yra individualistinė? Taip,: ---- A  --------- —  --- M - — I • • * I 

kuriuose , nybėje, Pruseika pradėjo pro-;]1 yra- |
i ne ' 

• po to, kaip jis tapo išmestas 
° iš Partijos, bet atsinešė su sa- 

j Į Partiją proletariatui 
Reikia draugams supras- svetimą protavimą.

ti ką mes rašome, kaip ra- Kaip matote, tai draugas 
šome. ' 
pai, juos reikia atskirti nuo išsipešęs, tai visai ; 
straipsnių. Vienok ir čia dalykas. Pagaliaus reika- 
pasakyta, kad “Pruseika la- linga pastebėti, kad d.’ Di
liai pasižymėjęs savo veiki- r.ias Benamis mano, kad pa- 
me, kaipo ‘klijuotojas’.” Su sakymas 
ta išvada ir d. Dimas Be
namis sutinka. Tik jisai ideologija, 
prideda “visuomet”. Bet kėio suprasti, kad ir tie žo- 
mano pasakymas reiškia tą džiai yra Įdėta į svetim- 
patį. >■ ženklius. Kas reiškia, kad

Taip pat labai svarbu at- ta tarmė panaudota tik 
skirti tai, jipie ką mes kai- tam, ] 
bame. Draugas Dimas Be- džiais atsakyti Pruseikai, i 
namis mane vėl bara ir mo-nes jisai savo rašte labai i 
kiną, kad Pruseikos opor-dažnai vartojo žodžius, kad 
tunizm.o reikia j ieškoti nemes, komunistai, nemoka- 
Hilmano ofise, bet. “jo jau-m e “savystoviai protauti.” 
nose dienose.” Kam taip Pagaliaus aiškiai pažymėta, 
kalbėti? Juk tame rašinė-kad ta jo mintis imta iš 
lyje nebuvo ne bandymo ori gaitinio “socializmo.” 
analizuoti visą Pruseikos /Bet dabar pažiūrėkime, 
oportunizmą. Tai buvo, ga ar d. Dimas Benamis jau 
Įima sakyti, tik kelios pa-viską taip gerai išdėstė net 
stabos apie Pruseikos uniji-ilgame rašinėlyje. Mano 
nio judėjimo “kritiką”—jo manymu, daro klaidų ir jis. 
oportunizmą unijose.

Dar daugiau. Juk čia,to klausimą: “Ar yra indi-

Jei mes esame marksistai, | 
tai reikalinga • nagrinėti: 
klausimus remiantis ekono-, 
mine visuomenės struktū- ■ 
ra. Gi kapitalistinei vi-;.

1 H&viuu, rvcvip i Cl- lYciip UK.XUVUC, lai uj 1 J .
Krislai rašosi trum- kritikuoja tik viena sakinį -'tiomenej mes randame pii- 

nevvkps’ nuosavybę, privatinį 
biznį. Vadinasi, kapitalis
tinėj sistemoj kiekvienas: 

’■ protauja, kad 'reikalinga 
tapti milionierium, pasauli-;i 

[ne “žvaigžde”. Mokykla,- 
laikraščiai, bažnyčia, me-; 
nas — tik ir skambina apie i 
individualę kiekvieno as-; 
mens laimę. Tai tokia ka-, 
pitalistinė ideologija} Kiek-;

v. . [vienas dirba sau, kitus iš-! 
kad tais pačiais ^zo- i naudoja ir net žudo. ;

; D arbininkai,- susipratę į 
; darbininkai, neskelbia, kad 
kiekvienas turi likti bago- 
tu, įsigyti namus—privati
nę nuosavybę. Tad mūsų ir [ 
protavimas yra daugiau vi- i 
suomeninisv Mūsų ideologi
ją negalima vienodu mas-1 
tu mieruoti, kaip kad. d. Di
mas Benąmis padarė savo 
rašinėlyj. Mūsų ideologija 
priklauso pirmiausia nuo 
ekonominio draugijos pasi
dalinimo. Tad ir darbinin-; 
kų klasinis protavimas nė-'

tės popieras.
rai kunigiškas patarimas.

i kol tapsi pilietis ,tai praeis ke
li mėnesiai, o gal ir metai, o 
kad tu jau šianden’neturi ko!

! valgyt, tai tas jam neapeina. Į 
i Kad piliečių, kad tikrų ame-' 
' rikonų tūkstančiai badauja, j 
j kad pietinėse valstijose suvirs’ 
i 25,000 amerikonų vaikučių; 
miršta badu, o vienok valdžia i 
jais 1 nesirūpina, tai Petraitis j 
savo parapijonams ,to neaiški-; 
na. Tik kad paslėpti savo ’ 
veidmainystę, ( tai sjtengiasi 
Įkalbėti, r kad nereikia reika
lauti nei iš valdžibs'nei iš ka-• 
pitalistų bedarbidms a’pdrau-; 
dos, bet turi patys darbininkai Į 
viens kitą šelptis. C) buržua-1 
zijai to tik ii’ reikia. i

Čia, rodos, kiekvienam tu
rėtų būti aišku, • kad kunigui 
Petraičiui ir visai juodajai ar- 

! mijai nerūpi bedarbių gelbė- 
!jimas. Jiems rūpi ir jie sten
giasi gelbėti kapitalizmą nuo 
pražūties. O jeigu jie iškošia 
žodį kitą, užjaučiantį bedar
bius, tai tik del apsimaskavi- 
mo, kad galėtų geriau tikin
čius bedarbius apmulkinti ir 
palaikyti ant ilgiau išnaudoji
me- sistemą.

Tad, baigdamas šią korės- 
pondenciją, šaukiu Jus, bran-

laidoja nubih'Oilut ant 
Norintieji sraraanfo pa- 

ui tomą kalną nnliadimo 
aaatio. Pai mim 

(rauti in»ua ant viliokių kapinių k«n 
liuaa Vieu.aa lt ai tema kainą

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorhis Savininkas 

8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.
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Puslapis Ketvirtai
I IĮ Į .1. 4.1u I : / ! !į . " 11'.yj ; ..

‘ . Ajntrą vakąrą^ įsausio '21 ,d. dama darbininkams, koks sun- 
,vėl įvyksta audėjų ! susirinki- kus ten mainierių gyvenimas, 
irias. F ' ’ ’■ ’
tuoja, kad superintendentas 
sakė: ką nusikirtote, tai to ją'u 
nebegausite atgal, o su maši
nomis aš nežinau, ką kompani
ja padarys paŠ pasiunčiau laiš-

1 -• v._ _x. . ,v. , . , , . . . A ką į generalį ofisą, tai laukiuVakare ejome pažiūrėti judzių, kuriuos; Jura smarkiai banguota. Aquitania— žinių; girdi, gal bus išimčių, 
rodė per dvi valandi. Ištikro, tai geras įtai- >milžinas—blaškoma į visas puses, it skied- kuomet dirbsite už pigiau.

Už šį bosų algų kapojimą 
kaltė puola lygiai ant naujo, 
kaip ir seno komiteto, nes ne 
tik nesipriešino nukirtimui, bet 
kai kurie susirinkime net agi
tavo už nusikirtimą, argumen
tuodami ,būk jei nusikirs, ,tai 
bus daugiau darbo ir neužda
rys “sekšinus.”

Gera pamoka darbininkams, 
kad neturėjo geros organiza
cijos nei tinkamos vadovybės.

- ATGAL 1 AMERIKĄ -
L--. ■ - --- ---- R. MIZARA ..... ......... .......  :

(Tąsa) t Sekmadienis—gruodžio 20 d.
Vakare ėjome pažiūrėti judžių, kuriuos! Jūra smarkiai banguota, 

symaš. Žmogus sėdi sau rakiai, kai te-į ra. Tai, žinoma^ atsiliepia į keleivius. Pu- 
atre, ir pamiršti, kac/esi arti vidurio At-isc jų nesikelia iš vietų. Dejuoja. Bet gai- 
lantiko. Žinoma, judžiai tie patys buržu- vesnė pusė keleivių vis ką nors krapšto.

Geresnių juk čia niekas ir vieni šachmatuoja/ kiti kazyruoja, treti 
čekeriuoja. Dalis metasi į vienos arba ki
tos spalvos diskusijas.

Štai tūli Am. darbininkų delegacijos na
riai pasigavo vieną gaivalą, grįžtantį iš 

voris ristikas-čampionas, Vladekas Zbysz- ( Sovietų Sąjungos. Jis keikia komunistus, 
ko. Grįžta iš Indijos, pasakodamas, kaip [girdamas Trockį ir trbekistus. > 
jis rungėsi su tūlo Indijos kunigaikščio į . " " ..... . -

specialistais ristikais. Tr i1 
gaikštis savo ristikus augina “moksliškai. • p 
Surenka jis jaunus, miklius-ir stipriais vai- driskę, etc 
kus ir pradeda lavinti ristis. Užaugę, jie > —Duok konkretu į>avyzdį!^-kalba prie- 
7—-;- • -J— .... . " • ■ -...........
gi tasai veltaėdis ir engėjas Indijos var
guomenės kartą pamatė Londone Vladeką 
rungiantis ir jam jis patiko, tai ir pakvie
tė jį pasirungti su jo specialistais. Žino* 
ma, Zbyszko pasakoja, kad jis paguldęs 
“specialistus” ir tuo didžią “šlovę” 
tarnavęs nuo kunigaikščio.

