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i Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

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

Penktadienį, 29 sausio, kapi
talistiniai laikraščiai pranešė 
apie užėmimą ShanghajAus 
miesto japonais. Sako: kulkos 
zvimbia, bet visvien taika vieš-! 
pa tau ja.

Dvi priešingos kariuomenėj, i 
šaudosi. kareiviai negyvi 
ta nuo kulkų ir bombų 
iš orlaivių, 
spauda kala 
galvas, kad 
žemės kamuolio.

Padangė apsiniaukus tirštais 
karo debesiais. Darbininkai 
privalo sukrust mobilizuot savo 
armiją prieš kapitalistų reakci
nes spėkas priešinimuisi karui.1
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“Tautų Lyga bespėkė“—sako i 
kapitalistine spauda.

O kiek buvo prirašyta-pri- 
kalbėta ir net užtikrinančiai 
pripasakota viso pasaulio dar
bininkams, jog Tautų Lyga yra 
taikos simbolas.

Apie tai rašė ir kalbėjo kapi
talistai, visokie pacifistai; kuni
gai, popai, rabinai, popiežiai 
giesmes giedojo. I__ __ _____ (
visų šalių irgi nemažai prakai- i 
to išliejo stengdamiesi užtikri
nančiai įkalbėti proletarams, 
jog imperialistų Tautų Lyga 
yra vienatinė magiškoji spėka 
išsklaidymui karo pavojaus. 
Net savo taip vadinamą darbo 
biurą tie imperializmo leitenan
tai buvo prikabinę prie tos Ly
gos, kad pasekmingiau įtikrint 
darbininkus, kad juos prirakint 
prie imperializmo karinio ve
žimo.

SAN SALVADOR. —Čio
nai vasario 1 d. tapo nuga
benti ant kapinių ir sušau
dyti draugai Augustin Fa- 
fabundo Marti, Mario Za
pata ir Alfonso Lima, kal
tinami vadovavime buvusio 
Salvadoros darbininkų

Social fašistai I valstiečių sukilimo.

IŠ LIETUVOS

ir

dva-PALĖVENĖ.—Pas 
rininką Adomaitį dirba 6 
n u o 1 a tiniai darbininkai. 
Kiekvienas gauna į metus 
po 300 litų ir 6 pūdus javų. 
Drabužių negauna. Mais
tas tik nuo bado. Darbas

KOMUNISTŲ BEI JŲ SIMPATIKŲ 
ILGIEMS METAMS KALĖTI

TAMPA, Florida.— Kru-}vo sužeista, liet taip pat 
vinas buržuazinis teismas | vo pašautas ir vienas poli- 
vasario 1 d. nuteisė ilgiems cistas. Keturiolika draugų 
metams kalėti 14 darbinio- tapo suareštuoti ir įkalinti, 
kų. i Dabar juos nubaudė. De-

Jie nubausti už tai, kad šimčiai metų kalėti nuteisti 
lapkrity] surengė rusų re- draugai McDonald, Lima,

Pardavikai Dejuoja
SHANGHAL— Taip va

dinama nacionalistinė par
davikų valdžia išleido pa- 

bu- i reiškimą prieš Japoniją. 
Tame pareiškime skundžia
masi, kad Japonija pasirodė 
neprisotinama. Girdi, mes 
uždarėme radikališką spau
dą, kuri kritikavo Japonijos 
žygius Mandžurijoj, bet vis

RYTOJ MASINES DEMONSTRACIJOS
UŽ BEDARBIŲ APDRAUDĘ IR 

UŽ GYNIMĄ SOVIETU SĄJUNGOS
Kova Prieš Alkį ir Prieš Bedarbę Yra Kova Prieš Naują 

Suruoštą Karą; Tik Darbininkų Bendras Frontas Sudau
žys Imperialistų Konspiraciją; Lietuviai Darbininkai, Ko
vokite, Protestuokite, Demonstruokite!

vjoliucijos paminėjimo su- Lazama ir Nine; trims me-įtiek japonams neužteko. Ja- 
kaktuves ir demonstraciją, tams kalėti—Marero ir Al- 
Policija uždraudė susirinki-i vazer; kiti nubausti vie
nių laikyti, bet susirinkimas I niems metams. Tarptauti- 
buvo laikomas. Policija jį i nis Darbininkų Apsigyni- 
užpuolė. Įvyko susikirti-į.mas duos apeliaciją į Flori- 
mas. Daug darbininkų bu-1 dos Augščiausį Teismą.

ponai vis tiek plėšia Chini
ją. Tai verksmas Chinijos 
liaudies pardavikų, o ne ko
va prieš japonus.'

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės! Rytoj, vasario 
4 d., tūkstančiai ir tūkstan
čiai Amerikos darbininkų 

j industriniuose centruose iš
eis į gatves ir pareikalaus 
tuojaus pašalpos bedarbiam

ryto iki saulei nusileidžiant. ■ 
Visa laiką dvarininkas sto-i 

JLZJįįMJt ouounv. IIIUHIO CTVOUZVT- , - v *■ , , _ - . , J

do klausyt kalbų; mes norime V1 užpakalyj ir rėkia, kad 
veikimo!” Gi banditai i m pe-! sparčiau dirbtų, i Metų gale 
rialistai, matomai, galutinai i)’ I išduoda tik vekselį. . • 
griežtai nusprendė dabar Chi- Snaudė.

Chinijos budeliški atstovai 
Lygoje sušuko: “mums atsibo-

niją pasidalinti tarpusavyj. 
Kad sutriuškint ten darb. re
voliuciją ir pult S. S.

Vis didėjantis darbininkų re
voliucinis bruzdėjimas kapita
listiniame pasaulyje įvarė did
žiausios baimės valdančiosioms 
kapitalistų klasėms ir paaštrė- 
ję priešginiavimai tarpe pačių i 
imperialistų privedė prie karo.

Momentas reikalauja ir iš 
darbininkų pusės juo aštriau
sios kovos prieš social-fašizmą 
ir imperialistų agentus, prieš 
visokio plauko oportunizmą re
voliuciniam judėjime, o sykiu į

„pakencu™, ką, ,y- 50,000 CHINU KARIUOMENĖS PRIBUVO 
r 4- . 1 r-, a 1 . v. , , r. , 1 z". . Z~1 n 1 V, 4” GINTI SHANGHAJAUS MIESTĄ

Kumečių vargingas 
gyvenimas

Komaro dvare darbinin
kai gauna į metus 300 litų 
ir 6 pūdus rugių savo ’dra
bužiais ir maistu. Pinigų 
dvarponis neduoda, o vien 
kvitų, kuriais gali pas Su
bačiaus i

S'HANGHĄL.rk Prasidė
jo gabenimas Chinijos ka
reivių į Shanghajų del gy
nimo miesto nuo Japonijos. 
Sakoma, kad apie 50,000 ge
rai ginkluotų kareivių jau 
pribuvo ir užėmė svarbiau
sias miesto' gatves. Jie ap
sikasė ir pasistatė barika
das ir laukiama kruviniau
siu- mūšiu.

Tuo tarpu iš Washingto-

no skelbiama, kad.;Amerir 
kos valdžia ir Anglija ' vėl 
pasiuntė Japonijai naują 
notą prieš jos žygius Shan
ghajuje. Bet taip pat tvir
tinama, kad šita nota ne
permainys Japonijos nusis
tatymo. Ginklų ir ugnies 
pagelba Japonija grobsianti 
Shanghajų. Japonijos val
džia siunčianti daugiau ka
riuomenės- į Chiniją.

ĮVAIRIOS žinutes [ir bedarbių apdraudos įsta- 
* tymo priėmimo.
__ . _ . , 1r Bet šios demonstracijos
^l\^ enaSnT^' .k? į bus daugiau, negu kova

gvaidiemai Mandzuujoj su”iprįe§ alkį, kuriame atsidūrė 
siviemjo ir sutvėrė savo po-, įb]ok§ta dvylika milionų be-
litinę organizaciją po vado
vybe tūlo generolo Petu- 

i chow,” kuris atstovauja bu
vusį kunigaikštį Kyril. Šios 
organizacijos tikslas kovo
ti prieš Sovietų Sąjungą.

Bucharest, Rumunija — 
Parubežio sargas nušovė 
vieną rumuną valstietį, jo 
moterį ir du kūdikių, kuo
met ši šeimyna bandė per-

darbių su jų šeimynomis., 
šios demonstracijos bus taip 
pat pirmas galingas Ameri
kos proletariato protestas 
prieš baisaus naujo karo pa
vojų, kuris vėl kabo ant 
mūsų galvų, Imperialistai 
su Japonija priešakyje grū
moja sutriuškinti Chinijos jose, 
revoliuciją, nuversti Chini- testo balsą prie balso imlio
jęs Sovietų valdžią, po ku-'nų darbininkų kitų tautų!
----------------------- - 1 ■ ---------------------—--------------------------------- -- ------------— ■ — -r- - -----------«!.- ■ '.J.“.T?. 1 TtWf.ieii

ria randasi apie šimtas mi- 
lionų darbininkų ir vals
tiečių, ir paskui ginklais už
pulti Sovietų Sąjungą. Vi
si įvykiai Nankinge ir 
Shanghajuje rodo į tą pusę.

Tik viena spėka gali su
daužyti šitą imperialistų 
konspiraciją. Tik viena 
galybė gali išgelbėti žmoni
ja iš naujos skerdynės—tai 
DARBININKŲ BENDRAS 
FRONTAS. Todėl vasario 
4 d. bedarbių ir dirbančių
jų demonstracijos po visą 
Ameriką turi sutraukti mi- 
lionus proletarų j kovos lau
ka.

Visi lietuviai darbininkai 
ir darbininkės dalyvaukite 
tose masinėse demonstraci- 

Pridėkite savo pro-

stoties prekybinių- | KA SAKO SOVIETŲ SPAUDA APIE JAPONUOS 
j prekybininkai išskaito »|1R KITU IMPERIALISTU ŽYGIUS MINIJOJ 

ir griežtesnės kovoš prieš patį i nuošimčių (2 litu is 10 litu), j--------------------- -——
kapitalizmą. Padidinta ir pra- 
plėsta kova prieš bedarbę ir už 
bedarbių apdraudą reikš sykiu 
kovą prieš karą.

Kai kurie per ilgą laiką sto
vėjusieji taip vadinamai nuoša
liai nuo veikimo dabar prisidė
jo prie pruseikiniai-butkinių 
oportunistų ir sykiu padeda ka
pitalistų klasei griaut revoliu
cinį judėjimą.

Kuomet būdavo užklausi jų: 
“kodėl nesidarbuojate šiaip or
ganizacijose?”—gaudavai atsa
kymą-: “Ant barikadų, tai tik
rai dalyvausime!”

Darbininkai, reikalaujantie
ji pinigų ir nenorintieji imti 
tų kvitų, šalinami iš darbo, 
kad ir nebaigtas tarnavimo 
laikas. Draugai, darbinin
kai, organizuokimės ir nesi- 
duokime taip išnaudoti.

P. Sva-as.

ŽUVO DU DARBININKAI

MASKVA. — “Pravda” 
analizuoja situaciją Mand- 
žurijoj ir Shanghajuje. Lai
kraštis nurodo, kad tas tie
sa, jog gali įvykti- tam tik
rų nesusipratimų ir net su
sikirtimų tarpe Japonijos, 
Anglijos ir Amerikos Shan
ghajuje, bet greičiausia tik-'

Japonija ir kitos imperialis
tinės šalys susitars, išved- 
žioja “Pravda”, ir bendro
mis spėkomis smaugs Chi- 
niją. Tie imperialistai pasi
dalins Chiniją po savo įta
ką, pastatys tam tikrose 
Srityse tokias valdžias, ku
rios pilnai pasiduotų tų

M™’ JAPONAI BOMBARDUOJA NANKINGA 
IR GRŪMOJA EILEI KITU MIESTU ■Berlyn. — Iki 1928 me

tų Vokietija būdavo antra 
šalis išleidime pramonės 
produktų. Pirmoj vietoj 
stovėjo Amerika. Gi šian
dien Vokietija atsidūrė į 
ketvirtą vietą, o antron vie
ton atsistojo Sovietų Są
junga?

Berlyn, Socialdemokra
tų partijos Bremeno orga
nizacijos viršininkas Tho-

Dabar gi komunistai mobili-: 
zuoja darbininkų mases budavo- 
jimui barikadų, visi, kas ant 
kiek išgali rengiasi patys ir 
šaukia kitus rengtis nulemian
čioms kovams, kaip kur jau ir 
kraujas revoliucinių darbinin
kų liejasi upeliais, kovoje ant 
barikadų.

Su p r useikiniai-butkiniais 
kaip tik atbulai. Taip. Jie ir
gi ant barikadų, bet. . .priešin
goj darbininkams pusėj.

Liverpoolyj darbininkų de
monstracija entuziastiškai pa
sitiko d. Wjlliamą T. Murdoc
h's, organizatorių Audėjų Na- 
cionalės Unijos, vadą kelių ma
sinių streikų Amerikoj. Jis iš
sėdėjęs 3 mėnesius Bostono imi
gracijos name tapo' išdeportuo- 
tas į Škotiją 8 sausio, 1932 m.

dvarponį 'Komarą dirbo 12 
darbininkų prie.malūnb tur
binos įrengimo. Vieni dir
bo akordinį darbą ir gavo 
po 6 lit. dienai, 'kiti buvo 
padieniai ir- gavo po 5 lit. 
į dieną. Už nakties darbą 
gavo po 7 litus. Buvo dir
bama be inžinieriaus, paties 
dvarponio nurodymais. Dar
bas buvo labai pavojingas 
gyvybei, kas jau iš anksto 
buvo matyt. Darbininkai 
ne vieną kartą perspėjo 
Komarui, kad gali griūt 
mūras, bet dvarponis ne
kreipė į tai domės ir ragi
no tik greičiau dirbtu > Prie 
to dar grąsino neužmokėt 
iau uždirbtųjų pinigų tiems, 
kurie atsisakys dirbti tokio
se pavojingose gyvybei są
lygose. 10 .lapkričio, pra
dėjus po piet dirbti, virto 
mūras ir užmušė du darbi-

. ... . t 1 įvairių šalių imperialistams, mas metė pardavikus ir įs-
ro karo tarpe jų delei to o paskui prasidės ginkluo

tas karas prieš Sovietų Są
jungą.

nebus. Jų visų pamatinis 
tikslas yra karas prieš ChL 
nijos revoliuciją ir prieš 
Sovietų Sąjungą. Japonija f 
jau c užgrobė) Mąndžuriją; ir 
pastato karines spėkas prie, 
pat Sovietų Sąjungos. rųbe- • 
žiaus, /Pen Japonija organi
zuoja rusus baltagvardie
čius puolimui ant Sovietų' 
Sąjungos. Tam pilniausiai 
pritaria Amerika, ir Angli
ja.