Tam tikrom valandom Zbyszko 
mankštą gimnastikinėje, bet iš mūs tar
po mažai kas domisi tuomi ir todėl neina 
žiūrėti.

Iš Sovietų Sąjungos grįžtą Amerikos i 
darbininkų delegacijos nariai yra tikra pa-1 
Žiba laivo trečiaklasiams. Vienas drau
gas (kanadietis) pianistas. Kasdiėn jis 
atsisėdęs prie piano paskambina dainuš
kų ir tangų ir darbininkiškų-revoliucinių 
meliodijų. Tas viskas įvairina monotoniš
ką gyvenimą laive.’

azinio turinio, 
nesitiki matyti.

šeštadienis—gruodžio 19 d.
Aquitania plaukia lenkų buvęs sunkias-

Nors šį sykį pasistengkite .ateiti, peš 
turime daug reikalų aptarti.

, . — ___ ._  Komitetas.
Senas komitetas rapor- kokis ten prieš juos varomas 

kapitalo-plėšiko teroras. Šian
dien ten jie yra streiko lauke, 
be galo sunkiai kovoja, badau
dami.

Aukų surinkta tiems kovoto
jams 7 dol. su centais. Tai 
labai mažai, nes dalykas nebu
vo kiek plačiau publikai pa
aiškintas.

Už skaitlingą publikos atsi
lankymą, už aukas ir gaspa- 
dinėms už jų didelį darbą ta
riu širdingą ačiū varde Siety
no Choro.

Koresp. G. A. J.

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84 kuopa rengia šaunų 

vakarą šeštadienį, 6 vasario (Feb
ruary1), Ukrainų Darbininkų svetai- 
vakare. Bus gera muzika šokiams, 
skanių užkandžių ir gėrimų. Taip
gi bus įvairių pamarginimų. Kvie
čiame visus atsilankyti. Įžanga vy
rams 15c., moterims 10c.

Rengėjai.
(26-30)

neje, 59 Holsman St. Pradžia 7 vai 
vakare. Bus < 
gi bus įvairių pamarginimų.

DETROIT, MICH. 
Šaunus Vakaras

' L.D.S. 86 kuopa rengia balių su 
programa šeštadienį, 6 vasario, Ru
sų svetainėje, 9219 Russell St., arti 
Westminster. Pbadžia 7:30 vai. va
kare. Programą išpildys Aido Choro 
draugai ir draugės. Šokiams grieš 
gera orchestra, šis vakaras rengia
mas naudai bedarbių narių, kurie 

Kvie- 
darbininkus 
bedarbiams.
Rengėjai.

(26-28)

mas naudai bedarbių 
neišgali užsimokėti duokles, 
čiame visus lietuvius 
atsilankyti ir pagelbėti 
Įžanga tik 25c. ypatai.

. .Į —Rusija yra darbininkų kalėjimasjis Bosai jau ke|intu kartu kel.ta 
Kalbamasis kuni- filozofuoja.—Darbininkai ir valstiečiai te- algcis, pavartodąjni įvairius ap- 

1 rri o • • •   • T • _ 1   - 1 T! 1 1 • •rorizuojami. Jie badu. marinami. . Jie ap- sųkrųmus, monus; kompanija 
etc. . ^darbininkų nesigaili, ir bandys

. I dar daugiau kirsti algas, tik 
Kur ' kitokiu, būdu.

. - . , . . o r-r . . , ’ I šilko darbininkai žino, kaipkas juos, tęionzuoja. Katram mieste. . 'sunku buvo iškovoti didesnes
patampa specialistai toje srityje. ‘Kadan- šįngi jam/buvę Sovietų Sąjungoj.— 
<ri foaai ir oncrčioc Tnriiina vcir- i__9

Pamikčiojęs, pasapaliojęs, užklaustasis■;TJ/// o~dabar’ prisieis išnaujol 
kovoti, ir tai bus daug sunkes
nė kova, nes kovingesni darbi
ninkai bus paleisti ant visadds.

Kad Eastono ir Phillipsbur- 
gho šilko darbininkams reika
linga organizacija, tai negali 
būti abejonės. Tačiaus ne to
kia kaip federacinė UTW., nes 
ši unija yra vadovaujama pri
gavikų ; ir vietiniai darbininkai 
tą gerai žino, nes du kartu jau 
ši unija pardavė darbininkus 
šioj apielinkėj laike streiko. 
Turime pradėti organizuotis į 
kovingą uniją, National Tex
tile Workers Union. Tai vie-, 
natinė unija, kuri kovoja už 
darbininkų reikalus. Kitos iš
eities nėra, jei norime sustab
dyti algų kapojimą ir pagerin
ti kaip savo, taip ir visų šilko 
darbininkų darbo ir gyvenimo 
sąlygas.

užsi

daro '

tarė:
/

—Minske.
—Ar tamsta matei? ?
—Taip, mačiau savo akirhįs šimtus dar

bininkų subrukta į rūsį-kalėjimą.
Netoli jų, sėdėjau aš prie šachmatų sta

lelio. Neiškentęs, priėjau artyn ir įsikišau:
—Tamsta sakaisi gyvenai Minske?

—Matei kalėjimą, kuriame šimtai darbi
ninku subrukta?

—Taip, mačiau.
—Kurioj gatvėj tas kalėjimas?
“Informuotojas” ėmė mikčioti.
—O pats ar buvai Minske, kad klausi 

manęs?
Sudarome kai-kada chorelį ir užtraukia- ' tamstos biznis, atsakiau jam. —

rile “Halleluyah, I’m bum!” arba net ir “In-; Bet turite pasakyti, katroj gatvėj tasai 
ternacionalą.” Tūli pasažieriai stebisi, ne- įkalbamas kalėjimas.
galėdami suprasti, kaip ir iš kur tie bol-i Pradėjo pykti ir nieko neatsako, luo- 
ševikai atsirado tokiam laive. Tačiaus di- i me^ aš jam kitą klausimą:
džiuma trečiaklasių matomai sampatizuo- į —Jeigu tamsta sakaisi gyvenęs Minske, 
ja mums. Taip bent galima išskaityti iš Į tai pasakykit, meldžiamasis, kuria didžiau- 
jų veidų.

Šį vakarą šokiai mūs klasėje. Į šokių !

Audėjas.

i veil jjciocijckj lAiu, mviuzacuncioio, nuua laivazuicivi“ j Puikiai Pavyko Sietyno 
j šia gatve, ten eina gatvekarys-tramvajus? i q,oroVakariene Newaike

Ir to negali atsakyti! Paraudo, it virtas 
salę, aiškus atėjo ir. negrai darbininkai-de- | vėžys. .<
i—. ,.i.> /— i —Suminėkit man bent kelias didesnią-

Madison, Wis.— Guber
natorius La Follette pareiš
kė, kad jis sumažina savo 
algą ant $1,500. Bet vis 
tiek jis gaus į metus $6,000. 
O kur graftas? Tuo tarpu 
Wisconsine apie du šimtai 
tūkstančių bedarbių neturi 
jokių įeigų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HAMTRAMCK, MICH.
L.D.S.A. 130 kp. mėnesinis susi- j 

rinkimas įvyks 4 d. vasario (I?eb.), I 
3014 Yemans, 6:30 va), vakare, i 
Drg., neužmirškite atsilankyti, nes ; 
reikės raportas išduoti apie paren- ' 
girną, kur įvyko sausio 23 d.. Taip
gi atsiveskite po naują drg. prira- j 
syti!

Fin. Sekr. U. Palničienč.

DRAUGAI DARBININKAI
Įsigykite “Laisves” bendrovės serų, da

lyvaukite suvažiavime 14 dieną vasario 
(Feb.), 1932, apginkite savo dienraštį nuo 
renegatų sklokos, turėkime sau už obalsį: 
“Laisvė” yra ir bus komunistinis dienraš
tis! . . - (- j

Po suvažiavimui bus vakarienė su pui
kia koncertine programa toje pačioje sve
tainėje, kur bus konvencija:

GRAND ASSEMBLY
318 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

PRADŽIA 7 TĄ VALANDĄ VAKARE

legatai. Pastebėjau, dvi baltveides (mato*) ......
mai, buržujės arba labai tamsios darbiniu- sias Minsko f miesto gatves, tuomet patikė- 
kės), nudažytais veidais, besišaipančias ir siuj kad esi Minske) buvęs! ] U P- į U ! . 
het kalbančias, kad, girdi, jei negrai šok-1 Pasirodo ,kad ir to melagius nežino. Tuo- 
sią, tai jos apleisią salę... 'Baltosios šovi-lmet visiems aiškiai pasirodo-, kad jis me-; 
nistės! Neiškentęs, mandagiai pasakiau! luoja ir Minske nėra visai buvęs!
toms (virš 30 metų amžiaus) “panelėms”: i t Tokių melagių pasitaiko nemažai. Jis

—Nerūpestaukit! Jeigu negrai ir šoks, veikiausiai buvo kituose miestuose, bet bi
tai jie jūs nesivadins. z jojosi apie juos ką nors sakyti, kadangi . [i)j
z Užsigavo “panelės”. Pastebėję vėliau manė, kad jo oponentai juose gyvenę. To- užganėdint 
mane besikalbantį ir bejuokaujantį su neg-, del jis pasirinko Minską, po to, kuomet su- J 
rais, išdūmė jiedvi laukan ir daugiau akių žinojo, kad anie nėra jame buvę, 
neparodė. Bet didžiumos šokiuose daly-; Diskusijos pasibaigė didžiausiu 
vių nusistatymas linkui^ negrų buvo ge-; ginj. < pralaimėjimu. “ Pašaliniai žmones) 
ras. Pastarieji, tiesa, šokiuose nędalyva- ’ smarkiai juokėsi, visi sutikdami, kad jis 
vo, nors ir buvo raginami ir net tų pačių meluoja. ! 
baltveidžių kaikurių moteriškių vadina
mi.

j o josi apie juos ką nors sakyti, kadangi

(Bus daugiau)

Standard Silk Kompanijos Darbininkams 
Nukirto Uždarbius Šešiolika Procentu i

savimą. Klausia kelis kartus; 
kas už algų nusikirtimą? Už 
tai balsavo ne daugiau, kaip 
dešimt. Pirmininkas, neklaus
damas, kas stoja prieš nusikir
timą, uždarė susirinkimą.

Ot tau ir komitetas, vietoj
Tarp kitų, atleido tūlą mote- j sergėti darbininkų reikalus, 

J. . ri Iš darbo, kuri buvo vienatį- ■ patarnavo kapitalistams, varė
Ąi audinyčia turi apie 800 stąk- nč duonpelnė savo penkiems 
lių. Darbininkai neorganizuo- i vaikučiams. Tas žygis įstrik 

j go 1 darbininkų jausmus, lįeą 
ti.' Dirba didžiumoj ant dvie- įr juos laukia toks pat. Ūkimas 
jų staklių, šiuo laiku. Iki šiol, 
kol aarbo būdavo, tai; šiokį to
kį pragyvenimą pasidarydavo, 
ir rodės, kad pas darbininkus 
yra šiokia tokia vienybė; jie 
sakydavo, kad mums nereikia I 
unijos, pas mus vienybė tvir
ta; mes išrenkam komitetą, 
kuris stovi ant sargybos ir “da 
boja,” kad darbininkai nebū , 
tų skriaudžiami ir mėtomi lau-!

. kan. Tiesa, keletas buvo to
kių pavyzdžių; bet neturint 
unijos ir atsidedant ant komi
teto, tankiai darbininkai nusi
vilia ir vienybė pakrinka, kaip 
kad ir dąbar.

Pasklydo gandas, kad užsi
darys trys “sekšinai,” apie 150 
staklių, ir bus išmesta už var
tų apie 60 darbininkų. Ir tuo
jaus pradėjo" atleidinėti darbi
ninkus ,kurie tik pabaigė dar
bus; tad ir eikite namu be jo
kių išimčių, kad ir turėtumėt 
šeimyną, neturinčią ką valgy- 

\

’ PHILLIPSBURG,

agitaciją už nusikirtimą algų. 
Paleido balsuot, kds už husikir 

itimą, o kas prieš, tai neklausė.
Šitaip sutaisyt balsavimą vie
šai ,tai tik pi'ovokacija; bosai 
to tik ir noiK į Mąip susirinki
mas, taip iif |‘!ųąlsavimas” la
bai jankiai k,ad< £ja bb>Į.
so HftkA, {
nukirto Virš' Uim įšihįtkpi {dąr-J 

i bininkų algas T6 proėeutų. ;
Sujudimas pas visus. Senas 

komitetas smerkė naują komi- 
atleidi- įeįą už tą žingsnį; naujas ko

mitetas atsikirsdamas pasiūlė 
vėl senam komitetui imtis vei
kimo ir pildyti uždėtas jiems 
pareigas, bet senas komitetas 
purtosi; sako, pradėjote) tai ir 
baigkite. Bet vėliau senas 
komitetas apsirokavo, kad 
jiems vistiek riestai; nuėjo pas 
superintendentą p a s i klausti, 
kokius planus daro del darbų; 
tad superintendentas dar dau
giau išgązdino, kad paliks tik 
diešimt “sekšinų,” šešis užda
rys, o mašinas išveš į Chad
wick,. N. Y., t.y. apie 390 stak- 

, !lių, (Kaip kurios staklės, tuš- 
agitaciją už nusimušimą algų čios ir jau pradėjo jąs atšriu- 
ir. leidžia pirmiausia per: baK būoti nuo grindų);

už dienos kitos. Darbininkai 
bėga pas komiteto pirmiiįini 
ką ir reikalauja, kad šauktų 
susirinkimą ir darytų ką nors, 
ypač kad dirbtų visi ant dvię- 

i jų staklių vietoj trijų ir t.iį.
Komiteto pirmininkas atsisakė ; 
ką nors daryti. Tai susidarė 
naujas laikinas komitetas iš 
tokių, kuriems gręsia : ' 
mas iš darbo, ir nuėjo pas-su
perintendentą prašyti malonių.! 
Superintendentas pasiūlė, kad 
jie nusimuštu algas; sako žiū
rėkite, mūsų dirbtuvė Chad
wick, N. Y., eina dieną ir nak-

I tį, todėl kad ten darbininkai 
dirba už pigiau. . .

Vakare- įvyksta audėjų su
sirinkimas. Naujas komite
tas raportuoja, kokius reikalą* 
vimus jie statė ir kokį atsaky
mą gavo nuo superintendehto. 
Po raportų, ir "susirėmimų” 
tarp senojo, ir.naujoj o komite
to, tūli komiteto nariai, /aro

Sekmadienį, sausio 24 d. 
Šietyno Choras turėjo vakarie
nę su programa. Publikos bu
vo , per 3,09. 'Tai dar pirma 
čhčro tokia puiki , vakarienė 
buvo visoj jo istorijoj..

Gaspadinės nesitikėjo tiek 
svečių turėti, tai didžiumai 
choristų prisiėjo, patiems pa- 
pasninkaut, , bile tik svečius 

, ' žinoma, draugės 
gaspadinės turėjo labai daug 
darbo pridėt, kad ant tiek 

melą- svečių visko prigamint-pri- 
___j rengt. Į)augelį girdėjau kal- 

I bant, kad niekas tokios vaka
rienės už vieną dolerį nesu
rengia Newarke, kaip kad da- 

į bar Sietynas. Publikos gi 
I skaitlingumas parodo, kad Sie- 
j tyno Choras vis didesnę ii' di
desnę simpatiją įgyja tarp vie
tinės darbininkiškos publikos. 
O tai dėlto, kad pats - choras 
yra išaugęs į stiprią didelę 
darbininkiško meno organiza
ciją.

i ' Bravo, sietyniečiai. Dirbkit, 
dainuokit, judėkit^ gaivinkite 
ir žadinkite' ūpą suvargusios 
clarbo;klasės, o darbininkai vi
suomet bus su jumis.

Programoj, jaunos choristės, 
Lillian, žukauskiūtė su smuiku 
ir Mildred ,Yap.UŠoniūtė pianu 
sudarė duetą,, kuris sugriežė 
du sjhągius kavalkus 'ląbai vy- 

Kit|s< jaunas |srnuiki- 
.M&Steį JZabitukąš,į kutiąm pia- 
IH1 į lyd ė j o t pati nioky to j a d. 
šalinąįtį, ir$i dūįkąvaMis ge
rai sugriežė?. Ant i galo, pats 
choras, vadovaujamas šaknai
tės, šauniai sudainavo keturias 
daineles; o svečiai norėjo dar 
ir dar kad dainuotų, bet bu
vom labai pavargę, ypatingai 
gaspadinės; tai pasižadėjom 
kitą syk viršlaikį atidirbti.

Beje, pirm programos buvo 
atsilankiusi viena draugė iš 
Kentucky kasyklų srities; ten 
jos jauną draugą kovotoją už 
geresnį gyvenimą ant pikieto 
linijos nušovė kapitalo tarnai; 
dar rugsėjo mėnesį, 1931, | 
kaip pirmą: kartą m'ainieriai 
buvo išėję į kovą prieš savo 
gruobonis-išnaudotojus. Gai- 
la,L , Jauna moteris,* tik 24 me
tų, su mažu kūdikiu ant ran
kų, ir ji ryžasi kovot ir lei
džiasi net čiux į i*ytūš, ajškin-

FREEHOLD, N. J.
Lietuvių Ukėsų Neprigumingas Pa

šalpos Kliubas rengia gražų balių 
šeštadienį, 6 vasario (February), 
Fordham Hali; pradžia 7:30 vai. va
kare. Bus pypkių praisai, Gera mu
zika grieš Įvairius šokius. Turėsime 
skanių valgių ir gėrimų. Įžanga 25c 
Kviečiame visus vietos ir apielinkės 
lietuvius atsilankyti ir pasilinksmin
ti.

Rengėjai.
FOREST CITY, PA.

A.L.D.L.D. 219 kuopos susirinkimas 
bus sekmadienį, 7 vasario, paprastoj 
vietoj, 3 vai. po pietų. Visi nariai 
ateikite, yra svarbių reikalų aptarti. 
Pasistengiate ir mokesčius užsimokė
ti. Atsiveskite naujų narių.

Sekr. J. Kandrotas.
(26-27)

BINGHAMTON, N. Y.
LįD.S.A. 23 kuopos' susirinkimas 

bus ketvirtadienį, 
M. Žvirblienę, 846 Clinton Št., 7:30 
vai. vakare. r .
yra svarbių reikalų aptarti, 
veskit

4 vasario, pas d.