Japonijos plėšikiški žy
giai sukėlė didžiąusį kerštą 
ir pasipiktinimą;. Chinijos 
liaudyje prieš visus impe
rialistus. Po priedanga gy
nimo ,ąavo šalies interesų ir 
kad numalšinus Chinijos 
liaudį, Anglija, Amerika ir

Kartuvės ir Budeliai 
Dirba Fašistų Lenkijoj

VARŠAVA.— Baranovi
čių j e pakartas valstietis, 
kurio pavardės valdžia ne
paskelbė.. Jam buvo prime
tama šnipinėjimas Sovietų 
Sąjungos naaudai.

Mieste Lucke specialis 
teismas nuteisė pakorimui 
valstietį Theopilį Grasdel, 
24 metų amžiaus ir jo bro- 

i lį Aleksandrą, 16 metų.-
Baranovičiauš specialisninkus: Vanagą iš Buivė-

nų kaimo ir Antanavičių iš teismas nuteisė mirtin dar-
Palėvenės dvaro.
, j. '(Balsas)

bininką ’ Aleksandrą Morą 
iš miestelio Stolbzy.. n

tojo į Komunistų Partiją. 
Jis buvo socialdemokratų 
partijos nariu per 42 metu!

Var&avžL—> • Buržuazinė 
sūJųda skelbia,; kad- karinis 
teismas nuteisė mirtin du 
idarbinihku, kurie buvo ap- 
gavingai kaltinami šnipinė
jime Sovietų Sąjungos nau
dai.

EASTON, PA.
Svarbus lietuvių susirinki

mas ir prakalbos
Ateinantį sekmadienį, va

sario 7 d., 2 v. po pietų, 
Eastone rengiamas svarbus 
masinis lietuvių sušįrinki- 
mas ir ^prakalbos. Įvyks 
Easton Baking Čo. svetai
nėj, 34 N. 7th St. Kalbės 
d. A.: Bimba, Komunistų 
Frakcijos Centro Biuro sek
retorius, iš Brooklyno.

Komitetas.

NANKING. Chiniją. —, Visas miestas paverstas 
Prasidėjo iš Japonijos kari- į karo stovyklą. Čionai Chi- 
nių laivų bombardavimas nijos randasi tvirtos kari- 
paties Nankingo, iš kurio nes spėkos ir karas ketina 
kelios dienos tam atgal pa- būti labai kruvinas.
bėgo Chinijos nacionalisti-i Tuo tarpu Japonijos valčL 
tinė valdžia. Gyventojai di-' žia padavė ultimatumą 
džiausiam išgąstyje. Tūks-[ miestų valdžioms Tientsin, 
tančiai bėga iš namų ir išįChefoo ir Tsintao, kad jei- 
miesto. Šimtai yra kritu-; gu nebus sulaikyta agitaci- 
sių. Žųsta daugiausia civi-'ja prieš Japoniją, tai bus 
liai miesto gyventojai varg- bombarduojami ir tie mies- 
dieniaį. • , tai.

Kentucky Mainieriai
Ruošia Masinį Marša-
vima prieš Indžicnkšiną skubintis pa^ibon Kente. 

v ky kovojantiems mamie-

, Ypatingai gaila kūdikių, 
kurie laipsniškai vysta dė

Visų darbininkų pareiga

PINEVILLE, Ky. — La
bai smarkiai eina prisiren
gimas visoj apielinkėj prie 
mainieriu masinio maršavi- 
mo ant Glendon kasyklos, 
kad sulaužyti išleistą ind- 
žionkšiną. Maršavimas bus 
didelis, mainieriai suplauks 
iš už kelių dešimtų mylių.

Streikuojančių mainieriu 
šelpimas yra dabar svar
biausias faktorius vedime ir 
laimėjime šio streiko. ’ Pa
šalpos ateina neužtenkamai. 
Tūkstančiai šeimynų randa
si kritiškoje padėtyje. • Kiti! 
neturi nė ’duonos kąsnio. -

riains. Visur reikia parink
ti aukų del jų sušelpimo.

Nukapojo Algas
Lenkijos Mainieriam

VARŠAVA.— Vasario 1 
įėjo galion nukapojimas 

visiems Lenkijos mainie- 
riams algų ant 8 nuoš. Nu- 
kapbjimą paskelbė valdžios 
įsteigta arbitracijos taryba.

d.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
> 5-tam puslapyj^

7
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i Dabar eina Amerikos Ko-į reikalinga, idant 
munistų ’Partijos naujų na-; valdžia
į’ių gavimo vajus. Ir reikia 
'pasakyti, kad abelnai vajus 

' pusėtinai sėkmingas. Nuo
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Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.APŽVALGA
KOMUNISTŲ PARTIJOS

I Naują Narių Gavimo Vajus
t Veda Lietuvių Kom. Frakcijos Centro Biuras

federalė Vasario 4-tą D!
rūpintųsi . suteikti 

tinkamą 1 pągelbą bedar
biams.. Bet ji. to nedaro ir 
nedarys, kol darbininkų kla
sė savo masiniu spaudimu pusę laiko” arba dvi ’tris” Jie- 
neprivers federalę valdžią 
rimtai rūpintis bedarbių pa
dėtim. . ,

• Vienatinis''būdas suteiki
mui bedarbiams paramos, 
tai įvedant bedarbiui ap- 
draudą kapitalistų ir jų 

i valdžios kaštu. 1

Hartford, Conn. — Galima 
sakyti, kad šiame mieste veik 
pusė darbininkų visiškai ne
dirba ; o kurie 1 dirba, tai tik

_ kui gauta suvirs 2,500 nau
jų narių. . •

f I Vajus tęsis iki kovo-18 d.
Bus gauta dar' tūkstančiai 
naujų narių. 1 ■

Įvairių tautų darbininkai 
stoja į Komunistų Partiją. 
Jie supranta, kad tik išbu-[ko reikia gyvenimui, nor- ____ _____

pnališkai gali tęsti savo gy- Javoj,us tą -Partiją į mąsį- 
jvenimą; gali auklėti šeimy- liy (l

Lietuvos klerikalų o'rga- lnps ir tuo būdu dauginti; ninku • 'klaisės spėka bus i
n ’ mh.munliii *„xU„n .<

Bedarbė Didėja 
Fašistų Lietuvoj venimą; gali auklėti šeimy- nę partiją Amerikos darbi-.

nas į savaitę.
Algų kapojimas nežmoniš

kas. Kur tik pasisuksi, visur 
užgirsi, kad vėl nukirto už
darbius 10 procentų arba net, 
15 proc. s

■ Miesto valdininkai, prigau-1 
dinėdami darbininkus, sakosi, Į 
kad ir jie sau nusikertą algas. 
Tuomi, mat, .“rodo pavyzdį”, 
kad darbininkai nieko nesąky- 
tų,‘ kuomet Jiem algos kapo
jama;- 1 girdi, dabar blogi lai-, 
k a i i ne 1 tik > jums, bet. “ir, 
mums;”1 bet . tie politikieriai, 
nepasako; ■ kad visokios kom-, 
panijos, nežiūrint krizio, susi
krauna naujus milionus dole
rių pelno, kuomet darbininkai,

. .. . . , gatvėmis, niekur negaudami
monstracijos, kuriose dar- darbo. ’ ' ■

lių, užmezgimui naujų ry
šių dirbtuvių viduje. Štai

Komunistų Partijos Narių
p v • • o .• i n • siu uirutuviu viuuje. oiaiGavimo Vajus Ii* SvetimkalblŲ Rodei taip svarbu įtraukti
Darbininkų Organizacijos į .partiją tūkstančius nau

jų narių iš masinių organi
zacijų.

Spaudos Pareigos
Šitam partijoj vajuje mū- 

r . ., ... . j sų komunistinę spauda turi
buotis ftiagal Centralimo į sulošti ypatingai svarbia

Gaunami iki šiol raportai 
parodo, kacĮ tiktai keli? kal
biniai Komunistų Partijos ! 
biurai' pradėjo rimtai dar-Bėt tikthi tvirtai1 susior-1 

I ganizavę / darbininkai i gali 
iulike*|K°vajauš ■dėsėtkaiiį,rivel;sti! kapitalistų klasę 

d i tą padaryti. ' '
tz '- i r>A ’• t/ Vienas budu priversti ka- 

Dė! tQ Visa eilė fabrikų tik silpnūolius, o’ pasi- i ’ J teikti"thikania^piTovvenima
........... liks tvirtieji. Tai .bjaurus!. Nesenai .Chieagoj. ivykc* bcdarbams yraLia'sinės de-lsu®is?a?dę Pilvus, vaikščioją 

J o-nKramia, niekur negaudami
YljO > į 1X0,110! VMOV UICOIJIVQU V

Kaip visiški bedarbiai, taip I nacijose nesupranta,

jose dalyvauti. Sekantį ’amžinai tokios būklės pakęsti; i tose organizacijose ne tik 
ketvirtadieni visoj šaly bus'Jie bus Prlverstl masiniai ko-! sustiprina partijos frakci- 
bedarbių, d'emonstracijos. biu apr^inima. Taigi, visi lie-1 
Didžiausios minios darbi- ____ ‘
ninku turėtų jose dalyvauti, kite vasario - 

--------  dienos, kur bus demonstracija ' Ypatingai pamatinėse, šun- 
•• !bedarbių ir dirbančiųjų, 2 vai. kiose pramonėse, kuriose;Gelzkehų kompanijos nu-1;

kapojo darbininkams algasjMain St.’ visi sueikite, o įsi.. - . , . 
ant 10 nuošimčių ir tuo bū-Į ten paskui trauksime pas mies-’ °

!■ K a i k u r i ose kalbinėse 
i frakcijose draugai vartoja 
i prastas metodas gavimui Šaukia j RevoliuClUCS 

punv . ! naujų narių. Jie perdaug; Lenktynes
Mes vistiek de- Raymond, Wash., Darbai ir i siaurai tą darbą vą^o. Jie | J 

Bedarbe j traukia į partiją tiktai
nijomis laimėjome -— nagi- ’ i “parinktus” darbininkus. 1Yllin:qxn porHinq <;pkri-
už tiios $210,000,000 kompa-j . Raymond, -Wash. — čialTo neužtenka. Partijos du- • 3

„ i siaučia bedarbe, kaip ir. kito- j rvg turi *but atdaros visiems 
se kolonuose. Pirma dar abel- j i • . -i j • , , >•

jies-> naį dirbo, po keturias, diępąs ,į' . b111*16! ! i
budus,' kaip suteikti sąvaitę, o nuo sausio 1 dienos i vhuja kdšdiemneše kovose !• 

radėjo dirbti- tik po -tris die- Lir kurie sutinka įstoti į.mū- 
įjas. Kitos gi dirbtuvės visai ’ sų eiles ir pasiduoda parti- 

ijos disciplinai^ j(j) /masinė-

i i ėi ia tiatilrti į partiją vi- jog naujų narių gavimo va- 
. jaus. Mes pasižadame gau- 

partijai j parįįją daugiau naujų

, “““ “S
į ‘ datrg tvirtėsnė. 1 ! 1'

lietuvių darbihinkU patapo

nas “Aušra” No. 9 rašo: j silpnuolių skaičiui
Dabartinė ekonominė de-• Taigi, yra kvailas to pro-- 

presija taip pat labai skaud-lfesoriaus argumentas;1 kad 
žiąi atsiliepia ir į pramoninių- tie sunkieji laikai ’ išnaL 
kus., , .. . 
ir įmonių mažina darbo die- j

pasityčiojimas iš darbiniu-1 konferencija kapitalistų at-! 
, kų klasės. .
kai, kalti, kad kapitalizmas,.

sųnkieji laikai ' išnai-

nas ar darbininkų atlygini
mą. Taip kai kur darbo die

nų skaičius savaitėje suma
žintas ligi trijų, kitur numuš
tas darbininkų atlyginimas eidamas prie žlugimo, įstu 
ar dalis jų visai iš darbo at-1 mia juos į baisų skurdą ir 
leista. Iš viso dabar is dar- Į badą, nuo ko. jie turi; laips- 
bo atleisti 7 proc, daibimn- | nį^aį nyktį įr žūti? Jeigu

• Taigi, ir tos bado algos 
dar mažinamos. Darbinin
kai metami iš darbo. Be
darbė didėja, kaip ir kitose 
buržuazinėse šalyse.

Tai tokis “rojus” “tėvy-1 žasties ekonominio 
nėję” Lietuvoj, kvr viešpa- skelbia, kad ir kvailiausias! 
tauja buržuazinė tvarka. teorijas pateisinimui 
’ Aišku, jeigu Lietuvoj so-’zio. 
vietinė valdžia būtų įšilai-! ------- —-----
kius, tai šiandien Sovietinėj nn v C1 .v. T .
Lietuvoj ddrbo masėms bū- Mažas bkaiCIUS lun . 
tų buvęs geras gyvenimas.

Liėtuvos kovingieji darbi
ninkai po Lietuvos Komu
nistų Partijos vadovybe ko
voja už panaikinimą bur-

K o m,i t e t o, instrukcijas). 
idant i viduje svetimkalbių 
darbininkų .maišinių organi
zacijų verbavus naujus na
rius į. Komunistų Partiją.' 
Kol’kas didelė mūsų draugų 
dalis tose mėsinėse o r gan i- 

, kad 
jeigu federalė I svar^u darbininkams' dirbantieji dalį laiko, negalės į verbavimas partijos narių

rolę. Ji turi išvystyti pla
čią ideologinę kampaniją 
■už > partijos vajų. Mūsų 
laikraščiai, kurie pasiekia 
tūkstančius darbininkų fab
rikuose ‘ ir ' dirbtuvėse, turi 
pertikrinti mūsų simpati- 
kus, jog jų pareiga stoti j 
Komunistų Partijos eiles.