Visos nąrės ateikite, 
Atsi- 

ir naujų narių.
Organizatorė.

(26-27) 
LAWRENCE, '-MASS.

A.L.D.L.D. 37 kuopa rengia disku
sijas sekmadienį, ,7 vasario (Feb
ruary), L.U.K. kambariuose, 41 Ber
keley St. Pradžia 6 vai. vakare. Bus 
diskusuojama labai svarbiais klausi
mais, todėl visi lietuviai darbininkai 
atsilankykite.

Komitetas.
(26-28)

A.L.D.L.D. 30 KUOPOS NARIAMS
Sekmadienį, 7 'vasario, įvyks mi

nėtos kuopos susirinkimas, paprasto
je vietoje, 10 vai. ryte. Draugai, 
kame dalykas, kad nesilankote į su
sirinkimus? Dėlei narių neatsilan
kymo pereitas susirinkimas neįvyko.
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Masinįai dalyvaukime “Laisves” naudai 
vakarienėje. Parodykime savo stiprų ūpą 
kovoje su visais- darbininkų klasės prie
šais, kaip su kapitalistais, taip ir su bur
žuazijos čebatlaižiais renegatais.

ĮŽANGA ANT VAKARIENĖS $1.00,

bedarbiams 50 centų. Vien tik ant šokių 
įžanga 50 centų.

PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ

grieš lietuviškus ir amerikoniškus kaval- 
,: kus šokiams. Kas myli šokti, tai pasiten

kins pilniausia. Tad seni, jauni, dideli ir 
maži būkite šiame metiniame dienraščio 
parengime.

Visus prašome išanksto įsigyti vakarie
nės tikietus. žinokite, jog rengėjai negali 
gaminti vakarienės, nežinodami apie kiek 
turės svečių.

Tikietų reikalaukite iš “Laisvės” ofiso 
arba nusipirkite susirinkimuose kur jie yra 
patinami.

o III0III3IIISI[o]iiiBinaiiisiiisiiiHUEKIBIiisinaiiisiiisnis iirsn[E T54

arban, Išbaigt Platint
Darbininku Kalendorių

1į

Kur tik pasiūloma, visur darbininkai noriai perka tą svarbu moksliniu straips
niu ir istorinių informacijų šaltinį. Aišku, jog daugelis dar yra tokių, kurie ne
turėjo progos išgirsti, kad mūsų dienraštis išleido taip svarbią knygą

Norintieji užsisakyti po vieną knygą, mokestį galite prisiųsti pašto ženklais 
(stampomis), 5 arba 2c stampomis. Ap-laikę iš jūsų 25 centų vertės štampų, 
tuojaus pasiųsime Darbininkų Kalendorių. Nelaukite ilgiau, tuojaus reikalaukite tos 
taip naudingos knygos.

DAR YRA * KOPIJŲ, TURI KEITI VISAS
Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus,. Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 

ir šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.

KAINA 25 CENTAI, GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMS
inQ|||DIIIOIIIOIHDtltOmūlllO»IIDIIICIItOII|O>IICHiCHICIIIOIIIOHlCUIOIIICIHOIHDIIICHIOIIiafllOII>yHOIHOIIIOIIiOIIIOIIIOIIICIIIdl»CI>IC»IICIII
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Rusijoj. Po revoliucijos tas 
fabrikas pateko darbinin-IŠ KRIAUČIŲ LOKALO 

SUSIRINKIMO

(Tąsa iš 6-to pusi.)

AUŠROS ■ DRAUGIJOS • ‘ - 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos ĄdreSai:

Pirm.“ Poškus, 211 First St. < 
Pinketičitis,
Paulauskas,

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 
ž e m ą kainą, 

nuliūdimo va
landoje tauki* 
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
. 162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Pirm? pag. 
Clark Pi.

. T. . . , . j Iždininkaskams. Jis taip pat perbu-! ciark pi.
davotas iš pat pamatų. I Sekr‘

Didžiausiam savo pasise-!Av!
ap i kime prie caro tas fabrikas

i2i j
228 j

255 ;

’ Uillmanas, nei kiti jo minties; •
lyderiai kriaučių reikalus ne-i <
parduoda drabužių fabrikan-! WASHINGTON. — Hoo- ‘ hajų. Francija taip pat da- 

o lyg tyčia pats Jan’jverio valdžia laikė speciali i vus sutikimą Washingtono 
i kauskas ateina į lokalo susi-kabineto posėdį ir ant grei-! valdžiai.
rmkimąjr savo ausimis išgirs- j-ųjų davė įsakymą, kadi Amerikos ir Anglijos v

tams.

vosi, o viskas pervesta Amal
gam e i tų Unijos genera lia m 
ofisui. Jeigu generalis ofisas 
nepajėgs nieko sutvarkyti, tai, 
galima bus sakyti, mes orga
nizacijos neturime.

Skaityta laiškas nuo Lietu- drabuži fabrikantams, 
vių Amerikos Piliečių Kliubo, ' r\ " 
kad kriaučių 54 skyrius persi- Unijos organo 
keltų su lokaliniais susirinki* , torius;
mais į Kliubą. Kliaučiai nu
tarė persikelti.

J. Naujaliui atsišaukus, 
kaipo paliegėliui, kad kriau
čių lokalas paaukotų įsitaisy- 
mui naujos kojos, kuri kainuo
ja apie $300, nutarta paauko
ti šimtą 'dolerių J. Naujaliui.,

klJ’Tniios evh’^inink-dtSv°dkš-! Amerikos karinis laivynas, i džia siunčia ginkluotas spė- ri!3 metais pagamino 385,- 
!čioja pas drabužiu fabrikan-1 kuris randasi Philippinuose,i kas i Shanghajų neva apgy- 000 siuvamų masinu del sei-, ! . . . . _ . *■ , . v j •__ i_ 1.2... • cu. __ i_ I •___ •      . nuninlzni rr.mimn I '•I 1

Barkauskas,

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls į

Grigutis, 30 
Kalnietienė,

B.

/e., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas. D.

Dayton St.
I Iždo Globėjas P. _________ ,

I 144 So. Park St., II Iždo Globėjas
■ J. Krakauskas, 300 First St.------- |
So. Park 9t. į

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway ;
Aušros Draugijos susirinkimai j 

įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie- ' 
no rhėn., L. L. svetainėj, 269-73 i 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare.

_ mininkių vartojimo. Gi 19311 ' Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120’į tuoj aus plauktų į Shangha- nimui savo' piliečių nuo ja- .
i jų. Tai bus astuoni milži-! ponų, bet tai pridengtas im- > metais šis fabrikas jau pa- 
| niski kariniai laivai. Tuose į p e r i a listų prisirengimas ■ darė1 520,000 siuvamų maši- 
i laivuose gabenama ginkluo-: prie užgrobimo Chinijos ir!hų del namų vartojimo ir 
! t i jūrininkai.
imu sykiu bėgyje paskutinių vietų Sąjungą'. Imperial!

-......... -v-----------i(L-
įjis neišmintingas,.o kad tą pa- Ro 
' tį ir J. PranėkeviČlus sakė, tai
į p. Jankauskas tyli,-dantis su- 
: kandęs. Pasiima B. Menderį 
ir K. Jankaitį ir melagingai 
parašo, I)ūk. jie .užginčiję, į- 

Tai- antram kriaučiui lokalas jūs visi matykite, kokie atstd- 
paskiria pinigų įsitaisyt koją

tus ir pardavinėja kriaučius, 
it kokį tavorą nuo vežimėlio,

Ką Jankauskas darys? Jis 
Darbo” re d ak- 

pasiima kiauliškos 
drąsos, išniekina V. Burkšaitį, 
kad tas nesąmones sakęs, kad

Be to, pir-i pradėjimo karo prieš So- į 40,000 del dirbtuvių. Labai 
’ is- svarbu tas, kad -seniau daug 

užgrobs tą 'dalių būdavo įvežama iš už- 
) sa- sienio, dabargi Sovietai pa- 

Chinijos rė- tys pasidaro namie visas

trijų dešimtų metų Ameri-, tai susiuostys,,
__js valdžia siunčia Chin i- L kraštą, pasidalins tarp
jon 1,600 vyrų reguliarūs |;vęs, sukriušins U_.._( v 
kariuomenės. : voliuciją ir pradės visubti- į mašinų dalis.1

Pranešama taip pat, kad , na karą prieš darbininkų I __ — 
. t • i it • ■ • t < • ■•. i I 2 t- - i v -r< . ' ‘

JUOZAS KAVALIAUSKAS
I

Laisniuotas Graborius

kad 
eina bjaurūs algų numu- 
ir veik didžiumos dirb- 
darbininkai algų numu- 

klausime duoda skundus j 
Boardo viršininkams, bet j

Delegato K. Jankaičio 
Raportas

Delegatas pažymėjo, 
visur 
Šimai 
tuvių 
Šimo 
Joint
teigiamo veikimo negauna. Jie > 
pries drabužių fabrikantus jo- į 
kios akcijos nedaro, tankiau
siai patariai sutaikyti. Bet 
kaip gali sutaikyti, kad kont- 
faktoriui yra numušta kitam 
net iki 75 centų už žiponą? 
Tiesa, tūli pasakys, “tegul ei
na peklon kontraktoriai, tai 
ne mūsų reikalas!” Aš ir taip 
sakau: “Jeigu negalite mokė
ti senų kainų už darbą, tai 
neimkite darbo ir nedirbkite!” 
Bet darbininkai, nualinti ilgos 
bedarbės, ima ir pasako: “Mes 
turime taikytis, o kitaip, kon
traktoriai parduoda dirbtu
ves.”