Su padvigubinta energija 
varykime pirmyn partijos 
vajų! Su padvigubinta en
ergija budavokime mūsų 
partiją Į tikrai masinę par-

Argi darbiniu-1 stovu bedarbes .klausimu. . . . , . • ’ ,; r ,y1111“ - , ; , K. bminkai parodo savo spėka. IIr štai prie kokios išvados m , 1 , . ,. . I v■ • i . I f nrtnl ovovnn dcirhimn bume
jie priėjo 
valdžia nesuteiks tiesiogi
nės* paramoš del bedarbių, 
tai Illinois valšti j b j bedar
bių padėtis bus labai tragįn- 
ga 1932 metais. Kad ir ta 

jį tokis pat likimas patiks, i menka pašalpa issibaigs su
Visokie buržuazijos mok-' 

slininkai, kad nukreipti Į “teikti
masių domę nuo tikros prie-j kaj-iui

> krizio,;, j , • ’ | bedarbių. Na, 
senai Chicagos 
niai didlapiai šaukė, laike 

I rinkimo aukų i kapitalistų’ 
! sudarytą bedarbių fondą, 
’jog visi bedarbiai būsią tin- 

: i karnai sušelpti, joR Chica-
I gos, miestas' ir abelriąi Illi-į 

padaryto į nois valstija pajėgs išrišti
Taij/žįi kou uuuųs,1 ųaip sulcikei sa

• darbo del 700,600 gelžkelie- ’ik
1 čiu bedarbiui . /Tai .baisiai ąa-. ------ -- , i

1:1 Justojo h'Miežiąia, kąaa;pra-į
' iės išiiau® jjM |.UJ. ■ ’'-.4 11 

Kur tikr’n’epasisuksi," \yi^r1

ir tvirčiausią buržujį pa
dėtum tokiose sąlygose ir

' kovo 1 d., ir nebebus jokių 
į šaltinių ir menkiausios pa- 

kad ir ma- 
badaujančių 
o kiek čia

kri-

Nuosavus Namus
Sulyg nesenai

a; skaltliavimo, New .Yorko bedarbių problemą,; 
miesto plote, tik 28-tas nuo- noma, buvo1 ’blofas. 
Šimtis gyventojų turi nuo- ,

du sutaupius $210,000,000 į .majorą su bedarbių reika 
davimais.metus- I Bedarbis

Na, o reakciniai gelžke-Į 
liečiu unijų vadai sako dar- ; 
bininkams: 
rybose su gelžkelių kompa-

nijos pažadėjo /“bandyti 
nesumažinti darbą, ir
koti”

žuazinės sistemos irqsteigk!cavus gyvenimo h'arhūisp bi|i Aišktis( dalykas, Ifad sia'u-į “didelis; lajpięjimą 
į nuošimčiai gyventojųLčiant-tokiai didelei bedarbei •• ■ -u' >j . • i Ji 
^randavoja. 1 ’ Į'

! Tą, galima pasakyti ir 
į apie kitus miestus ir miesr 
į tolius. Abelnai Amerikoje 
'įvairiuose miestuose ir 
i miesteliuose tarp 20 ir 30 
nuošimčių gyventojų turi 
nuosavus gyvenimo namus. 
Taigi, didžiuma gyventojų 
neturi nuosavų namų. I

Tačiaus labai dažnai bur- 
j ž u a z i n i ai politikieriai ir 

XT . .. . . ’buržuazinė spauda sako,
T‘? t111 vnlVT1-’l'j‘>g Amerikos gyventojai 

tete Montreak Kanadoj, nuosavus na^ 
kalbėjo Amerikos profeso- automobilius> radio 
rius E. G. Conklm, galva; 
b i o 1 o g i jos department© ■ 
Princeton Universitete. Jis' 
pareiškė, kad tokis ekono-; 
minis krizis, kaip kad da-'■ 
bar siaučia visam kapitalis-! 
tiriam pasaulyj, yra labai!

mą Lietuvoj darbininkų ir Į 72 
valstiečių tvarkos. Mes pri
valome jų tą kovą remti vi
sais galimais būdais.

n ”.

i jas, bet taip pat suteikia 
tuviai darbininkai, neužmirš-! partijai svarbius ryšius su

• February 4-tos' dirbtuvėmis ir fabrikais.
L *xx XX * j A jy VA V** J/VAA&l VA v Al A Vky

;-L h- dirbančiųjų, 2 vai.!kiose pramonėse, kuriose: p Bi-own
-pieių’ karnPas Windsor į1’i ateivių darbihinku nuošim-

• I tis yra labai augštas. ; K. P. Kalbinio Depart.
: Direktorius.

Rytinės Ohio dalies Ko-

ja iššaukė į lenktynes Pitt
sburgh© distrikto Alleghe- 

iny Valley ir Library sekci
ją. Tie draugai sako:

“Rytinio Ohio sekcija dva
sioje šaukia jūsų sekciją ei- . 
ti- į revoliucines lenktynes

Džiaugiasi, kad del 
Krizio Daug Išmirs

A t s iranda buržuazinių 
profesorių, kurie pateisina 
dabartinį ekonominį krizį, 
kaipo labai naudingą daly-' 
ką “žmonijos civilizacijai.”

. . . . . 
I darbininkų dejavimas;, .vieni .
■ kitų nuolat klausinėja, kada sus darbininkus, kurie per 
bus geresni laikai. Vargšai metų eilę padėjo

’DIRBANČIŲJŲ DEMONSTRACIJA VASARIO SfaanU^ ^ik0'Tvesti- /e, iš dar tebe-V V v Į tui. Kuo toliau, tuo darosi ar-i Susirinkimai Su Šimpa- i dll',;ancl’l darbininkų ka
siau. tikais isyklose ir plieno fabnkuo-

Yra daug tokių darbininkų,! ’se; mes išpildy.sime mūsų
i daugiau, i Kalbinių frakcijų parei- j paskirtą kvotą delei suor- 

mato galo ju bedarbiavimui’! ?aukt.‘ specialius susii'in-į ganizavimo naujų partijos
.... Kai kurie turėjo susitaupę po' ~v sų tų darbininkų, branduolių 

lūs ir sykiu uz visos darbimn- keletą centu, bet viską pra-' kuiie dalyvauja musų kam- 
valgė,ir dabar jiems badas panijose ir stengtis juos įti- 
stačiai žiūri į akis. O kurie kinti, jog jų pareiga stoti 
ir dirba po trejatą dienų per į Komunistu Partiją. Rei- 
savaitę, turi pusbadžiai gyvent, kia jiems aigkinti kad rev0. 
su tokiu menku uždarbiu, ku- , , . . . ’ ...
rio darbininkui su šeimyna ne- šeinių daibininkų veikimas 
užtenka nei maistui nusipirkt. Begali apsiriboti tose masi

nėse organizacijose, bet kad 
jis turi persikelti taip pat į 

t ..i-.il Wash. — Pati-,fabrikus ir dirbtuves, ko didoka nelaimė vietinius' 
saliūninkus. Sausio 23 d. at-! Dar yra tokių klaidingai 
sibaladojo blaivybės agentai į nusistačiusių draugų, kurie 
ir areštavo .16 saliūninkų. j bijo, kad įtraukimas revo- 

keaipo alkohol^'ardavk darbininkų masinėse 
nėtojai. Kūrie. už ,tą prasikal-i 01 £anizacijose į paitlją pa- 
timą jau buvo bausti pirmiaus,: kenktų jų darbui tose orga- 
tiems dabar skirta užsilnokėt! nizacljose, tai yra; jie nega

lėtų tiek daug energijos ir 
laiko pašvęsti toms organ!- j 
zacijoms. Šitas husistąty- . ._
mas vra pelkėm* Idai dingas, yelkalauja, bad j.usų sekci-

. f. • ■ r ja tuojaus duotų mufrns at-
Revoliuciniai darbininkai <

Fabrikuose
Žiūrėdami į mūsų spėkas 

dirbtuvėse mes tankiai te-

i« VISI PITTSBURGIIIEtMI, Į BEDARBIU IR

, ir tt.
Mažas nuošimtis gyvento- 

w - x“ TT • ‘-X 4. T- iju geriau gyvena Amerikoj,Princeton Universitete. Jis | Milžiniška masė gyventojų 
- - - {kenčia alginės vergijos

tat siaučia visam kapitelis-, Daugelis }š darbinin‘kų, 
tiftiam pasaulyj, yia labai' turinčiu nuosavus namus, 
reikalingas del civilizacijos nctenka ju kriziui didGjant. 
progreso”. I J
^Bedarbė ir sunkūs laikai, j < : ; '

sąl^o tas profesorius, vietoj Philadelphijos Bedarbių ir i • 1 • 1 • j • v • i _
kibiau padaro tvirtesnę žmo- . - . - ,

Pittsburgh, Pa. — Vasario Taipgi mes pasisakysime už 
d. <

monstracija- kovai prieš bedar- i mainierių. < 
bę, prieš kapitalistinį terorą, moralės ir materialės paramos, 
prieš naują karą, už socialę Demonstruokime už jų reika- 
ap d raudą.

Demonstracija įvyks ant 
Webster ir Fullerton gatvių. 
Rengia Komunistų Partija, Be
darbių Tarybos, Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas 
ir kitos darbininkų organiza
cijos.

Kompartijos 5 Distr. Liė 
tuvių Frakcijų Biuras i____

4 čia rengiama didelė de-į rėmimą mūsų brolių Kentukės j<urįe nedirba jau
. Jie laukia mūsų |<aĮp ištisus metus, ir dar nesi- '

kų klasės reikalus.
Visi į demonstraciją va

sario 4—Webster ir Fullerton 
St. Prasidės’2 vai. po pietų.

Kompartijos 5 Distr. Liet.
Frak. Biuras

Silpninti žmonių rasę dar Demonstracija
labiau padaro tvirtesnę zmo- . J j..; J

KętviHadiehį-44čp dieną vaf 
r.. r ... ■ į 1 fST’io, > v^l^u-dą dieną,

f j Silpnesnieji, sulig gam-j įv^ks* visuotinai r bedarbių iii 
į^tatįymp, . natur^lįskai! dirbančiųjų, proĮęSįto mitingas!I 

išmirs iš priežasties sunkių _ęt:ię City Hali- ..... d 
laikų,” pareiškė jis. “Kitu Visi bedarbiai ir dalifiai dif- 
negalės išduoti savo vaisių. į banti, būtinai dalyvaukit. Tu- 
Gi tvirtieji' išliks ir ’ išduos i rite stengtis tame demonstra- 
savo vaisius, ir tokiu būdu į cmi.aine mitinge būti, įr 
žmnniia'him tvirtpąnp ” '!k^rie k°l kas Jjutf pąėtoves^ zmonjja UUS tv irtesne. darbą. Sis mitingas yra šau- 

DaĮ)ar klausimas, kas tie Mamas tam, kad išreikalavus 
silpniteji, kurie išmirs iš valdžioshedarbiamsapdrau- 
priezaįsties bado 11 skurdo, j p.įe§ algų begalinį kapojimą j 
Aišku^ kad darbininkų kla- j jr skubinimo sistemą, prieš 
sės naciai. Bet ar ištikrų-! mėtymą iš namų bedarbių, kū
jų jie yra silpnieji? Ne. Kad rie .neturi kuo užšimokėti už 
ir tvirčiausi darbininku kla-! butus,; .tai bus taip-

^Ss^ nąiiai, netuied mi da - vjm^ visų politinių kalinių, 
bo ir .tuo budu neturėdami rengiamąjį karą ir ijž 
kūo g7vepti, silpnėja, mirę- į laisvę bedaliams susirinkimus 
tą bąjįįfj. O iš kitos pusės41aikyti City Hali PĮazos. j 
kili i; silpniausi ištižėliai: 
biirzująį^, turėdami visko,;

darbą. Šis mitingas yra šaų- 

iš valdžios bedarbiams apdrau
dę. Tai sykiu bus ir protestas

tuviuTr^BknTišUido Philadelphiečiam laisvės” 
sekamą atsišaukimą šios de- šėrininkam ir Skaitytojam 
monstracijos reikalu: > i <___

Vasario 4 yra kovos diena 
prieš bedarbę. Visi darbinin
kai kvįečiami toj kovoj daly-1 
vauti. Kur tik rengiama de
monstracijos arba masiniai'mi- 
titigaį, visiems reikia -skaitliu’- 
gai’ atsi 1 ^rikyti: Y’p a;t i ngai 
pįttsburghiečia'i liėfiįviai dar-

. PHILADELPHIA, Pa. — 5 
d. vasario -February, penkta
dienį, 8 vai. vakare,, 995 , N. 
5th St,, Philadelphijoj, ’Pa., 
įvyksta svarbus “Laisvės” šė- 
rininkų susirinkimas. Visi 
“L.” vietiniai ir ąpiėlmkes še-.

SALIUNINKŲ BĖDOS
Raymond,

rjninkai ir.skaitytojai dalyvąu- po $350 ir eiti šešiems mėne- 
ki.te,.

Bus aptariamą, kaip geriau pirmą kartą už tai teisman pa- 
nstruosi- ir pą$ekmingiau, susitarus.dęįe^ buoįė, tųps, ,nuteįsė., užsimokė- 
nuolatos, kelią,viino į/“įaisvės” išėrinin- ‘ ~

dįdej^. b'emohstrūdsjmApri'eš' kų( ąuyąžiąvimą,, ^uris ftusi ląi- 
ko.mas .Broęklynę, . N.Y.,, J4 ęl.

t ..,, ‘D e monstru Ošime vą^arip; f Tęębrųąęy./; ,
prješ pati.’kąpi'taližmą; kur(s'; Tas “L.” šėrininįų suvažią- 
giįndo bedarbę, skuidą, ' Yai^ virpaą turi būti, didelis, nes tąi 
gą, kąrųš ii* visdkias'darbihin- bus vienas iš, svarbiausių sųva4 
I, '■ "> ' I I J } ! vįmU. .Tnmn liną toviamsi •

apielinkėj.į kai-p geriau sųstiprintį ix.’L' rl i oni*£> čf i nlanian ii ičr

Visi, bendrąi tdemo 
me prieš, alkį' Turis

■I

impėralištiių ? karą, __ _ . ... ....
prasidėjęs. ‘D ę 'mohštruBsiibb VvąsariiO; f February.,;

• 4* ’ ’ v » * -a •

gimdo bedarbę, skuid'aj YaN1 'vimas. turi būti, didelis, nes tąi 

žiavjmų. Jame, bus tariama, 
1 . — . mūsų

dienraštį, plačiau jį .išplatinti 
darbininkų miniosę, gaunant 
dąugiąu skaitytojų bei šėrinin- 
kų mūsų darbininkiškai spau
dai; kaip sudr.ūtint “L.” kovo
je su oportunistais,, ir t.t. 

šį susirinkimą šaukią 
, Kom. Partijos Liet. Fr.

(28-30)
■ _ J_!__ L_1k1_Lx—

■. Berlyh.^—T-VMdžjos ' M-

kams nelaimes. '
Pittsburgh e ir : .

teroyas' ųudlatoš di<dėja. 'žib
inis dienomis areštuoti 12 'dar
bininkų’, 'dalyvavusių demons
tracijoj prieš pasikėsinimą nu
žudyti 9 negrus ‘ jaūnųolihš 
Alabamoj. Policija puolė de
monstrantus,, išvaikė denions- 
traciją ir arpštavo’nieko nekal
tus (darbininkus, r Ant rytojaus. 
jtmsejas nuteisė areštuotus nuo 
10 iki ' 30 dienų kalėjirilo 
ikiękvienam, 1 i ' ii ir- ■ i ' '• i

siams į kalėjimą; o kųjie dar

kasyklose ir 
plieno fabrikuose; mes su
organizuosime daugiau Jau
nųjų Komunistų Lygos vie
netų, daugiau Nacionalės 
Mainierių Unijos lokalų, 
daugiau Metalo Darbinin
kų Industrinės Lygos gru
pių, daugiau Bedarbių Ta
rybų, negu jūs. Mes sėk
mingiau išvystysime masinį 
judėjimą prieš algų kapoji
mus ir už. rėmimą Kentuc
ky valstijos streikuojančių 
mainierių ir už gynimą So
vietų Sąjungos. Mes taip 
pat pasižadame gauti dau- 

Igiau negu jūs, juodveidžių 
i darbininkų į .mūsų partiją 
laike šio vajaus

“Mūšų biuras

t*

ti $250 piniginės baudos ir 
^ėstfe trims mėnesiams1 f {kalė- 
iimi

Žmoma,. ‘ir būti emeriai pasi-' 
naudojo bedarbe. Teisėjas 
jiem visiem . dovanojo kalėji
mą, jeigu užsimokės piniginę' 
bausmę.
su pradėjo dejuoti, kad ^blo-< pug (RUOpeles)' arba dirb-i 
teisėjas leistų pabaudą ant iš-i komitetus. Mes UZ-į 
įnokesčių. Taip teisėjas ir pa- • įnirštame tą, J<ad beveik 
kviMV YIOUO licuiivy, IVUVlllVl [illVllVlV.IU.il VUVlVkJlllU.ll O-VVk-v

vienas jų pasižadėjo mokėti! rike, kiekvienoj kasykloj 
kas mėnesį, po . I 
Reiškia, katram geriau eis 
“šlapias1’--biznis, tas galės po 
daugiau mokėti.

sakymą, ar sutinka stoti su 
mumis į šias ' revoliucines 

i į lenktynes.”

Mat, visi vienu bal- j matome partijos branduo- Į NEUŽILGO IŠVAIKYS

Dabar Marijampolės cuk- 
______ ___________,___ t raus fabrike dirba keli šim- 
leido visus namo, kuomet kiek- ■ kiekvienam didesniam, fab- tai darbininku. Kada baig- 

_ » mokėti! rike, kiekvienoj kasykloj sis runkelių perdirbimas, 
bei dirbtuvėj randasi šim- tuos darbininkus išvarys, 
tai mūsų laikraščių skaity- žada palikt tik apie 30 dar- 
tojų bei narių masinių orga-, bininkų. Reikėtų cukraus 
nizacijų, kurios seka mūsų darbininkams jau dabar su- 

Į partijos > vadąyybę. sįrūpint tuo, kas toliau bus.
i Šitas revbnucines spėkaš' Reikia pagalvoti apie kovą,i . r. Jportas parodo, kad .vasai;ip ~~~~ ■—------ —>—-r---------

<. < > P^shięrkti .to- ,|5 įd. 'Vokietijoje; >buvo 5,- pavojui' padidėjus, tūksian-1 mes turiftle panaudoti ne tik! ir. reikalaut, kad darbiniu-
1966,0001 bedarbių, arba' 300,-. feai darbinihltų ateihu 1 irfįOrganižavinliii ’revoliucinių, kar palikti be darbo gautų 

r.*-, r. f pncs icrvia. / VisV’daiF '°00 Augiau.’negu'gruodžio ’ jieško darbo pr * ''' .............. ... .................................. ’
(28:2f|) vąųlįim^ ^Uiansb!actjbj^'/r z. j3Į/H.-, ^93J'; ;' ■ . ' [ ' oi'c,\tTrnn °

BOSTON, Mass. — Karo

!vąs prieš „terorą
aivų statymo stoties

ie ' kąripių unijų, bet taip pat steigimui pilną “algą iki naujo sezono 
musu partijos nauju kuopė)-! ’ falšas” *
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NORWOOD, MASS O

Darbininkų Judėjimas Darbši

PRADŽIA 7-TĄ VALANDĄ VAKARE

ĮŽANGA ANT VAKARIENĖS $1.00,
miestas

o

PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ O
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Tai jau antras šiuo laiku čia 
Pereitą

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

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

Masiniai dalyvaukime “Laisves” naudai 
vakarienėje. Parodykime savo stiprų ūpą 
kovoje su visais darbininkų klases prie
šais, kaip su kapitalistais, taip ir su bur
žuazijos čebatlaižiais renegatais.

0 g 
i

I pas mus draugiškumas. Bimba 
užkariauti i išardė viską,

susirinkime priėmė protesto 
rezoliuciją prieš fašistinę Smė-

, iriti ir 4 sausio d. Įvyksta pa- 
Todel skaitlingiau | rengimas. įžanga 3Q centų.

Drgį. J. J. Baliam davė pui
kią prelekciją iš šiandieninio 
krizid. Po prelekcijos buvo 
rodomi paveikslai. Saržentas 
su policistu buvo atėję; pasi-

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. s

Mat jie rengėsi
Apskričio konferėnciją. Šiman-į 
skas, 1 
čio kuopas, irgi gyrėsi, kad jis susitaikytume, tai pinigai 
esąs sekretorius ir gelbėjąs Ap- atnešti ant stalo ir padėti”, sa-

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

Kaune, Panevėžyje, Šiau
liuose ir kitur desėtkai kovin
gų darbininkų areštuojami ir 
atiduodami kariniam teismui. 
Tik pabaigoj gruodžio 1931

Ėrašome prisiųsti man ........ svarų tikro medaus už
........... Šiuomi prisiunčių ir minėtą mokestį.

vardas ' •' adrjsas
Laiškus adresuokit sekamai:

KONCAUS BITININKYSTĖ
57 BATTERY STREET, N. ABBINGTON, MASS

ji ■ ■ 
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r y. ” vV7 —, y ’tu: i cijos ir niekam nieko nesakę ir darbininkes neatsilieka. Dk- jšduljno. NežiQrint teatro sa.

GRAND ASSEMBLY
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Trečiadienis, Vasar. 3, 1932. . Puslapis Trečias

Iš Masinio Darbininkų Teismo Prieš 
Oportaistns Philadelphijoj

Teismą surengė Ą.L.D.L.D. nistįnę liniją prieš skaldytojus. 
6-tas Apskritys, 24 d. sausio. Mūsų organizacija, tai yra jūs 
Teismo eiga piasidėjo 3-čią va- pa^vs jqs rėmėte visas dar- 
landa po pietų, Lietuvių Tautis- ....... .
koj svetainėje, 928 E. Mova., bnunkiskas kovas, jus remet ne 
mensing Avė. Atidarė ALDLD.: atskiras ypatas, bet visą darbi- 
VI Apskričio pirmininkas drg.
A. J. Pranaitis, paaiškindamas 
teismo programą ir situaciją 
sąryšyj su tos dienos kaltinin
kais, kurie tyčia tą dieną susi
šaukė pašalpinio Republikonų 
Kliubo susirinkimą, kad tiks
liai pasislėpt ir atitraukt publi
ką nuo teismo. Kadangi jie 
sušaukė tą pačią valandą susi
rinkimą, tai buvo manyta, kad' 
užbaigę stos apsiginti.

Pirmininkas perstatė pakal
bėti “Laisvės” manadžierių d. 
P. Buknį, kuris kalbėjo apie 
pasaulinį ir Lietuvos darbinin
kų judėjimą, komunistinių laik
raščių poziciją, kovą su oportu
nistais, pažymėdamas, kad ne
paisant, kaip oportunistai kenks 
“Laisvei”, “Vilniai” ir mūsų 
visam judėjimui, mes dirbsime 
savo laikraščių palaikymui, kad ; 
jeigu pagalinus, prisieis dirbti 
ir už dyką; mes vesime kovą 
prieš skaldymą mūsų judėjimo 
iki visiškai nugalėsime renega
tus, oportunistus ir 
ei jų iždų grobikus.

Pabaigus Bukniui 
•20 minučių, pirmininkas per-. delegatų prieš 
statė d. A. Bimba, kuris kalbė- Raulinavičius, 
j°: 
nansinius organizacijos skriau- kui Į Baltimorę. 
dėjus į kapitalistinį teismą, o' informacijų ' delei 
surengėm darbininku teismą”? konferencijos. 
Drg. Bimba nurodė aiškiai,1
kaip netiesotai atskilėliai, ko
munistinio judėjimo priešai,
grobė organizacijų iždus, būda
mi didelėj mažumoj, kad jais 
parėmus jų tą leidžiamą laik
raštį, kuris ardo komunistinį 
judėjimą. Jie išleido atsišauki
mą į opoziciją ir jų “svietą”, 
kad neitų, ir nestotų darbininkų 
surengtam teisme, nes jie, bū
dami mažumoj, žino gerai, kad 
darbininkiška publika juos pa- 

_ smerks grobime organizacijų 
pinigų. Ą.L.D.L.D. 6-to Aps
kričio iždininkė A. G. Jatužie
nė nunešė $157.48, išeidama su 
9 delegatais prieš 38 iš laiky
tos konferencijos, ir jie sakosi, 
kad $95.00 paaukojo komunisti
niams reikalams, kurių tos įs
taigos iki šiol negavo. Iš jų 
jie skelbėsi, kad paaukojo Tarp
tautiniam D. A. $30.00; “Daily 
Worker”- $15.00; Komunistų 
Partijai - $15.00; streikieriams 
—$35.00, bet tų pakvitavimų 
minėtosę įstaigose negalima su
rasti, nes tie pinigai randasi 
jų kišeniuj, kas liudija, kad jie 
bijo stoti šiandien prieš darbi- Į 
ninkišką teismą ir įrddyt. Pa-, 
gabaus, komunistinės įstaigos, 
tokių priešų aukų nepriims ir | 
jie jų pinigais nepapirks. |

Užbaigus Bimbai kalbą, buvb 
renkama džiurė iš šių 6 Aps
kričio kuopų: Ą.L.D.L.D. 10 
kp., 13 kp., 25 kp., 30 kp., 141 
kp..

Skaityta pasveikinimo laiš-' 
kas nuo Ą.L.D.L.D. 25 kp. iš Į 
Baltimorės, po kuriuo pasirašo 1 
20 draugų, kurie reikalauja, 
kad 6-to Apskričio pinigai būtų 
sugrąžinti ir pasmerkti A.L.D. 
L.D. organizacijos griovėjai. 
Drg. Daugirdas prisiuntė pas
veikinimą su $5 aukų, smerk
damas kaltinamuosius. Išrink
toji džiurė iš 12 draugų buvo 
perstatyta, publikai, kurios bu
vo susirinkę virš 700, ką ji ma
no apie išrinktą džiurę? Jei kas 
ką turi priešingo prieš bile 
džiurės narius, bus pakeisti su- 
lyg reikalavimo. Publika nu
balsuoja už džiurę vienbalsiai, 
prieš nei vieno balso.

Ą.L.D.L.D. Centro sekreto
rius D.M. šolomskas daro ap
kaltinimus .prieš teisiamuosius 
ir nurodo, kodėl mes surengėm 
proletarišką tfeismą, o ne kapi
talistinį teismą. Jis nurodo, 
kad iš opozicijos griovėjai nei 
kiek dar nepajėgė sugriauti * 
mūsų- organizaciją, ries vietoj 
185 kuopų pastaruoju laiku pa
kilo iki 202 kuopų, 
me kuopas Sovietų 
Pietų 
mūsą 
tlius 
o dar 
riai pasisako už griežtą komu-

ninku judėjimą, vadovaujantį 
Komunistų Partijos. 6-to Aps
kričio valdyba už 1931 metus 
prieškonst Ručiniai rezignavo iš 
valdybos pereitą vasarą 6 Aps
kričio piknike. Apskričio sek
retorius Raulinavičius rašė lai
šką į Centrą, kuris buvo per
skaitytas, kad jis neima jokios 
atsakomybės kas atsitiks su 6 
Apskričiu. Senas Vincas, pir
mininkas 6 Apskričio, rezigna
vo iš valdybos, nekreipdamas 
jokios domės Į kuopas bei na? 
rius. Jatužienė, 6 Apskričio 
kasierka, numetė knygas ir re
zignavo iš valdybos. Ji tuojau 
pranešė į centrą,, kad ji rezig
nuoja ir reikalauja nurodyt, 
kam pinigus perduot, nes ji Į 
teismą neisianti, 
tuoti laiškai buvo 
teisme. Gi vėliau

• i opozicijos Jatužienė 
• pinigus perduoti j

1. vieta. Ji reikalavo, 
misija 

.r< ji atiduos
o ganiza ]jndama, kad atiduos ant 

j Apskričio konferencijos,

Jos visi da- 
perskaityti 
pamokyta 

atsisakė 
nurodomą 
kada ko- 

peržiūrės knygas.
, bet neatidavė,

skritĮ nuo pakrikimo. ;
ravičius 6-to Apskričio konfe- j čia publika pamatė 
rencijoj norėjo išardyti konfe-

I renciją, išvesdamas su savim 8 
j delegatus iš konferencijos.

Šolomskas perskaitė keletą 
rezoliucijų, priimtų pereitose 
konferencijose, i 
monistinę liniją ir kovą prieš 
oportunizmą, po kuriom, pasira
šo Senas Vincas, šimanskas, 
B e n d o r avie ius, J " 
sūdė d a m i i štikimybę už 
Komunistų Partijos Jiniją. namieji nestojo Į šį teismą. Jie 
Po apkaltinimo buvo iššaukti į nesįojo todėl, kad . jie matė, jog 
kaltinamieji ateiti ii- nurodyti, nieko nelaimės,' netiesotai pa- 
kodel jie nuskriaudė organiza- sisavinę organizacijos pinigus; 
ciją ant $157.48 ir kokią teisę' jįe negalėjo sumobilizuoti tiek 
jie turi pasisavinti tuos pini-j savo rėmėjų, jie pabūgo masi- 
gus, bet neatsišaukė nei vienas;! nj0 darbininkų nuosprėndžiO 
tyčia tęsė kliubo susirinkimą, Į prieš melagystę ir apgavystę, 
kad nereikėtų stoti. Jatužienė; 
prieš teismą dalino opozicijos 
išleistus prieš teismą lapelius.

Bendo-)kė sarmatlingai užbaigdamas. I nuosprendžio buvo atiduota pa- ki republikonai reakcionieriai, i vasarą turėjo įyykti Tarptauti-
visus jų' 

skleidžiamų lapelių prieš teis
mą melus, kad būk jie yra iš- 
aukoję darbininkų kovų reika
lams užgrobtus pinigus. Bet 
ant nelaimės atsirado jų tarpo

čiai publikai nuspręsti balsavi-lsu Babilu, Tumavičium ir šar-Įnio Darbininkų Apsigynimo 
mu, ar teisingai jie yra pa-|RaHu priešakyje neužgriebtų i masinis mitingas. Policija pa
smerkti.
iškėlė rankas už pasmerkimą, o
vienas tik prieš. Jei kaltina- tikslu atkeršinti darbininkams, I

rniieji butų užprotestavę prieš išvejant darbininkų judėjimą tų slavai bandė turėti mitim
•* v • . •> • . . I _____ ____________ _______ ~ _ T - ~ I * xz • • • i _ ____

Virš 700 publikos Lietuvių svetainės savo kontro-1 grūmojo, ir mitingas buvo iš- 
Ičn. O jie prie to siekia su I ardytas. Dabar vėl.

Draugai ukrainiečiai ir pie-

už griežta ko- žrn°£us ir. įšdavė jų slaptybes, džiurę. tai tas visas sprendimas i visai iš Lietuvių svetainės. Jie gus, tačiaus irgi tą patį gavo.

tada 
aiš- 
6-to 
kuri 

kalbą už • pabėgo su pinigais skaičiuje 9 
38 delegatus. Į 
rezignavęs

Kodėl mes netraukėm fi-' Apskričio, rašė laišką Glavec- 
prašydamas 

šaukiamos

Mes turi- 
Sąjungoj, 
Kanadoj; 

narių skai- 
nesumažėjo,

Amerikoj ir 
organizacijos 
nęi kiek 1 
paaugo. .Ą.L.D.L.D. na-

kad tie pinigai dar randasi jų būt buvęs pavestas publikai, I besirengdami užkariauti Lietu- Policija ištikimai gina kapita
lo reikalus.