“Ką tokioje situacijoje bū
damas. delegatas turi daryti? 
Juk jėga jų neišlaikyti, o pa
spirties iš Joint Boardo prieš 
fabrikantus jokios nėra atsilai
kyti, nors ir bjauriausias są
lygas, 
priimti, 
iš to darbo nėra 
da keikia viską, 
ne, ir patys save 
gameitų Uniją. .

“Tiesa,” sako 
“tūli, ypatingai 
kalo susirinkimo, per unijos 
organą “Darbą” aprašė, būk 
nėra nusimušimu, būk Joint 
Boarde viskas einą gerai, būk 
Amalgameitų Unija ‘griež-'Į 
čiausiai’ kovoja prieš algų ka
pojimus ir t. t. Tai yra gry
nas melas! Aš Joint Boardo 
susirinkime ’nebuvau, aš neži
nau, ar Jacksonas sakė ar ne, 
kad jis, nuėjęs į drabužių fab
rikus, fabrikantams siūlo nusi- 
mušimus, kaip V. Burkšaitis 
sakė pereitam lokalo susirin
kime, ir jūs girdėjote, ką aš 
Kalbėjau; aš atstovų kaip 
Joint Boardo,* taip ir Trade 
Boardo nei užginčijau, nei už- 
gyriau, nes tikrojo dalyko sto
vio nežinojau, o “Darbas” ra
šo, kad aš užinčijau; tai me-

I vai jus kliaučiai, atstovauja j ..  ...... '... ......... ■■—■—
'Joint Boarde, kad ponus tini- • • . • ,
:jos viršininkus.tiksliai “diskre-1Shsnghaiuie Kraujas 
^lituoja kriaučių ak.yse. Viso-, J .v j

■ kių vijurkų mūsų judėjime bu-, \ Hnpli
| vo, bet tokio fliugerio dar ne-
i buvo, kad per akis prisimygęs
Įmeluotų, su nieko nesakiusiais, 
savo melą prisidengtų. 

Jankauskas mano, kad jis
per savo '“Darbą” įkalbės 
kriaučiams, 1

darbininkai priversti,!
Kada pradeda cfirbti, 

gyvenimo, ta- 
kartu ir ma
il- visą Amai-

K. Jankaitis 
iš pereitojo-

Anglija'skubinasi'su gink-1 tevynę-priėš Sovietų Sąjįin-j^ .. .. . g .
luotomis spėkomis i Shlmg-1 gų. • ILaiŲJl. AILĘSai, ItlliflOS .

i Turi “Laisvę” už Organą
• - - / . I , ' Į > !

TEISYBĖS MYLĖTOJU VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ.

MOLINE, ill.
Valdyba 1931 Mčtain:

Pirm, K. YuŠki, 325—4th Avė., 
linę, III. t-.

Pirm, pagelb. A. MatuMWicia, 1003— 
251h St., Moline, ill.

Fin. pekr.’ B.’Daucenskas, 1552—10th 
Avc., E. Moline, Ill.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, Ill.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, Ill.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St., i 
Mol ine, . III

SHANGHAI. — Penkių

tiečiai apkrauti tokiais tak-! 
įsais, jog turi parduoti pas-' 
I kutinę kiaulę ir ,patys ap-' 
| sieiti be pesos, idant priso- 
; tinti fašistinį smaką, par- 
, duodaųt mėsą užsieniui, o ! 
j pinigus atiduodant Smeto- * 
nai.

IR ‘

M o-1

r____ | bos pasibaigė tarpe Japoni-
kad unija kovoja |jos įr Chinijos ir vėl eina 

i ?ries1algL-1 namušimus’_ k.riau"; kruvini mūšiai Shangha-1 
į jaus gatvėse. Japonijos ka-! 
: riuomenė išgrūdo iš jų na- 
!mų desėtkus tūkstančius! 
į chinie čių ir paskui gatvėse i 
' juos skerdžia iš kulkasvaid-1 29 d. čia užsidarė Shenan-1 
I žiu. Kruviniausi susikirti-1 D ust Company ban-i 
' niai eina Hongkew miesto į ^as- Depozitų turėjo $1,-. 
! dalyje. j 939,205. Depozitoriai dau-
' Derybos tarpe chinų ir ja- ■ giausia lietuviai It lenkai, 
i ponų buvo padaryta Angli- ’ 
jos konsulato kambariuose į 
ir po jo priežiūra, Dalyva
vo taip pat Amerikos kon
sulatas. Bet niekas iš tų 
derybų neišėjo. Laike ‘pa
čių derybų baubė kanųolės 

jir tratėjo šautuvai. Visas 
i miestas drebėjo nuo Jtanuo- 
ilių štivijj ir liaudies vaitoji
mo ir dantų griežimo.

čiai diena dienon susiduria su 
I unijos viršininkais, kurie 
įjuos it prekes parduoda dra
bužių fabrikantams, o pasak 
Jankausko, jie turi manyti ir 
tikėti, kad neparduoda. Tik 

, p. Jankauskas negali apmul- 
; kint šimtus 
diena dienon 

j bei pastogės, 
jo leitenantų

i Reikia priminti, kad susirin- 
, kimas buvo ramus ir tvarkin- 
i gas. F. Palaitis, kaipo pirmo 
susirinkimo vedėjas, parodė, 

į kad galės būti geras pirminin- 
| kas, nors ir nedrąsiai vedė tą 
I susirinkimą, kaipo pirmą sau 
susirinkimą, tokios didelės or

ganizacijos, kaip kriaučių lo- 
Jialas.

Mykolas Puzinas.

Shenandoah, Pa,—Sausio

TELEFONAS
Pulaski 5-1090

kriaučių, kurie 
netenka duonos 
po Hi 11 mano ir 
vadovybe. •

CARNEGIE, PA.
i Komunistu Partija

27 d. sausio, A.P.L.A. 3-čios I Paskelbė Visuotiną 
i kuopos svetainėj, buvo masinis i n. »a m i • • 
i mitingas, kurį surengė Będar- į OT6M ilWlgliajUje 
. bių Taryba. Publikos buvo j 
’ pilna svetainė, apie porą šim-

Kalbėjo draugas Bėp Ca" į kad Chinijos Komunis-
TA i • • 1 II“ •

Iš Shanghajaus praneša-I tų.
įręthes iš Pittsburgho; pasakė 
į labai gerą'prakalbą, nupiešda- 
1 m as bedarbės priežastį.

Bedarbė dabartiniais laikais 
pasidarė veik pastovi, nes da-

■ bar su naujomis mašinomis 
labai greitai pridirba daugy-

‘ bę produktų, kurių jokiu būdu 
i negali kapitalistai išparduoti;
i ir milionai darbininkų visuo-
i met bus be darbo, prie da- 
i bartinės kapitalistinės siste
mos. Bedarbė tiktai tada pa-

■ sinaikins, kada darbininkai nu-j
vers kapitalistinę tvarka, o ifflej-ganas Uždirbo

: įsteigs darbininku Sovietų val-|^A n ,
džią, kaip kad dabar Sovietų i 10 MllIOnU UOSenŲ

l-Sąjungoj, kur nėra jokios be-j ( 
, .: “Tiesa darbūs ir -ten ne tik nėra be

išrinktas; ūrespondentu, barbės, bet dar trūksta dar--j; e}ni yaĮstijų |,onus par. 
x HMninku, nors Sovietų saly.]i|<^-.„ ------------  ----  i . . . .- . . . . i davmedama užsienyje Mor-

! bo valandos iki septynių va-|gano bankinė firma 1931 
pandų abelpai per diena. Ge- metais padąrė gryno pelno 
; rai paa!<ėjb! ‘kuri. Goęc, i kaipo • dešimtš j '■ milionų 1 . doleriu.

j tų Partija paskelbė visuo- 
į tina streiką tame mieste 
prieš visus imperialistus ir 
šaukia grūsti laukan ne tik 
japonus, bet Amerikos, An- 

; glijos ir Franci jos plėšikus. 
; Streikas plėtojasi. Užsie- 
| nio imperialistu valdomose 
| miesto dalyse streikuoja 
i 60,000 darbininkų.

Pasigamina^ Savo Siuvamas 
Mašinas

Prie caro Amerikos gar-

LIETUVOS SŪNŲ IR bUKTERŲ ' 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba 19^, getams
Pirm. A. Griškevičili^T366 Broad St'. 1 
Pirm, pagelb. P. KrjkŠcius, 33 Ha- į

milton St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St. ;
Fin. rašt. J. Pilkauskas,' ‘7 Sėymour 

Avc., West Hartford, Conn..
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. Giraitiš, 174 Ashley St; 
Organo prižiūrėtojas M. Sejiotyas, ;

288 Maple Ave.
Draugystes susirinkimai atsibūna 

kas antrą ketvergą kiekvieno mene- į 
šio, Labor Lyceum svetainėje, 29 ' 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare. > . |

VWtAitmWtOlWMkllAAlfWtAitftfVW

J. Glaveckas sako: 
aš i 
bet aš iš to ^usifinldmo hera* 
šiau korespondencijos, nes 
Jankauskas čia buvo ir jis sa
kė, kad jis pats- pasirašysiąs; 
tai jis h‘ aprašė, ) neteisingai 
jūsų kalbą išversdamas.”