Svetainę čia irgi sunku gau- 
Nueik parenduoti svetai

nės, tai tuoj aus paklausia po
licijos leidimo. Jeigu nėra, 
leidimo, negauni svetainės. O 
čia leidimas sunku išgauti.

Beje, policija sako/ jog ji
nai nenorinti kištis Į -draugijų 
reikalus. Bet reikia tiktai bū- 

iti gerais vietos kunigėliams— 
“duoti ant bažnyčios”. Vadi
nasi, policija pusėtinai susiri
šusi ir su “dangaus agentais”.

Darbininkai neturi nuleis- 
. Reikia kas nors da- 

Reikia pradėti kovą už 
Reikėtų su-i 

čia masiniai protesto 
mitingai ir taipgi pasiųst pro
testai miesto valdybai.

Reporteris

kišeniuj. Po šio apgynėjo kuri vistiek buvo 
daugiau neatsirado gynėjų, o 
kaltinamieji neatsišaukė. Po iš- .

Jatužienė, klausymo apkaltinimų, kalbėjo

Publika, išsėdėjus virš 4 va
landų, laukė džiurės nuospren- į 

Buvo iššauktas drg.; Kučauskas džio. Džiūrė pasitarus atski
ram kambaryj išėjo ir išnešėiš Baltimorės paliudyti, kaip 

kaltinamieji pasielgė pereito j 
konferencijoj. Jis paaiškino 
,apie jų sudarytus planus, kaip' 
pakrikdyti konferenciją. Drg. 
Ramanauskas nuo
10 kp., kuris ėjo 6-to Apskri
čio sekretoriaus pareigas i... 
konferencijai, buvo iššauktas 
paaiškinti, ar jis rašė Jatužie- 
nei, kad ji pristatytų pinigus. 
Jis įrodė, kad rašė, bet nesu
laukė jokio atsakymo nuo Ja- 
tužienės. Pagaliaus d. D. M. I 
Šolomskas šaukė iš publikos, j 
ar atsiras kas nors apginti kai- Į 
tinamuosius. Pakėlė ranką M. i TACOMA, Wash. — Sausio 
Pauliulionis, Ą.L.D.L.D. 15 kp.1 24 d., D.L.K. Vytauto Draugys- 

įg I narys-Seno Vinco kuopos; jisitė laikytame savo metiniame 
norės ką tai pasakyti. Publika1 
reikalauja eiti ant pagrindų. 
Užėjęs prabilo: “Broliai ir se-

augščiausiu j vių , sevetainę .labai garsiai iš- 
‘sikalbėjo, kad tai bus paskuti-
■ nis mūšis tai ateinantį metini i 

............. v, ------ prnmta ■ mitinga, kuris Įvyks trečiadie- 
trumpai A. Bimba, kodėl kalti- dvi protesto rezoliucijos. Vie-1^ : : > ___ ■

na prieš Scottsboro 9 jaunuolių kare nuosavoj svetainėj, 
smerkimą miriop, kita už pa-1 
liuosavimą suareštuotų Kentu-1 
cky streikierių ir jų vadų.

Dabar opozicijos centras pa
skelbė, kad daugiau nemokės, 
duoklių Į ALDLD. Tai kokią tei- I 
sę jie turi savintis tos organi-1 
zacijos užgriebtus pinigus? ,

Aukų surinkta “Dąily Wor-
_ 'keriui” ir “Vilniai” $23.48. Aų-j kad tokie reakcionieriai, kaip : 
s kavo po 1 dol. A. Pociene, P T^“1“

sprendėju.
Šiame teisme buvo

nį, 3 d., vasario, 7-ta vai. va- 
Visi 

bendrovės nariai būtinai turi
me susirinkti. Parodykime re
akcionieriams, . kad Lietuvių 
svetainė reikalinga del darbi
ninkų judėjimo palaikyti, o 
ne taip, kaip mano Tumavi- 
čius ir kompanija. Jei tik 
Bendrovės . nariai skaitlingai 
susirinks, tai galima užtikrinti,

Babilas, Tumavičius. šargalis,1 ran«ų. 
kurie net prieš bedarbiu reika- .J. 
lūs balsavo Keistučio Draugi- Įz 0 . P. ^sv^_ 

‘.“v no KAp t Klišis T Ppfkus T ’J°j atkas dantis, nersitikrins. rengti c ~ i sugrąžinti pinigus iki 30 d. ovc. j. ikiisis, j. retKus, j. •’

i vienbalsiai nuosprendį, kad kai- Macenas, Ęopievienė, B. Valan
čius, J. Rainys, J. Šimkūnastinamieji yra kalti, kad jie tu

ri
sausio, o jei nesugrąžins, tai ,

ALDLD Juos v^sur niekinti, nepasitikėti, j užrašyti, teiksitės atleisti.

j, atkąs dantis, persitikrins, 
Dačanskienė. Kuriu nepaspėta darbininkai pažįsta vilkus 

avies kailyj.
visur juos numaskuoti, kad jie 

Iki1 nuskriaudė darbininkiško judė- 
Po džiurės

Darbininkas.VI Apskričio pirmininkas 
A. J. Pranaitis 

Sekret. A. J. Smitas. McKees Rocks Policija Bijo 
I Bedarbių—Neleidžia Jiems

Tacomos, Wash., lietuviai Darbininkai Pasmerkė į
Smetonos Valdžią ir Aukojo $5 Kovotojam į

jimo organizaciją.

Laikyti Susirinkimu

—I;------ - -------- „ — tonos valdžią, kuri laka krau- m., Kaune buvo padarytos ma-
I serys, šaukiu del to, kad išnyko ją Lietuvos kovotojų darbinin- 1 O O i i z) t i ii z »• i nlr 11 w"i n n I ) i vy-a I-a I  _ _ .  - •* vkų ir vargingų valstiečių, ju- 

šmeižė viską, mes dančių su viso pasaulio $ar- 
! neturime kur pasiteisinti. ’ Tie bininkais po Komunistų Par- 

važinėdamas po Apskri-' pinigai da nėra išsiųsti, jei mes tijos vėliava. Sykiu su rezo- 
būt liucija mes, šio miesto lietu

viai darbininkai, vardan D.L. 
K.V. Draugystės siunčiam jum 
draugai, Lietuvos kovotojai, 
auką $5.00, kad jūsų dva:sia 
jungtųsi su mūsų bendroj ko
voj prieš visus pasaulio krau
gerius ir tironus.

Lai plevėsuoja raudona vė
liava tarp visų tautų darbinin
kų pasaulyj!

Lai būna mirtis mūsų krau
geriams! Vergė 1-26

—o—
1 '' \ ' 

REZOLIUCIJA
Pranešimai iš Lietuvos paro-

Įsigykite “Laisvės” bendrovės Šerų, 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! Ji gina ir gins darbininkų klasės rei
kalus visose kovose iki mūs pergalei!

Tikiety reikalaukite iš “Laisves” ofiso 
arba nusipirkite susirinkimuose kur jie yra 
platinami. Prašome nesvelinti su tikietais.

MCKEES ROCKS, Pa. — 
! Sausio 22 buvo' šaukiamas be- ■ 
j darbių susirinkimas A.P.L.A. 2 
kuopos svetainėj. Policija, su
žinojus apie šitą mitingą, pra
dėjo baisiai nervuotis. Atbė
go pas svetainės gaspadorių 
ir prigrasino jį, kad neleistų 
laikyti mitingų. Jeigu Įeisiąs 
mitingą laikyti toj svetainėj, 
tai jie “gerai pafiksysią”.

Vakare pradėjo bedarbiai 
rjnktis. Gaspadorius visiems 
pranešinėja, kad mitingo ne
bus. Bedarbiai piktinasi, kad 

/♦jjiems neleidžią laikyti net pa- 
K. Vytauto Draugystės meti- į prastų mitingų.

’ , sausio 24 d., Į ;

nuteisimą mirtin d. mitingas suardomas 
reikalaujame, ---- 1------ -----

sinės ablavos, suareštuęta 47 
darbininkai ir uždaryti ■ į bas- 
tiliją. Darbininkų vadas d. 
Kasparaitis nuteistas sušaudy
mui.

Tad mes, Tacomos lietuviai 
darbininkai, susirinkę į D.L,

nį susirinkimą, ;
' 1932 m., griežtai protestuoja
me prieš i 
Kasparaičio ir

, kad Smetona atimtų savo kru-1 
vinas rankas nuo d. Kasparai
čio gyvybės ir nuo kitų Lietu
vos kovotojų. Mes taip pat 

) reikalaujame paliuosavimo vi- 
'Isų .politinių kalinių.

(Mes sveikinam Lietuvos Ko
munistų Partiją, kuri vadovau
ja darbininkus ir valstiečius, 

do, kad tenai su padidintu šė-1 kovose. Mes pasižadame Vi
limu pradėjo kruvinoji Smetb- sais būdais remti Lietuvos pro- 
nos valdžia smaugti ir tėrori- letariatą ir vargingus valstie
ti klasiniai protaujančius dar- čius kovoj už pasiliuosavimą 

i zuoti klasiniai protaujančius iš Smetonos valdžios, buržua- 
| darbininkus ir valstiečius; su zijos, buožių, ir dvarininkų te- 
; ypatingu dūkimu ji kriušina roro ir jungo.
komunistus ir šiaip revoliuci
nius darbininkus.

jus veik paskutinei dienai, ka- 
Į da parengimas turi įvykti, te
atro savininkas atsako teatrą, 
paaiškindamas, kad tas parent 
girnas bus perdaug raudonas; 
jis gavęs iš miestelio valdinin
kų Įsakymą neduoti teatro 
tam parengimui. Pasiargumen- 
tuota trumpai ir rengėjai lei- j 
džiasi i darbą, kad prelekci-1 
ją su paveikslais Įvykdžius.) 
Tuoj aus paimta Lietuvių sve- ■ 
tainė, atspaudinti mimeogra-

Kovingesnis
Visi masiniai darbininkų 

i parengimai, kuriems vadovau
ja Komunistų Partija, yra pa- 
I sekmingesni ir Įvairių tautų 
Į darbininkai ir darbininkes aiš- 
) kiau permato, kad Komunis- 
I tų Partijos veikimas ir jbš 
! programa tai yra višoš dar-| fuoti lapeliai,-plačiai paskleis-.; 
) bininkų klasės programa iriti ir 4 sausio d. Įvyksta pa- 
veikimas.
ir skaitlingiau pradeda daly- (‘Prisirenka pilna Lietuvių sve- 
vauti ne .tik 'atsilankydami Į i tainė. 
masinius parengimus, kurių 
čia tankiai būna, bet šū kiek
viena diena skaitlingešnis dar
bininkų ir darbininkių skaičius 
imasi aktyvio darbo, kaip tai 
lapelių dalinime, aukų rinki- 
me ir t. t. lietuviai darbininkai I - \

bar einant Komunistų Partijos vi infe miestelio valdininks. 
vajui už naujų narių gavimą 
jau keturi lietuviai darbinin-i 
kai įstojo į Kom. Partiją, ir 
matyti, kad greitoj ateityj dar ; 
keletas lietuvių darbininkų ’ir 
darbininkių stos į Partiją. 
Kitų tautų darbininkai irgi ne
atsilieka — jungiasi po ko
munistine Raudona Vėliava.

Tarptautinė’ Darbininkų Pa
šalpa (W.I.R.) rengė prelek
ciją ir krutamus paveikslus 
apie Sovietų Sąjungos žymes
nes vietas ir demonstracijas, 
taipgi ir iš šios šaliės .klasių 
kovos lauko. Tai prelekcijai 
su paveikslais buvo nusamdę 
So. Norwopd teatrą, ijėt atė

lių noro, kad parengimą sude- 
moralizavus, betgi' parengimas 
puikiai pavyko. Komunisti
nės idėjos plačiai paskleista, ir 

, finansiškai gerai pavyko. Tai 
dėka tam, kad darbininkai tu
ri savo rankose Lietuvių sve

tainę. Jeigu Lietuvių svetai
nė būtų buvusi Babilo, Tuma,- 
vičiaus rankose, tai tą patį 
atsakymą būtų gavę rengėjai, 
kaip ir nuo teatro savininko. 
Būtų pasakę: valdžia uždarys 
mums svetainę, mes negalime 
duoti tokiems raudoniems pa
rengimams.

Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės, budėkit, kad lietuviš-

Bell Phone. Poplar 7545

A. F. STANKUS
G RA BOR IU 8-(J N O ERTA KER 

f Ibnltamuoja Ir laidnja ntunlraaini aot 
ri«okiq kapinių. Norintieji gemalo pe- 
tarnavimo ir oi temą xaiu< nunudi-., 
valandoje laukit** pat manai. Pae aasn. 
galit- ą»n»i lotn» nnt visokių kapinių kua 
cerlaualoae rieto m ir ai ie»a keto*. —

1023 ML Vfernon Street 
Philadelphia. Pa;

iJ/i f i

W0I
1 lA'ni'1 lEif

L*.
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Lietuvos Bičių Namelis

TYRAS NATŪRALŪS MEDUS
Kas Norite Tikro, Nešildyto Medaus, Tikrų Bičių 

Sunešto nuo Grynų Žolių Žiedų
Tikras medus yra naudingas žmogaus sveikatai ir yra 

naudojamas kaipo gamtiškas vaistas; ne žmogaus pada
rytas. Kas nori ir gali su koriais gauti.

PRISIUNČIAME IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ

5 Svarai $1.50 11 Svarų $2.80

Štai Yra Jūsy Darbas, 
Moterys!

Tvirti vyrai labai nemyli prisipažinti, kad 
jiems reikalinga bent kokia pagelba nesvei
kume. Todėl priguli nuo jus, MOTERYS, 
prižiūrėjimo, kad jūsų vyrai pasilaikytų 
sveikais. "* '■

Visuomet turėkite po ranka bonką’to gar
saus linimento _ . .