K. Jankaitis;; “Aš nesakau, 
kad jūs, Glaveckai, aprašėte, 
bet kas ten rašė/ tai aprašė ną J 
visai neteisingai. Mano nuo
mone, tokis aprašymas i 
klaidina darbininkišką publi-

, nors Sovietų šalyj’i?
1 darbininkam sutrumpinta dar- '

WASHINGTON. — Jun-'

' didžiausią darbininkų mulkin- : įg fcur plaukia auksas j j
• i ^POalisti! fagent#} ,kun»»• kiSeniusi 'B '

važiavo i Washingtona pas po-, 
HooveįrĮ pęąšyti de| 12 mir;

i lionų člarbo, kurio’ nėra, ir'i 
tik į dar kasdieną tūkstančius dar-1 

j bininkų atleidžia iš darbo, j 
, Kalbėtojas taipgi prisiminė 

Kad rašė A. Jankauskas tą'apie imperialistinį karą, į ku- 
korespondenciją iš kriaučių ! rį viso pasaulio imperialistai 
susirinkimo, dvejoti nereikia, i rengiasi, o visų pirma nori už- 
j„:. .... . ' ŲU '“Ii1------ "‘’’"’"t
luoti, kaip tas asmuo, o rei-Jten darbininkų tvarką. Ragi- 
kia žinoti, kad jam Kilimą- Į no darbininkus priešintis tam 
nas algą moka, na, tai kaip1 karui visokiais galimais bū- 
jis prieš savo bosą rašys, kad ! dais, ginti Sovietų Sąjungą ir 
jo asistentai neveda kovos!sykiu Sovietų Chiniją. Kvie- 
prieš fabrikantus; juk tai ne- tė.bedarbius ir dirbančius dar- 
gražu ir jam, kad jo sandrau- bininkus rašytis į Bedarbių 
gai Jacksonai, Bliumbergiai ir Tarybas, reikalauti tuojauti- 
kiti viršininkai vaikšto pas nes pašalpos ir apdraudos, — 
drabužių fabrikantus ir siūlo kur prisirašė keletas darbinin- 
kriaučiams numušti • algas, to- ky, bet kiti k&žin del ko dar 
kius darbus prieš darbininkus vis bijo rašytis ir sykiu kovėti 
atlikdami.

lėmiką su

Juk niekas taip nedrįstų me : pulti Sovietų šalį ir sunaikinti

O jis čia veda po- už bedarbių pašalpą, ir ap- 
M. Puzinu, kad noidraudtp 1 ' • J. Gi

' MUKDEN.— — Japo-Į 
n a ms, maršuojautiems > Į i 
miestą Harbiną, pastojo ke-' 
lią chinų generolas Tingi 
Chao su 2,500 kariuomenės, i 
Mūšis buvo labai kruvinas.! 
Žuvo 500 chiniečių. Gi ja- i 
ponų težuvę dvylika.

Kiaulės ir Lietuva
Katfiio spauda labai džiau-< 

giasi, kad šiemet Sovietų l‘ 
Sąjunga įsileis iš Lietuvos! 
po 5,000—10,000 skerdenų | 
ir >200 tonų lašinių. Vals-1;

Pennsylvania ir New Jer- 
, sey valstijose
Užtikrinu, kad mano 
tarnavimas bus atatinka- 
miapsias ir už prieinamą 
kabią. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
nianęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street i
. PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAŪM, Manatlžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c

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

Visą naktį ant trečių lubų, ėringam kambary—35c_„
Naujai' perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperini ui veltui! t /
MOTERIMS PANEDĖLIALS IR UTAIWINKALS, nuo ? /
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. DjileRš', oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RES'lįORĄNAS su geriausiu ga-
rantuotu patarnavimu. ' l. ”, r . JM-

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Avc.

Karolio Požėla, Lietuvių Čampionas 
. _________________ s___ ___ ;________ _

Trys savaitės atgal arti valahdą laiko Požėla laužėsi 
su Zarynoff’u. Tuo kart per nelaimę Požėla savo pa
kaušiu perkirto Zarynoff’ui kaktą. z Smarkiai pasilei
dus kraujui, .ristynės buvo sulaikytos; dabar jiedu vėl 
suporuoti imtis iki pergalei. -

Sekantį Trečiadienį, 3 d. Vasario (February), St. 
Nicholas Rink, 69 E. 66th St., New York.

Bus, visa eilė kitu pasižymėjusių riątikų:
Jim Browning risis su John Spolhman, Frėd Meyers 

su Rudy La Ditzi, John ‘Casey’ Kažanjia su Al Bev
erage ir dar bus dvi poros kitų atletų.

* iPradžia 8:30 valandą vakare
' - i ■■■ . .u • ■  .1: •:'' ::
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LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstatys 
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi-, 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

r—1 Iv isM—j-

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

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe-
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABffpIE

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, t inkam ą ba- 
lianis, teatrams,' ve- 

’ Stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island F«r- 

' ry.
AVINAS

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

69 S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
' Tel. Trinity 8-872G •

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA -
124 E. 14th STREET, Near lat Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku liniokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietoa.• 5

flardyvikt. sntalayMAB, Han«, iDpra.it elektriką Ir MagnetUMą, ir važiavimą,
S planą automobilio; mokinnm dienomis Ir vakarais lietusių ir anglų fcatboM.

okytojais yra žymup ekspertai—L. TICHNIA VIČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (Licenia) Ir Diplomą gvarantuojame už malą u?naok«»t|. Mes padedam 
kiekvienam. prie, pirkioto karo. Užsirafiymaa | mokyklą kiekvieną dieną nuo O ryte 
Iki B-tai vaiaridai VCkMro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
m B.UL4th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

' . ~>f . ,'J . /Telephone, Algonquin 4-404# r • . •

iDpra.it


. Puslapis šeštas - Antradienis, Vasar. 2, 1932

VIETINĖS ŽINIOS
y f

;1' j būt išleidžiamaskas , sayaįt'ė.

Visi į Union Sq. Vasario (February) 4 d!

I b kiekvienas dirbantis, net ir 
I daugelis bedarbių juk gali 
duot tam reikalui po centą. 
Aukas siųskite šiuo adresu: 
Unemployed Council, 5 East 
19th St., New York City.

Jau tik pora dienų beliko į badėjimo baisiai padaugėjo 
tarp jų ligos, taip kad ligo
ninėse trūksta šimto tūkstančių 
lovų bedarbiams, kurie prašo
si gydymo. Į miestinį labda
rybės biurą kas savaitę krei
piasi 5,000 merginų ir moterų, 
neturinčių kur galvą priglaust, 
išbadėjusių; bet veltui. To
kiems, reikalams “nėra pinigų1” 
pas grafterius miesto valdo
nus.

Visi darbininkai ir bedar
biai su moterimis ir vaikais, 
demonstruokite yasario 4. d., 
griežtai .reikalaudami tuojau- 
tinės kiekvienam bedarbiui pa
šalpos iš miesto iždo ir nuola
tinės bedarbiams apdraudos.

Pirm tos newyprkines de
monstracijos, Brooklyno Be
darbių.. Taryba ir Komunistų 
Partijos 6-ta sekcija šaukia 
dar vietinę demonstraciją. Lie
tuviai bedarbiai ir dirbantieji, 
susirinkite 9-tą vai., iš ryto, 
ketvirtadienį, vasario 4 d., 

svetainėje. Iš čia

iki didžiosios bedarbių ir dir
bančiųjų demonstracijos—va
sario 4 d., šį ketvirtadienį, 
Union Square, New Yorke.

Visi bedarbiai turi sueit j tą 
demonstraciją; kiekvienas dir
bantis, kuris kaip nors gali tą 
dieną išlikt iš darbo, privalo 
dalyvaut tame milžiniškame 
masiniame bedarbių ir dirban
čiųjų išstojime, kovai už tuo- 
jautinius bedarbių reikalus ir 
už socialės apdraudos įstaty
mą.

Union Square demonstracija 
prasidės 1:30 vai., o 3 vai. 
demonstrantai trauks ant City 
Hali, kovingai perštatyt savo 
reikalavimus miesto valdybai.

Miesto valdonai žiūri tik 
bankininkų, fabrikantu ir kitų 
išnaudotojų pelnų, leisdami 
tūkstančiams bedarbių žūt nuo 
bado ir šalčio, be jokios pa
šalpos. Del tos priežasties 
pereitais metais nusižudė apre 

■1,800 bedarbių; dabar juo 
smarkiau auga beduonių ir be- “Laisvės 
namių saužudysčių skaičius, visi kartu maršuosime į brook- 
Sulig miesto valdžios užgyri- i lyniškės demonstracijos pra- 
mo, kas savaitę vidutiniai iš- džios vietą, 61 Graham Ave.; 
metama iš kambarių 2,300 be-, o nuo ten apie 10 vai. demons- 
darbių šeimynų į gatvę už ne-Įtruosime įvairiomis gatvėmis 
galėjimą užsimokėt rendą. iki Grand St. Extension ir 
Virš 60 nuošimčių visų mokyk-' Havemeyer St., kur demonst- 
las lankančių vaikų yra neda-■ rantai ilgėliau apsistos, laiky- 
valgę arba badauja. 1931 J darni mitingą su prakalbomis, 
metais darbininkų - bedarbių Paskui visi važiuos į centrali- 
vaikai Didžiajame New Yor- nę demonstraciją New Yorke.