PAIN-EXPELLŽER>-1
Įreg. J. V. Pat. Biure/ ***4|ĮI

Pailsę muskulai, ankstyvi peršalimai, visokių rūšių gėlimai ir 
skaudėjimai greitai pasiduoda šiam linimentui. > PAIN-EXPEL- 
LERIS* yra pigiausia “darbo apsaugos” forma.
Kaina 35c. ir 70c. - - - Parsiduoda Visur

t 4 s
• Tikrasis turi INKARO vaisbaženkli.
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‘ i ( Trečiadienis, Vasar. (3,i 1932

ko ątvažiavus,; reikia paimti karą atsilankykite. 
No. 1 arba 2 ir išlipti ant Washing- į • t
ton

S. BOSTON, MASS. !

. , ........................... -----------f
kyti ir pasilinksminti, r Iš New Yorj I mais, todėl visi lietuviai darbininkai

Komitetas.
• (26-28)

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

■ vrikarą šeštadienį, 6 - vasario (Feb-

ir išlipti ^nt Washing 
St. ir paeiti 2 blokus žemyn. | 

Rengėjai.
(28-30)

Puslapis Ketvirtas

ig’^mįno. geras patyręs k-uko 
rius K. Visockis; visus juos su- 
įrir|ko komisijos dvi, narės, A. 
Balčiūnienė ir Kudarauskienė. 
Tai nepaprastas jųdviejų pa
sidarbavimas L.D.S. vakarie
nei —surinko visus valgius už 
dyką pavalgydinimui dau
giau 500 žmonių ir dar liko 
valgių, kuriuos turėjo, net par
duoti; taipgi pardavė virš 300 
tikietų. Gana daug prisidėjo 
su gausiomis aukomis ir mū
sų biznieriai Royal Bakery, 
vadovaujant P. Balčiūnui; au
kavo nemažai valgių National 
Bakery, vadovaujant Stalaus- 
kui, ir Dude aukavo visas juo
das duonas ir suteigė pečius 
kepimui valgių. Daugelis ir. 
kitų lietuvių darbininkiškų biz
nierių prisidėjo su duosniomis 
aukomis, už ką jiems.' priklau
so didelis ačiū.

Programa buvo gana turtin
ga; ją išpildė šie artistai: 
draugės Balčiuniutės paskam- 

. , ---- ±------biuo piano solo,—-dar jaunos
|5amąs- Į darė tai netiksliai, per klaidą arba buvo pianistės, bet gana talentuo

tos; drg. J. Karsokiehė taipgi 
suteikė piano solo, kas žmo- 

Iš visko matėsi, kad stovintieji aplinkui I nAms.Ja^ai v-
buvo peitiknnti, n kad blogiau i s .bolse- ismuii<0 soio; jis gerai išsilavi- 
vikiškas teisėtumas yra dešimts sykių ge-Į nęs ir pubiika labai jį pamylė- 
resnis už geriausį buržuazinį teisetumą.

Sprendžiu, kad toji mergšė dar naudos Laugaliutė 
tąjį argumentą ir Chicagoj.

Vakaras. Tamsu. Jūra tykutė. Mes ar
tinamės prie Amerikos pakraščių. Greit 
išvydome Coney Island šviesas. Netrukus

ATGAL I AMERIKA
R. MIZARA ----- ■ —-

Mergiotė susisarmatino. Nedrąsiai pra
dėjo pasakoti, kad dėdę nekaltai aštuone- 
riems metams į kalėjimą pasiuntė. Aišku, 
niekas tam pasakojimui netikėjo. Susida
rė didesnis spaudimas, reikalavimai, kad 
pasakytų, už ką. Pasakotoja priversta bu
vo išstenėti:

—Dėdė išnuodino kolektyvo penkiolika 
kelmų bičių...

Visi pasileido juokais. Pasakotoja dar 
prasčiau pasijuto. Tuomet jinai griebėsi 
kitos pasakos. Girdi, josios kitas giminai
tis nušovė savo pačią ir už tai gavo tik še- 
šius-metus kalėjimo. O ans—aštuonerius

i. “Kur čia teisė-

(Pabaiga)
Pirmadienis—gruodžio 21 d.

Važiuoja Chicagon tūla vengrė iš Aust
rijos. Ji yra gyvenusi (jauna būdama) 
Amerikoj. Paskui sugrįžo Europon, ten 
užsiliko ir pavėlavo taip, kad negalėjo su
grįžti. Bet štai laimės žvaigždutė sušvito. 
Parvyksta Vienon jos tautietis, Amerikos 
pilietis. Kad sugrįžti atgal Amerikon, ši 
vengrė apsįveda su juo ir kaipo to pasėka, 
štai, dabar grįžta, po šešių mėnesių po ap- 
sivedimui, Amerikon pas vyrą.

—Aš turėjau ką nors daryti,—drąsiai 
pasakoja moteriškė,—kad sugrįžus Ameri-1 tik už 15-ką kelmų bičių 
kon. Vienatinis kelias buvo—ištekėjimus;tumas?” klausia ji.
už Amerikos piliečio. Valdžia juk manęsI Gerai jai vienas atkirto: 
neprivers su juo gyventi... I —Veikiausia tas, kuris nušovė pačią, p

Apsidžiaūgs tavo “prisiegėlė,” 
čiau sau.

Moteriškė aiškina, kad Vienoj gyveni- dijo bites, idant pakenkus kolektyvui, 
mas taip jau neįmanomas. Bedarbe. O ku-1 
rie' dirba—vos praminta.

pasigėręs bei įtūžęs, na, o šis—tiksliai nuo-

Antradicnis—gruodžio 22 d.
Jei oras būtų pasitarnavęs, tai šį vakarą; 

jau būtum galėję išlipti iš laivo. Bet dėka j 
Atlantiko bangom, pavėlavom ir sausžemį 
pasiekėm tik rytoj rytą. Ar tai pripratę, 
ar tai ūpo pagauti, mūs trečiaklasiai jau
pasveiko. Visi sau gerai valgo ir džiau- laivas sustojo ir stovėjo čia per naktį. Ne 

Nedaug visi pasažieriai ėjo gulti. Dalis per naktįgiasi, kad rytoj matys Ameriką.
važiuoja tokių, kurie nėra matę Ameriką.
Daugiausiai vis tai ekskursantai, ,

• atgal. Todėl entuziazmo nesimato. Kiek
vienas žino, kad Amerikoj bedarbė ir su

• ja reikės susitikti.
Štai kažin kaip atsiranda dar viena pa

bėgėlė iš Sovietų Sąjungos. Tai jauna 
mergšė, gimusi Michigano valstijoj, o au- 

? gusi Chicago!. Tautybės ji baltarusė. Tė- 
’ vas pasilikęs Cnicagoj, o ji su broliu išvy

ko Sovietų Baltarusijon ir ten gyvenusi 
pas dėdes, kurie yra buožės. Aiškių Ame
rikoj mergiotė lengvai ir gražiai (buržua- iaii.

4? zine prasme) išauklėta, todėl prie Sovietų puodelio
• • Sąjungos gyvenimo sąlygų kaime

jusi pritapti.
Nepatinka jai Sovietų Sąjungos 

anas.
. ! vikus ir buržuazijos agentus.

Ką jie padarė?—klausinėja tūli. i išgirdo, ką daro darbo piliečiai 
’ —Mano dėdę į kalėjimą aštuoniems me- ■ naujam pasaulyj, iš kurio tik ką sugrįžau.
; tams pasiuntė.

—Į kalėjimą?
Čia dar daugiau smalsuolių susidomėjo 1 tijos Amerikoje, kaip 14-ka metų atgal Ru-

vaikštė, žiūrinėjo į pakraštyj matomas
grįžta šviesas. Mintyje. 
TzLh 1

Trečiadienis—gruodžio 23 d.
Mes namie. New Yorkę. Miestas tokis 

pats: tokis pats žmonių skubėsys, tokis 
|pats gatvių purvas, kaip palikau. Ta pati 
i Penktoji ir Park Avenue su puošniais po- 
; nais, pirmaeiliais piliečiais; ta pati'East 
Side—su skurdžiais ir vargdieniais; ta pa

rti Bowerė su “bomais” ir “valkatomis”; 
tos pačios, tik didesnės, bedarbių ir alka- 

: nųjų minios stovi eilėse, laukdamos kavos

negalė-' čia senas pasaulis. Kapitalizmo tvirto-
I ve. Čia didelės darbiniriku minios dar Vis I

teisėtu. t . i— v,axvxv.o, nusiminę, skęstų skurde, sek-
Nepasitenkinusi, keikia ji bolševi-1 damos įvairius darbininkų reikalų parda- 

Dar jos ne-
anam,

Bet jos išgirs! Jos susipras! Jos pa
seks šaukimų kovingosios Komunistų Par-

' Li'etuUų Darbininkų , Susi- 
vi'enijimo 49-ta ' ktiopa* rengia 
prakalbas Daktarui J. J. Kaš- 
kiaučiui vasario 7 d. Tos pra- 
kalbos, sveikatos klausimu, 
įvyks ateinantį nedėldienį, sve
tainėje po num. 103 Green 
St., 2 valandą dieną.

Tą patį vakarą įvyksta dis
kusijos po Hum. 774 Bank St., 
į kurias visi atsilankykite.

Darbininkas

New York. — Pribuvo 
specialis imigracijos trau
kinys iš vakarų ir atgabeno 
300 Ateivių išdeportavimui. 
Jie įkalinti ant Ellis Island. 
Ten dabar randasi 600 atei
vių. Visi bus išgabenti už

PRANEŠIMAI Iš KITUR
i——

i

L.D.S. 62 kuopos susirinkimas bus Į ™?ry)> Ukrainą Darbininkų svetai- 
kėtvirtadlenį, 4 vasario, Liet. Pilie- neJe> ^9 Holsman St. Pradžia 7 va), 
čių Kliubo svetainėj, 376 Broadway, vakare. Bus gera muzika šokiams, 
7:30 vai. vakare. Visi nariai atei- skaPlų užkandžių ir gėrimų. Taip-7:30 vai. vakare. Visi nariai atei
kit, yra svarbių reikalų aptarti. At
siveskit ir nauju narių.

Valdyba.
(28-29)

Taip- 
Kvie- 

Įžanga vy-
15c., moterims 10c.

Rengėjai.
(26-30)

gi bus įvairių pamarginimų. 
čiame visus atsilankyti.
rams

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30 kuopos susirinkimas , 

bus sekmadienį, 7 vasario, Lietuvių . 
Kliube, 339 E. 4th St.. 10-tą vai. i 
ryte, 
bių reikalų aptarti, 
nauja kuopos valdyba, 
susirinkimą bu 
si rinki mas^Jfttl

jo. Šokikes N. Ausejutė ir L. 
pasirodė tikromis 

scenos šokikėmis ir akrobatė
mis,, vikriai narstėsi ant estra
dos, ir publika labai gėrėjosi 
jų miklumu. Solist. 'V. Tuma
ms, J. Sabaliauskas ir M. Pa- 
raliūtė padainavo tikrai gra
žiai. Daugiausia publika pa
mėgo Sabaliausko ir Paraliū- 
tės duetus. M. Paraliūtė spar
čiai progresuoja su kiekvienu 
pasirodymu. Ji turi koncerti
ni a i - o p c r e t i š k ą balsą.

Pianu akompanavo daininin
kam drg. M. Meškienė, o J. 
Karsokiehė skambino steid- 
žiaus šokikėm.

Brolių (?) orkestrą tai tur 
būt, visiems patiko; ji dau
giausia grojo ir senus ir jau
nus linksmino, žodžiu, visa 
vakarienė buvo turininga vi
sais atžvilgiais: valgiais pro
grama ir publika; veikiausia 
todėl, kad visos moterys buvo 
komisijoj ir. pasirodė, ką jos 
gali. Komisija susidėjo iš šių 

į draugių: D. A.
I Kudarauskienė, 
Mikelaitienė, A.

'ir J. šalaviejus. I I J
Koręsp V.

HUDSON, MASS. ,
Aido Choras rangia koncertą ir šo

kius šeštadiėn., 6 vasario, Liet. Pi
liečių Kliubo svetainėj, 17 School St. 
Pradžia 7-tą vai. vakare. . Progra
mos išpildyme dalyvaus M. Paruliū- 
te iš Worcester, V. Gurskis, smuiko- 
rius, ir E. Sidariūtė. Aido Choras 
dainuos naujas dainas. Bus ir due
tų, kvartetų ir t. t. Kviečiame visus 
atsilankyti.

Visi nariai ateikit, yra svar- I 
Bus renkama

Užbaigus tą 
T.L.D. kuopos su- 

_ visi būkit laiku. 
Sekr. P. Kašarauskas.

, , (28-29)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Bedarbių Taryba rengia 

svarbias prakalbas sekmadienį, 7 va
sario, Liet. T. svetainėj, 928 E. Mo- 
yamensing Avė. Pradžia 2-rą vai. 
po pietų.' Bus keturi 
kalbės lietuviškai, du 
nuos Lyros Choras, 
darbininkai kviečiami

Rengėjai.
(28-29)

nantIcokeTpa.
A.P.L.A. 16-los kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 7 vasario, J. 
Pilvelio svetainėj, 112 Pine St., pap
rastu laiku. Visi nariai ateikit ir 
naujų narių atsiveskit.

Sekretorius.
(28-29)

BRIDGEPORT  ̂CO N N.
Bedarbių demonstracija bus ket

virtadienį, 4 vasario, ant Plaza, 2 
vai. po pietų. Visi lietuviai darbinin
kai, dalyvaukit ir bendrai su kitų 
tautų darbininkais kovokit už pašai- ! 
pa ir apdraudą bedarbiams.

Balčiūniene,
Karazijienė,

Motiejaitienė

Motiejaitis.

i Waterburio Demonstracija
suntSu'su klaups buvo apsupta iš vi’- siJosp!)rsletariTatas,Pasek6 bolševikų parti-į yasarj0 (February) 4 d. sų pusių su Klausimais. jos Rusijoj. Jos kovos, sunkiai ir atsida- . '

T T X 1  f ’ 1. . 1 Y *1 • • i — • i i — • • * ___ * * ------- . ■
A V --------- J'-'JU V Vk

—Už ką jį bolševikai pasiuntė į kalėji- vusiai kovos, ir laimės! 
mą? Kaip ten buvo? Tas nieko nežino, jei to nežino!

LAWRENCE, MASS. I Kai del choristų, tai pas 
|juos matėsi didelis nepaisy- 
i mas, nesiskaitymas siOvaldy- 

25 Į dyba bei pasididžiavimas, kadLiaudies Choras sausio
d. turėjo susirinkimą ir pla-1 “mes. geriau suprantame”. Bet 
čiai svarstė savo reikalus. Pa
sirodė, kad choro nariai ir na
rės mažai kreipia domės, kaip 
į chorą, taip į darbininkišką 
judėjimą abelnai; reiškiasi ko
kis tai ištižimas.

į Draugai ir draugės choris- 
\tai, nejaugi mes manome, 

Xad kas kitas ateis ir nuveiks 
mums privalomus darbus? į 
Neatsidėkime ant kitų, patys i 
dirbkime. O kada pradėsime | 
nuoširdžiai darbuotis, tai pra 
nyks tas nusiminimas.