Lietuvrų darbininkų organiza
cijos, ateikite į demonstraciją 
su savo vėliavomis! ' ' . ■

ke gavo 37-niais milionais 
kvortų pieno mažiau, negu 
1929 nTetais. Del bedarbių iš-

Brooklyno Teismas prieš 
Oportunistus

rys; Wm. Simons, darbuotojas 
Priešimperialistinės Lygos, 
kt.

ir

Vietinės darbininkiškos or
ganizacijos, einančios vado
vybėje Komunistu Partijos, 
rengia proletarišką teismą 
PĮrūseikai ir kitiems oportunis- 
tipris, vasario 11 , ketvirtadie
nio*, vakare, Grand Assembly 
syątainėje.
H yBiomis dienomis bus išdirbta 
(f įjaskelbta teismo procedūra 
jfcdšleista tam tikri lapeliai. 
Dšfbininkai privalo masiniai 
ruoštis dalyvaut tame teisme, 
o išėjus lapeliams, kuo ola-1 m5Hesi«9 susirinki-
Šiauštai juos paskleisti. Turi | 
būt supažindintos didžiausios I 
lietuvių darbininkij minios su 
pĮieškomunistiniais ir prieš- 
darbininkiškais žingsniais, ku
riuos daro oportunistai-skloki- 
ninkai. O tuos dalykus niekur 
tain gerai nepatirsite, kaip 
proletariniame teisme, į kurį 
bus pašaukti kaltininkai ir liū-; 
dįhinkai su advokatais-gynė- i

Kaip Darbavosi A.LD.LD.
Pirma Kuopa '1

jajs iš vienos ir kitos pusės.
Komisijos Narys.

Valgyklų Darbininkai
Organizuojami Kovon

200,-’ New Yorke yra apie 
000 Valgyklų darbininkų. Jie j 
abelhai turi dirbt po 12 Va!-1 
ląųdb į parą; vidutiniai gau-j 
na apie 40 dolerių' į mėnesį. 
Merginom mokama apie treč
dalį mažiau nekaip' vyrams už 
tą patį darbą, ir vis daugiau 
paleidinėjama! vyrų, Jų vieton 
statant moteris.

, Perčitą savaitę kairioji Mai
sto Darbininkų Unija laimėjo 
streiką prieš Royal Cafeteria, 
827 .'Broadway, New Yorke. 
Unijoj sudarytas komitetas iš 
39 narių pradeda pasmarkin
ta darbą organizavimui valgy
klų darbininkų.

Priešimperialistinis Mitingas 
Vasario 5 d.

Iš Kriaučių Lokalo 
Susirinkimo

Sausio. 27 d. buvo kriaučių 
54 skyriaus mėnesinis susirin
kimas. Susirinkime j-----
skaitlingai dalyvavo kriaučių.

Pirmininkas F. Palaitis, ati- j 
darydamas susįrinkimą, paste-1 l x X i Ir- -v* i i i N i o vv\ cn 1 r f 1 ✓ 1 1 i w n •» »

• , , v . TA " ' l'

gio nei drabužių. Draugai 
darbininkai’, nėpamirškite juos 
paremti, skaitlingai atsilanky
dami į tą vakarėlį.

Rengimo Komisija.

Proletarų Meno Trečias Ap- j 
skritys rengia didelį koncertą I 
ir šokius kovo 5 d., šeštadie- Į 
nį, Lietuvių svetainėj, 180-2 
New York Ave., Newarke, N. 
J. Prasidės 6-tą vai. vakare. 
Bus gera programa. Dainuos 
trys chorai: Sietynas, Banga | 
ir Aidas, šokiai prie geros 
orkestros tęsis iki ryto. Įžan- 

-* ga tik 50c.

bėjo kriaušiams, kad jie pir
ma, negu, Palaitis jau užėmė 
piripU 1 11 
kad jis “netinkarhAs. 
tis sako:

J. Saulenas.

1 Koncertą ir šokiną rengia 
viėtąj) l'eidė paskalus, Rusų Ukrąinų Darbininkų Ko- 

Palai- lektyvis Choras bendrai su Ai- 
Aš vieną dalyką ži- do Choru Vasario 21, sek ma

nau, būtent, kad nei pirminiu- dienį, Manhattan Lyceum sve- 
kaį nei kitokie darbininkų ju- tainėj, 66 East 4th St., New 
dėjime darbuotojai neišauga i Yorke. Pradžia Jj-čią vai. 
ant .medžių, bet išsivysto pa-1 Dainuos abudu chorai. Ve
dinose darbininkuose. • Taip I lieka, L.. Kavaliauskaitėj Aido 
bus ir su manim; aš jau šian- 
die-esu penktoje unijoje ir vi- ceva; mandolina skambins M. 
suomet buvau aktyviu nariu. 
Jeigu jūs, kriaučiai,” sako Pa
laitis, “kooperuosite su manim, Į Po programai, bendriems 
kaipo pirmininku, aš manau, šokiams gri'eš Yorkvillės Ram- 
kad būsiu neblogas pirm. Jei- blers Orkestrą, 
gu jūs priekabiausite, patys 
tikslingai norėsite pirm, susi-' 
rinkimuose išmušti iš vėžių, tai j 
aišku, kad man bus sunku da- j 
ryti progresą. Mano norai, tai i 
kuo didžiausios kooperacijos i įĮvjras KomŪnistU 10-tOS 
su kriauciais. i i- e • • i •

Pranešimą iš Amalgameitų Kuopeles SuSirinklHiaS 
Unijos borddirektoriato išda-  

vė J. Jasaitis, nurodinėdamas, 
kad dabartiniu laiku i . ... . . . i vciocmv u., jučiisvciis iiėiine

laikomas atviras susirinki-
; mas Dešimtos komunistų kuo- 
j pelės. . Reiškia, susirinkime 
| galės dalyvaut ne vien kuope
lės nariai, bet ir artimi komu
nistų partijos pritarėjai.

Trumpai atlikus greičiau
sius organizacinius reikalus, 
bus prelekcija su diskusijomis 
apie bedarbę‘,Jk’arą, apie svar
biausias šiandienines darbinin
kų kovas, ir kokią rolę komu
nistai vaidina tose ir visose ki-1 

ra$ortuš; pasirodė,, kad Joint Itosė srityse darbininkų judėji-į 
Boąrdąą x^ąįpp. .tQbis. Jikyida- mo. H* ; •• I

Merginų Sekstetas, Luiza Zai-

Solivanovas; bus dailiškas lat
vių šokis.

Po programai,

Įžanga 50c.
Tai bus dailiška, tarptau

tinė draugiškai smagi pramo
ga.

Kviečia Rengėjai.

, 8 vai. antradienio vakare,
- uvo ; vasario 2d., “Laisvės” name

borddirektoriuose, kad pasta-1 
čius geron padėtin New Yor- ■ 
ko Joint Boardą, bet tas nepa
vyko bent iki šiam laikui. Kas 
liečia dirbtuvių reikalą, tai vi
sur eina dideli algų numuši- 
mai. Bet algų numųšimo di
rektorių susirinkimas veik ne
svarstė, o daugiausiai domės 
kreipė į Joint Boąrdo finansų 
padėjimą.

Iš Joint' Boardo išdavė J. 
Buivydas ir J.’ Pranckevičius

Jau buvo trumpai aprašytas . 
A.L. Darlpinitiky Literatūros ,Į
Draugijos 'pirmos kuopos susi
rinkimas, laikytas sausio 28 d. 
Tame susirinkime prisirašė 
trys nauji nariai. • > (

Šičia keliais žodžiais pami
nėsiu kuopos veikimą 1931 
metais. Per metus ji atlaikė

(Tąsa 5-tatri pūsi.)
: i >

SPORTAS
VL. BIEKŠA RISIS SU 

KAPITONU

Sekantį ketvirtadienį įvyks 
M.ųose Tlall, Elizabeth, N. J.,

mų; turėjo trejas diskusijas ir: ristynės, kuriose dalyvaus vie- 
du parengirfius. StreikieriMms j tinis ristikas Vladas Biekša su 
kuopą paaukojo $9, Agitacijos Ivan Dunaiff, buvusiu Rusijos | 
Fondui $8, Tarptautiniam Dar- armijos kapitonu.

Biekša yra tas pats ristikas, 
kuris ritosi su Požėla mano

bininkų Apsigynimui $14,
dienraščiui “Vilniai” $11.

Pirma kuopa prisidėjo prie ' rengtose ristynėse 1924 metais 
klasinės mokyklos, kurią vedė . Bostone, ir labai gerai pasiro- 
Lietuvių Komunistų Frakcija, i dė, nes jie abu ritosi tris kar-

' Kuopa remia Komunistu Frak-i tus tą vakarą_ ir iš trijų, Biek- 
. ei jos kovas už darbininkų rei- J šai teko laimėt vieną sykį.Vla- 
kalus ir dabar dedasi prie J das tuo laiku gyvendavo, Wor- 
Kom. Partijos vajaus gavimui: cester, Mass., dabar apsigyve- 

, nauju nariu i Partija. I no Elizabeth, N.J. čia. ir New
Pirma kuooa gavo 22 nau- j Yorke dalyvavo ristynėse. Da- 

' jus narius. Dabar ji narių tu-1 bar .Biekša smarkiai lavinasi 
Į rį ]75t ' ! ir rengiasi šioms ristynėms su

šiame susirinkime, kaipo 1 Dunaiff, kad galėtų jį įveikti 
I metiniame, tapo išrinkta nau- jsek^tį ketvirtadieny vakare. 
; ia ku'onos valdyba: organiza- > Biekša yra originalus “drapež- 
;torius S. Pelėskas, prčt. sekr. ■ nas dzūkas,” nes aš.jam tą ti- 
C. Depsas, fin. sekr. A.' Ta-1 tūlą daviau,-1924 m. prieš ris-
mošiūnas. iždin. P, šolorpskas, 
knygius K. Grybas.