Kaip kad iki šiol buvo, dau-!
‘gelis į pamokas nesilanko, ne 

i visi susirenka laiku, arba su- 
; sirinkę nesimokina energingai, I d”kt“ej.yS' priklauso 

arba pirm laiko apleidžia, is-
j eidami sau j ypatiškus pasi-i-u SQnQs al. dukterys nebuvo 

matymus be. pasismaginimus. Icjioro pamolrt)ge bei susil.inki- 
, Dauguma nesirūpino nei bėga-lme> 0 laiką kul. «bolin6je» 

mais choro reikalais bei abe -, aj e j Q PeĮ nenaudingam 
nuoju darbininkų judėjimu ir j .. dtabnui„ sueikvojo ta. 
tokiems ne galvoj btivo pake- ,»Pko tiems nesako. »ro 
limas proletariško meno bei 
dailės. . '

3et, .tur būt, pirmas blogu-1 
mas tai pačiose chorų valdybo
se, savo pareigų
O reikėtų, kad valdyba ture-. kan ypatiškumus, tad nereikės 
UUpirmutinė ateit į susirinki- tų nusiskundimų bei 
mus ir pamokas ir paskutinė vimų, kad tas ir tas 
išeit; taipgi visais bėgamais Viską tad galime

DETROIT, MICH.
šaunus Vakaras -i

, L.D.S. 86 kuopa rengia balių su 
programa šeštadienį, 6 vasario, Ru
sų svetainėje, 92i9 Russel! St., arti 
Westminster. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Programą išpildys Aido Choro 
draugai ir draugės, šokiams grieš 
gera orchestra, šis vakaras rengia
mas naudai bedarbių narių, kurie 
neišgali užsimokėti duokles., ( Kvie
čiame visus lietuvius 
atsilankyti ir pagelbėti 
Įžanga tik 25c. ypatai.

narių
darbininkus
bedarbiams.

Rengėjai.

kalbėtojai, du 
angliškai. Dai- 
Visi lietuviai 

dalyvauti. 
Rengėjai. 

(28-30)
PATERSON, N^J.

A.L.D.L.D. 84-tos kuopos susirinki- Į r o 
mas bus sekmadienį, 7 vasario, po sako" 
No. 59 Holsman St., 1-mą vai. po Piadfjąu imti Nuga-Tone. 
pietų. Visi nariai ateikit ir naujų 
atsiveskit. Gausit naują, knyga Nujca-Tone per tris dienas. 
“Naujo karo gaisras.” Užbaigus tą 
susirinkimą, bus Tarp. Darbininkų 
Apsigynimo kuopos susirinkimas.

Komitetas.
(28-29) i

LAWRENCE, MASS.
A.L.D.L.D. 37 kuopa rengia disku

sijas sekmallienį, 7 vasario (Feb
ruary), L.U.K. kambariuose, 41 Ber
keley St. Pradžia 6 vai. vakare. Bus 

i diskusuojama labai svarbiais klausi-

“Galvą skaudėjo visą 
: laiką iki pradėjau

imti Nuga-Tone”
P-as V. Romanas. Buffalo, N. Y., rašo ir 

: "Mano Kalva skaudėjo visų laikų iki 
_ ‘ _ • Aš išbandžiau

dautrclj kitų vaistų, bet neptavau pagalbos. 
Mano _galva sustojo skaudėjus! įx> ėmimo 

. 22__  . Dabar aš turiu
gerų apetitų ir gerai miegu naktimis. Mano 

i sveikata niekad nebuvo geresnė, Daugelis 
mano draugų pradėjo vartoti Nuga-Tone ir 

j sako, kad tai pastebėtini vaistai." 
, Jeigu jūs turite galtfos skaudėjimų ar 
' skausmus raumenyse ar sąnariuose, ar sto- 
■ kuojate sveikatos ir stiprumo, jūs turite 
' imti Nuga-Tone ir pastebėti didelį pagerė

jimų, kurį pajausite lik už kelių dienų. Jo
kie vaistai negali užimti vietų Nuga-Tone.

. kaipo sveikatos ir stiprumo atsteigėjo. Ap- 
j tiekininkai ir pardavinėja. Jeigu aptiekinin- 
i kas neturi Nuga-Tone. paprašykite jį užsa

kyti iš savo urmininko. Žiūrėkite, kad gau- 
! tumi t Nuga-Tone. Substitutai yra be ver-

A

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

YONKERS, N. Y.
A.L D.L.D. 172 kuopa rengia 

2'u balių šeštadienį, 6 vasario, 
Kliubo svotainėi, 37 Clinton 
Pradžia 6-tą vai. vakare, 
paskutinis pasilinksminimas prieš'už- 
'>:av"r!es. Svetainė graži, šokiams 
grieš gera muziką. Tat kviečiame 
vietos ir apielinkės lietuvius atsilan-

sma-
Rūsu |

St. !
Tai bus

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Yj*

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

BALSO”
Metams 
šešiems
Pavienio num. kaina

Dunda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą?’ tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistu valdžią, 
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

KAINA AMERIKOJE:
....................... $1.50

menesiams . . .80
.05

Lenino* Paminėjimo; Dr. 
Kaškiaučiaus Prakalbos;

Diskusijossius, todėl sausio 25 d. nuta
rėme, kad Liaudies Choras 
išsirinktų iš savo tarpo vieną 
jaunuolį, kaip choro mokyto
ją. Choras pasiskyrė d. B. Pet- 

, runkevičiuką. Tai yra suga- 
bus jaunas smuikininkas; ir 
choras mano, kad naujas mo
kytojas dirbs su didele ener- 

su jo pagelba išaugs 
choras iki kokio 100 narių ar 

Juk valdyba I daugiau. O Lawrence dirva yra 
plati; lietuvių darbininkų jau
nimo yra šimtai; sąlygos pri
gulei prie choro yra lengvos— 
lik ateit prisirąšyt ir kartu 

dirbt. • , .
Taipgi yra permainyta pa- 

įmokų diena. PiriHiaus pamo- 
!koš įūdąvo panedėliais, o da'

ll u o* J 2 

cįel nęgali; ,būt :nusislkundimų, 
kad “aš dirbu ant naktų” (ar. i 
krautuvėje, ar mokyklą ląn- :- 
kau. Nedėldienis beveik yį-« 
šiem yra liuosas ir visi ^ąli . 
būt choro , susirinkimuose ir 
pamokose nedėldieniais, L.U. 
K. kambariuose.

L’. Choro Narys

reikia atsimint, kad visi val
dybą išsirenkam iš tinkamiau
sių draugų, kokius tik galime 
gauti; todėl ir turėtų būt na
rių susiklausymas su valdyba, gija ir 
kooperavimas su jąja, sandar-

j bininkavimas.
Į nėra tiktai del formos, o tam, 
kad vykdytų gyvenime šiokius 
bei tokius darbus.

Kad tik būtų pas visus no
ras išvien veikti bendrą dar-

1 bą, pranyktų ir dauguma; tų 
I nepamatuotų šnairavimų.
I i

Šičia reikėtų padaryt pas- j 
,taba ir 
ikams tėvams, kurių sūnūs bei

> prie į cho- 
jro. Nors tėvai ir žino, kąd

Waterbury, Conn. — Tarpr 
! tautinio Darbininkų Apsigyni
mo Lietuvių Sekcija savo su
sirinkime sausio 20 d. nutarė 
d a 1 y v a uti vasario 4 d. de- 
demonstracijoj, kurią rengia 
Komunistų Partija reikalavi
mui bedarbiams socialės ap- 

idraudos ir kovai už paliuosa- 
vimą politinių kalinių. Visi 
lietuviai darbininkai turi daly- 
v.aut demonstracijoj. Ji įvyks 
2 valandą dieną.

:• pažangiems darljinin-1 baf y™ nedėidieniais 
0 į val. 2 vai; 'po pietų.

sueikvojo, 
čiaus nieko jiems nesako, pro 

; ausis praleidžia.
‘ , tinas dalykas.

Visi bendrai 
užmiršimas.! vo apsileidimus,

pi j

Tai yra peik- i

taisykime sa- 
šluokime lau-

aimana- 
negerai. 
ištaisyti,

WORCESTER, MASS.

Lietuvių Darbininkų Susivie- 
 __ w____ ____ Fnijimo 57 kp. turėjo metinę 

choro ir darbininkiško veiki-;bile būtų gero noro irpasiry-;vakarienę su koncertine pro
mo klausimais valdyba turė-jžimo padirbėti bent proletari- 
tų būti sargyboje; ji privalo j nes dailės srityje po raudona 
žinoti, kas yra nutarta, kas!vėliava, savo dainomis žadin- 
yra tariama arba kas turėtų ti kovos dvasią darbininkuo- 
būt nutarta bei vykinama gy- se bei viltį laimėjimo. 
iVenime. >____ 1 Kad choro dalykus* pataP

grama, 17 d. sausio. Parengi
mas buvo labai skaitlingas pu
blika. Svečių atsilankė dau
giau penkių šimtų* • Valgių- 
buvo gana skanių ir visokių. 
—užtektinai visiem. > Juos pa*

< Sausio 24 d. įvyko paminėz- 
jimas aštųonių metų sukaktu
vių diuo drg. Lenino mirties; 

j pavyko pusėtinai; žmonių pri
sirinko , pįlnutė svetainė, apie 
500 žmonių. Dailiška , prog
ramos dalis taipgi buvo gerai 
.-Vilijos Choras sudainavo ke
lias tinkamafe, dainaį vadovy- 
įbėje jauno mokytojo Kl. J. 
Štrižausko. Paskui Rusų Dar
bininkų Jaunuolių Styginė Or
kestrą, susidedanti iš 19 na- 

Įrių, paskambino kelis muzi- 
|kos gabaliukus; skambindami 
[sykiu sudainavo ir dvi dąinas, 
j.kas publikųj padarė įspūdžio. 
! Prakalbą sakė Komunistų 
Partijos 15-to 'Distrikto orga- 
n i z a t orius drg. Salzmanas ; 
puikiai nupiešė skirtumą tarp 

^kapitalizmo ir* leninizmo, skir
tumą tarp Sovietų Sąjungos 
bujojimo, iš vienos pusės, ir 
kapitalistinio pasaulio krizio, 
iš antros pusės. Prakalba pub_ 
likaį labai patiko; darbininkų 

..aplodismentai tankiai pertrau
kė kalbėtoją.

I

i



228 ■

Barkauskas,B.

JUOZAS KAVALIAUSKAS'

patar* 
ir už 
kainą,

Norintieji ge
riausio

Ji.aus. Ekspertai instruktoriai. Už 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursus, jimanl
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.

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

Trečiadienis, Vasar. 3, 1932

’ ! LIETUVOS? ŠONŲ ’IR DŪK. •

PRIBUVO J WASHINGTONį PAS HOOVERĮ
Avė. |

St.

11?

T.

ir

dalyvavo Rov4ljo" komisija:47 A. Senkus, V.
St.

Kor.

Pirm.

Avc.

Motetų

Mo-

rrjoi riPirmas Vokietijos st..

Valstiečių Kongresas

Lav/rencietis.

BOSTON, MASS.

HP flVC., ’ - •' 1 • 1 • -
j. Bale- kas antrą, ketvergą kiekvieno mene-I • T 1 T _ J . • . — • _ HA

Si

LUTV1NAS ‘

hTOniMOiiDffimin«

4t>89 Brandon
7715 Dayton

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

PITTSBURGHO IR

Avė.

Avė.
ir

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
Šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių. ;
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms,1 sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai / nuo 
Staen Island . Fer
ry.

A v«.
Ave.

Ave.
Ave. i

i
Ave. '

Žiuri*.
Eleventh 

GarbaniiUsktis,

kiekvieno
name,

drąsa bereikalinga.
Pirmininkavo drg. Marcin

kevičius. Aukų Agitacijos 
Fondui ir padengimui lėšų su
mesta $5.77.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam: 
e. ~ ‘ ‘

A. Sauka,
J. Stripinis,

Venslnuakia, 
St.

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

įsakomą skurdą.
Pasikalbėjus su progresy

viais lietuviais darbininkais, at-

f H ; 'J
Pirmu

bloga. Bet iš tikinčių ir tau-

' Truotisai:
; • T. Rašiklis, A. LuJub, F.

Jasaitis, A. B. Shatkua.

... ______ Valentą, M.
Salės valytojas—F. Žegun|s, 515
Sales parandavotojas —■ A. ( 

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai Įvyksta 

mėnesio antrą utarn'nkq savam 
J 057.63 Hamilton Ave.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOT ERŲ D It A UG YSl'Ė, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam: 

K. Yuška, 325—4th Avė ,

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

| O. Zigmuntiene,
; Susirinkimai atsibus
i dienį kiekvieno mėnesio,
I Lietuvių svetainėje.

GENEVA.— Prasideda

DETROIT, 
.1. _________
-pugelbininkaR, M.

| Nutarimų rašt. P. GyviH.
7148 Mac Kenzie

I Turto rašt. J. Overaitis, 
i
i Iždininkas A- Vcgela, 
! KASOS GLOBĖJAI:

Valdyba 1932 Metams
I Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad *St.
i Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha- j 
i milton St. ,
; Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- i 
I son St.
i Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour
i Ave., West Hartford, Conn.
I Ižd. A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St.
Organo prižiūrėtojas M. Seliokas, 

288 Maple Ave. (
Draugystės susirinkimai atsibūna

I sio, Labor Lyceum svetainėje, 29
I Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
' vai. vakare.

Pirm.
Pirm. _

256 Ames St.
Nutarimų rafit. J. S 

49 Sawtello Ave.
'Turto raSt. K.

12 Andover
Ligonių rašt. J(I. Jazukevičia, t <

158 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis, 

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Kimšas, 141 Sawtelle Ave.

B. Zdanavišia, 11 Glendale St.. 
vičia, 86 Webster St. t 
Maršalka A. Barkauskas. 
102 Hantington St.
Visi Montell, Mass.

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
I2i E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YOR1Č CITY

1212 Solvay
9634 Russell St. 

kns ketvirtų nedel- t
2 vai. po piety. Į 

ir Vernor Highway. I

Delei platesnių in-*hue organiždotos masinės pa-:! buržuazinė spauda pripa-’ 
'ramos komunistiniam judėji- žįsta, kad Shanghąjuje dar-, 
mui, tai galim būt tikri, kad bininkai skelbid -visuotiną TTinrxn riek i i U i * n m i . -

Flushing Russian and Turkish Ballis, inc.
M. TEITELBAUM, Manadzeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, orineam^Jcambary—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 išsiperiiuui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTAICnTNKAIS, nuo 
10 valandoj dieną iki )£ vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei issipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojiiposi kambarys. Drdelis, orlngas miegojimui 
kambarys; taip pat RES’l’ORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

; • i ' ... -

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

KELRODIS: B. M, T. clevciteriu; išlipt ant Flushing Avc. stoties; 
• B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais

• į Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS
PR1EŠFAŠ1ST1N1S K-TAS, 1931: I

Pirm! S. Ivariauskaš, 354 Marguerite
Avė., Willherding? Pa. ! I ■

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 j Maršalka J. Kairis, 2435—33rd
Broadway, Pitcairn, Pa. J Moline, III

Prot. sękr. A. K. Sliekienė, 3121 EI-.
roy Avc., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St., , jjeUtVOŠ SŪNŲ IR DUKTERŲ1
Carnegie, Pa. , DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum I
Way. S. S Pittsburgh, Pa. i Valdyba 1932 Metams

d)

O

Pirm.
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, III. ,

Fin. sekr. IT Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. oth j 
Ave., Moline, Ill.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th į
Avė., E. Moline,. III. J

Iždo globojas J.J. U. Julius, 48th St.j;
&.5th Avė.,, Moline, III.

Jau tik kelios dienos beli- i 
ko iki didelio maskaradu ba- ] 
liaus Great Neck’e. Komisija ; —v ------v . ....... 7
visu laiku darbavos sušilus ir tis čia žymiai pablogėjo.