Tikimasi.- kad naujoji. vah 
dyba, . susidaranti is veikių 
draugų. ,gerai, pasidarbavus, 
galėtų išauginti kuopą iki 300 
narių., , . ;

S. Peleskas.

“Kovotoja? prieš Badą”

NEW YORK. — Ateinantį 
penktadienį, vasario 5 d., 8 
vai. vakare, bus tarptautinis 
masmitingas apgynimui Sovie
tu Sąjungos ir Cbinų Sovietų. 

/Z Mitingas įvyks Manhattan Ly; 
. > ceum, 66 East 4th St., New 

Yorke. Ji šąukia Priešimpe- 
f realistinė Lyga. Į ^Prakalbas sa

kys Ma^ Będaęht,* Komunistų 
Pąrtijos Centro Komiteto, na-

New Yorke išėjo pirmas nu
meris Bedarbiu Tarybų orga
no, “Hunger Fighter,” tai yra 
“Kovotojo prieš Badą.” Jo iš
spausdinta 30,000 egzemplio-. 
rių. Tai laikraštis specialiai 
pašvęstas kovai už kasdienini, 
šelpimą kiekvieno bedarbių iš 
valdžios ir kapitalistų iždų ir 
už bedarbiu apdraudos įstaty
mą. Jis reikia kuo plačiausiai 
paskleisti tarp bedarbių ir dir
bančiųjų. ■* 1 i

Bet šio.naujo kovos,organo 
palaikymas reikalauja finan- 
sij- Tuo MlUlu Bedarbiu iTa- 
rybos paskelbė obalsį :U‘Milio- 
ną. Centų, • Wp .kad*»"Ėuftger 
Fighter”., galėtų . reguliariai

i|tl——n—ai—w—m —n.—«■—.« 

I Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai 
ą Dovanom ar patys sau norėda- 
|mi pirkti laikrodžius, 
|ar bi ką iš auksinių 
? nokite, kad 
į sipirksite.

I ĮVAIRŪS 
Į RODŽIAI

I JAUSTOS I
jUŽ PRIEINAMĄ
I KAINA 
I H | Taipgi taisau visokius laikrod- 
’ žius ir kitus papuošalų daiktus, 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
stengsiuosi pilnai patenkinti. | 

1 Williamsburgiecianis, kuriems į 
pertoli pas mane atvežti pataisy- | 

| mui laikrodžius ar kitus auksinius ?
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
Iš ten ąš pąsiįmsiu ii’ pataisęs 1 
atvešiu į “Laisvę.” Jūs užkimo- ? 
kėsite “Laisvėje.” į

VIKTORAS JANUŠKA !
127-17 Liberty Avė 

Tarpe .,1'27 ’ ir 128 'gatvių
I Richmond- Hill, ;N. Y;

į

■ui ——hn —— nu.

pas mane

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

LAIK-
NAU-

MADOS %:

y

T

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave,, Brooklyn

Tel. Cjreenpočnt 9-7831
Geriausia Studija Hrooklyne. Ateikit Persiūki ini i

12th St.
ir 3rd Avės
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

4Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- , 

iistas išgydo įvairias kojų Ii- - Lt 
?as, patinimus, gyslų ir są- 
narių įdegimus be operaci- W 
jos taipgi ir kitas ligas. Jy 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

, Draugai- artimi Komunistų 
Partijofe pritarėjai yra kviečia
mi skaitlingai dalyvauti tame į 
susirinkime antradienio vaka
re. ' ■

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vjFrų ir 

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

DR. MĖER
W. 44th St., Raom 302 

New Yoijk, N< Y, I
Valandos PriSmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto' iki 1 po pietų
Telefonas Lack wanna > 4-2180

156

Viešas Pakvietimas

tynęs su Požėla.i , O £hicagos 
Bancevičiusį tiktai paskutiniu 
laiku > pradėjo vądintis “dra- j 
bežnu j dzūku?’ < Chicągiečio . 
žįą perinau, bęt Bįekšą yrą ;tik-r i 
rąs; dzūkas, iši Vilniaus krašto.

( < į ‘ . < į J. Jokųbauskas. ii

Lietuvių visuomenė jau ma
tė spaudoje apie tai, kad aš 
įtaisiau modernišką prie numi
rusių patarnavimui įstaigą. 
Tačiaus dar nedaugelis turė- 

!jo progos atsilankyti ir pama
tyti tą viską, apie ką jau ne
kartą yra skaitę. Gi aš iš gi
lumo širdies noriu pasimatyti 
su savo senais "pažįstamais ir 
geidžiu susipažinti su tais, su 
kuriais dar nepasipažistu.

Visiems noriu parodyti savo ; 
naują vietą ir rūpinuosi drau
giškai, su vaišiomis priimti.

Formališką atidarymą savo 
naujos vietos skelbiu 3 d. va- 
sario-Febrnary, 1932. ir nuošir 
džiai kviečiu vietos ir anieb’n- Į 
kės lietuvius aplankyti .šią is-, 
taigą atidarymo dięnoie.. ži
nodamas kad vieni esate užim- 

■ti dienomis, o kiti vakarais, 
■ atsilaikymui laika skiriu nuo 
9-tos valąndos ryt/), i]/i 1,2-tai 
valandai nakčia. . .

Matthew. Pąllas
( J ęęieiiąuskas), . . , 

660 Grand St., Brbol<ivų. N. Y.
Štagg 2-^043. . . , ,

Ateinanti Mūšy 
Parengimai

■ . • < V . S • t . ' ■ i____ _
I •» 1 į" > l . I • •

Tarptautinių D a r b i n inkų 
Apąigynimo 17-tą lietuvių kuo
pa rengia smagų vakarėlį, ku
ris įvyks vasario 7 d., ateinan
tį .sekmadienį, “Laisvės” sve
tainėje, kampas Lorimer ir 
Ten Eycfc St.; pradžia 6:30 
vai. Bus gera šokiams orkes
trą. Visas vakarėlio pelnas 
skiriamas s t r e i k upjantiems 
mairiieriams ir politiniams ka- 
linianis, reikalingiems , greitos 
pagelbos.

Kentucky kovojanti mąinie- 
rfai badauja ir sala su savo į 
kūdikiais, kurie neturi nei vai-1

< PRANEŠIMAS * -
Į > ■ ■ I •

Turiu ųž garbę pranešti, viptos lie
tuviams, kad mes atidarėln valgyklų, 
kurioje 'gRmiriahie lietuviškus ir‘ame
rikoniškus valgius. Vieta švari, pa
tarnavimas mandagus. Meldžiame I 
užeiti ir persitikrinti. • Į

Su pagarba.u. Ramoniene,
445 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

: • • (23-28)-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių ir saldžios 

cider Storas. , Biznis įdirbtas per 
daug metų. Gera proga, pasinaudo- 
kit, Mrs. Tamulis, 463 W. 26th St.„ 
netoli 10th Ave.*, New York, N. Y.

.(27-29)

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:,.

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų
, ■ !

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ

IfiDIRBYSTGS
CIGARAI

IŠRANDA VQJIMAI
PASIRANDAVOJA puikus kamba

rys su. yisąię parankumais, atski
las I įejimaš.J Kreipkitės no No. 38

(26-28) 
n J U ; • - » -

ras . __ x
r Stagg SU, ■ Brook’Jrt

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 tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y-N.

c' ■

I 1

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

z

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
TEL. STAGG X 

2-5043 g

X
X

NOTARY 
PUBLIC

A

A

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABO R I U S 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ. 
PIRMAJAI-- PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE^ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 1^ MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DlEN/\ IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

. . MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
■200 Sebonrt ’Avė.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienomis nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuv 5 
8 vfcl. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų. *

Trier. ALGANQUIN <-8294

H 
iki 
iki

Telefopas: Stagg 2-9105

DR A. PETRIKĄ
PETRICK v ?

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi ■pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po n ii m e r i u 
512 Marion St., 
kainp. B r o a ci
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JOBAS STOKES
512 Marion St., kanųlas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

Telephone, Greenpoint 9-2320

1 GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbi^zanjuoja ir fhldoĮa pųmirasius. 
anį; Msbkių’ kapiniiį # pąrsąrhdo au- 
torhębihus ir karietas- V0selįjams, 
krikštynoms Tr ■ pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue J

BROOKeVn.'N; y. ■

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Ąvenue
- ! ■ (Afrti Marcy Avenue)

*. • * • . i ę i

'. BROOKLYN, N.. Y. '

SKAITYKIT. PLATINKIT
“LAISVĘ.”
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DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nub 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
» :l L1 . . »

Telefonas, Midwood 8-6261
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