■ ' ‘ : . jes galima sakyti kaip ir nieko ,
be kitko, dar pirmą i neveikia.

“• - • ! Prasidėjus imperialistiniam
“Volga Boatmen.” ! karui, - reakcijos t ; šėlimas su f

■ • ■ t_ I kiekviena valanda didėjk Ii,! '

Savo susirinkimus draugystė laiko | o * i • - ___ekvieno mėnesio antrą nedeldienj, į Paselpme D augyste Bi ute
MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: . 

Pirm. E. Beniulienč. 16 Bunker Ave. 
Vice-pirm. O. Turskiont'. 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Cereškieng, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St. 
M. Duobienė, 221 Ames St. 
V. Bartkienė, 29 Intervale St. 
Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Ames St. 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Metelio, Mass.

, D.Ų.K.K. DRAUGIJA
MICH.

VALDYBA 1931 m.: 
Liubartas, ■ •

4177 Ashland
Biršenas,
6388 Sparta

i LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUCVKTgs NAUJOS VALDY

BOS, 1531 M. ADRESAI, 1 pįrm. 
LOWELL. MASS.

Pirm. A. Palubinskas ■
Belle Grove, Tlox 108. Dracut, Mass. I T

Vice-pirmininkas M. Dulkienč į ..
180 Concord St., Lowell, Mass. . "

į Prot. rašt. V. Mikalopas, i ____  __
973 Central St. ! Gantarionė.

į Fin. rašt. A. Rutkauskas
1 Vine Street |

i Iždininkas, S. Paulenka
12 Chase St

Kasos globėjai: J. Karsonas , 42:
Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha- I 
pel St.

r 
kiekvieno mėnesio

. 2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, i
19 Union St. Lowell, Mass. :

W. Gelusevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. ■

rašt

' Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C
j Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 
i Avd., M. Višniauskiene, 9 W. 15th 
I St. Iždo glob.: , F. Milvidas, 944 
' Boulevard; J. Zaleękas, 24 E. !21st
' St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
į st: i '

. Puslapį Penktas ' *
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Kentucky Mainieriam ir 
Bedarbiam Reikalinga 
Parama

Į tiją. Didelė dauguma susirin- j 
i kusių atrodė užsigrūdinę Kom. i 
Partijos rėmėjai, bet dar. dro
visi tapti Partijos nariais, jaus
damiesi, kad “neprisirengę” 
bei “aplinkybės neleidžia.”

Kiekvienas susipratę? darbi- Drg. Siurba, Vasikoniūtė ir 
ninkas privalo remti streikie- į kt. partijiečiai nurodė, kaip 
rius ir bedarbius ir jų šeimy- į daugumoj atsitikimų tokia ne- 
nas. Vien New Yorko mieste! ’ ’ -i-
yra virš miliono bedarbių; į 
šimtai tūkstančių jų neturi nei į 
ko valgyti nei kuom apsivilkti • 
nuo šalčio. O Kentucky vals-; 
tijoj dabar eina įnirtusi ba-; 
dalijančių mainierių kova prieš ; 
kapitalistinį terorą ir prieš i 
badavimo sistemą. Mes turi- i 
me padėti tiems narsiems ko
votojams.

Kas tik išgalite, aukokite pi
nigais, drabužiais, čeverykais 
bei valgiais tiems mainieriams' 
ir bedarbiams. Aukojamus i 
dalykus priduoklte S. Pelesko 1 
vardu į “Laisvės” raštinę; ar
ba jei fratys neturite laiko tų miestą. 
daiktų pristatyt, tai laišku pra-! kams algų, 
neškite S. Peleskui, tuo pačiu 
adresu, o jis atėjęs priims jūsų 
aukojamus daiktus ir prista
tys juos, kur reikia.

Bedarbių Tarybos Narys
S. Peleskas.

Lawrence Miesto Darbi 
ninkams Neišmokama 

A Igos
Boston Post 30 sausio pra

neša, kad Lawrence, Mass., 
neišmoka darbinin- 

Ir ne dyvai. Graf- 
teriai valdininkai visuomet 
prie to priveda miestą.

Laikė spalio - lapkričio per-

Buržujų žurnalas “Inside i ralius buvo 
Stuff” paskelbia, kad šio
mis dienomis didžiausioj 
slaptybėje Morganas savb 
privatišku laivu atsivežė A- 
merikon Sir Basil Zaharo- 
vą, Europos amunicijos ka
ralių, žinomą kaipo turtin- 
giausį žmogų ■ visoj Euro
poj. Jis stačiai pasakiškus 
turtus susikrovė laike pa
saulinio karo parduodamas 
amuniciją visoms kariau
jančioms šalims.

Laikraštis sako, kad tokioj 
slaptybėj tas amunicijos ka- amunicijos trusto galva.

įšmugeliuotąs 
pas Hooverį į Baltąjį Na
mą, jog “riė vienas iš tūks
tančių korespondentų ne
matė ir nežinojo, nė vienas 
iš diplomatų ir šnipų nepa
stebėjo.” Težinojo Hoove- 
ris, jo kabinetas ir slapto- j 
sios policijos galvos.

Konferencijoj d 
tiktai Hooveris, Morgąnas 
ir Zaharovas, Jie, žinoma, 
planavo prirengimą amuni
cijos naujam karui.

Zaharovas yra Anglijos

TERŲ DRAUGIJA 
, . ' ’. v ’Grand Rapids, Mich.

VALDYBA 19?1 fcETAMt x 
Pirmininkas—K. Margi*, 

1328 Muskegon 
Vice-Pirmlninkas—A. Kareckaa, * 

j 730 N»K>n
Nutarimų Raštininkas—K. Rasikaa, ■ .

, ( R. R. 9, ' Box 
Turto Raštininkas—A. Gai'banauskas, 

1108 Elizabeth 
Iždininkas—A. Daukšus, 

1131 Walker 
Iždo Globėjai:

A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. 
Grušiūto, 1307 Davi* Avė. 

Ligonių Lankytojai:
Ig. Ružinakas, 1414 Turner Ave. 
Vilkuvienė, 718 Richmond St.

Žeguni*,

1 AUŠROS DRAUGUOS' ‘ 
ELIZABETH, N. J.

. • Valdybos Adresai:
Pirin. Poškus, 211 First St.

S. Pipkevičiu.Sj 121 j

Paulauskas,

I Pirm; pag.
i Clark PI.
■ Iždininkas
! Clark PI.

Nut.; Sekr.
1 Pih.e St. ,

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls; 
Ave., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
Dayton St.

I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, ' 
144 So. Park St., II Iždo Gkbčjas i 
J. Krakauskas, 300 First St.

O. Į Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 ' 
i So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 25'4 Broadway į
Aušros Draugijos susirinkimai I 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie- Į 
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 i 
Second St., Elizabeth, N. 
džia 8-ta vai. vakare

LIETUVIS GRABORIUS

narinio
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki- 
lis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Genevoje Prasideda 
“Nusiginklavimo” 
Sorkės

! eitu metų audėjų streiko ten. taip vadinama tarptautine 
konferen-

i valdžia buvo prisamdžius bū-! 
! rius naujų šnipų, razbaininkų,! 
■policijos, kad terorizuot strei-!

. • n r •• n ’ kierius ir greičiau sueina suOrganizuoja Policijos KCZer-| laužyti. Biednesni miesto gy 
vus Mušimui Bedarbiu
ir Streikierių

; “nusiginklavimo”
ir greičiau streiką su-' cUa* Atstovai

! nuo 54 valstybių.
: Sovietų Sąjungą, tai vis at- 
! stovai kapitalistinių šalių.

Bet visa šita konferenci-

dalyvauja
Išskyrus

NEW YORK.—Vadovybėje 
policijos kapitonų Cann’o ir 
Dawkins’o yra organizuojami 
būriai tam tikrų padaužų, po-i 
licijos talkininkų. Tai vadina-Į 
ma “Policijos Rezervų Sąjun
ga.” Policijos viršininkėliai 
kalbina jiems atrodančius tin-' 
kamais darbininkus arba be-' 
darbius, kad įstotų į tą organi- ■ 
zaciją; sako, jūsų pareiga bus 
mušti “raudonuosius” laike jų 
demonstracijų. Tokiam savo 
talkininkui policija išduoda 
kortelę, blekdžekį bei kitus | 
mušimo įrankius; už kiekvieną ; 
“džiabą” mušeikai moka po 
$5. Jeigu kuris iš tokių mu
šeikų dirba, tai darbdavis ap
moka jam reguliarę algą ir už 
tą laiką, kurį jis išlieka iš dar-1 
bo, kad daužyt demonstruo- ‘ 
jančius bedarbius, 
kus bei streikierius.

i ventojai už- tai turėjo užmo-1 
į keti, nes taksai buvo pakelti. į 
j Dabar ir vėl, be abejones, tak-! 
į sai bus padidinti. Į

Audinyčiu kompanijos, ku-1 . ., • -gi
b ios nukapojo darbininkų ai-: Ja .Y™ tik bjaurus pasity-1 
igas, net iki 45-50 nuošimčių, i ciojimas iš nusiginklavi-1 

mo Tik Sovietai reikalaus Vytauto draugystės 2I1O. 11K ouvietdl lUEdldUb, BAYONNE, N. J., VALDYBA

čiinn I Pirm, pagelb. M. Panelis, 175 W. 
j 24th St.‘.

UDe-! Prot. Rašt. P. Janiūnas, 
1 . i 49th St.

Draugijij Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

! didesnę puse darbininkų išmes- ■ i Y. J . . i . . . . •> . . . . . , n . , , .i KAivnnr., m. j.,j damos is darbo, pridedant dvi-i eiti prie nusiginklavimo, bet; Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St. 
įgubai daugiau darbo dirbau-1 
! tiems, kažin ar prisideda prie į 
i taksų mokėjimo. O reikia pri- 
! pažinti, jog kompanijų nuosa- 
j vybė nebus mažesnė (jeigu ne- 

f1 didesnė) už nuosavybę visos 
: biednesnės dalies Lawrence 
gyventojų, paėmus į krūvą. 
Gi įplaukos tų kompanijų mil- 

jžiniškos, kuomet šimtai šeimy-Į 
jnų badauja.

Karui prasidėjus, jaunuoliai ■ 
verstinai bus imami į karino-1 
menę, gynimui kompanijų tėvy 
nės, o išbadėję darbininkai bus 
verčiami gaminti kareiviams 
rūbus už mizernas algas. Dar- 

iivuon uv-1 bininkų prid,erystė dabar, be 
ai inin” | atidėliojimų, ruoštis delei ko- 

1 vų.

imperialistai atmes.
! dien kraujas liejasi upe-! Pr4°^h ^tašt- Janiūnas, 128 w. 
liais Chinijoj, kur Japonai! Fin. Rašt. ,a._ Lukaitis,_ 59i Ave. A 

; skerdžia ramius gyvento
jus, o kitos kapitalizmo ša
lys siunčia karinius laivy
nus ir armijas, vienok Ge- 
nevoje jie dainuos apie “nu-, 
siginklavimą.” .

Tik Kelios Dienos iki Great 
Necko Didelio Baliaus

Veikimas Apmiręs
Šia žiema darbininkų padė-

• Bė
jau viską sutvarkė : svetainę, darbe ir bankų bankrutas dau- 
muzikantus, “praizus” ir įvai- geU darbininkų įbloškė į neap- 
rius svečiams patogumus.

Šokikai, žinote, kad kitur 
šokant tankiai būna ankšta 
bei stokuoja tvarkos, taip kad rodo, kad pas juos ne taip jau 
jums numindžioja kojas.
del, jeigu norite šią subatą,! tiškų lietuvių darbininkų gero- 
vasario 6 d. pasišokt taip, kad 
niekas jums neliptų ant kojų, 
tad atvažiuokite į šį groat- 
neckiečių balių. Čia naujoje 
didelėje svetainėje galėsite 
liuesai šokti; garsi Wm. Nor- 
riso orkestrą j 
kiems 
kiams. Bus ir dainų progra
ma, kur, 1 
sykį Choras Pirmyn dainuos' 
lietuviškai

įžanga gi į šį marga ir sma-j
gu balių yra labai prieinama,; jeigu iš darbininkų pusės ne
tik 50c. 1
formacijų apie Great Necko 
balių tėmykite apgarsinimą 
“Laisvėj.”

Komisijos Narys N9W.

kas nuošimtis randasi labai blo , 
; goj padėtyje. ' Yra žmonių, |
kurie tiesiog nežino už koi115 v.'. 
griebtis, kad išsigelbėti nuo vybėje. 
bado. |

Bet nežiūrint tokios sunkios
grieš lietuvis- padėties darbininkų tarpe, mū- i 

ir amerikoniškiems šo- sų darbininkiškos organizaci; !

BERLYN.—Sausio 25 cl. 
, Berlyne buvo laikomas pir
mas Vokietijos vargingųjų 
valstiečių kongresas. Daly
vavo 145 delegatai iš įvai
rių šalies kraštų. Kiekvie- 

, nas delegatas atstovavo 
3,000 valstiečių. Iš delega
tu 25 buvo nariai socialde- V 4

mokratų partijos, o 14 na
riai Komunistų Partijos. 
Kiti nepartiniai. Bet kon
gresas buvo revoliucinės 
krypties ir nutarė prisidėti 

į prie Europos Valstiečių 
i Tarptautinio Komiteto, ku
ris veikia komunistų vado- !

Shanghajans Darbinio 
ky Gen. Streikas

M • : ? / 
sykiu Amerikos.

Iš Komunistų Susirinkimo 
Su Pritariančiais

J Komunistų Partijos narių 
ir pritarėjų susirinkimą perei
tą pirmadieni priėjo beveik > 
pilna “Laisvės” svetainė dar-! 
bininkų ir darbininkių. Drg. 
J. Siurba davė gerą įvedamąją ! 
prakalbą apie Komunistų Par
tiją ir jos veikimą sąryšyj su 
bedarbių ir dirbančiųjų reika
lais, ypač pabrėždamas Parti- • 
jqp rolę kovoj prieš imperialis
tinį karą. Po prakalbos sekė 
klausimai ir diskusijos. Pora 
narių gauta į Komunistų Par-

visos darbininkų organizacijos 
be pasigailėjimo bus sutriuš
kintos.

Kodėl gi dabar, pakol dau
giau progų, nepradėt tvirtinti 
darbininkų frontą? Kodėl gi 
dabar nešaukti darbininkų pla
čių susirinkimų, aiškinimui 
karo prasmės ir mobilizavi
mui darbininkų prieš karą, už 

Į bedarbių apdraudą ?
Bostoniškis.

Kaunas. — 
džia vėl dąv 
Naryškmaitei 50,000 litų. ; 
Pirmiau jai duota 150,000 Ii- 
tų. Be to, jei leistą. . i&ri- 
kirsti miško už 1,500,000 li
tų. I:

streiką prieš Japonijos ka
rinius žygius. O ^Laisvėj”1 
jau buvo pranešta, kad> Chi- 
nijos Komunistų Partija i 
paskelbė visuotiną streiką1 
prieš visus imperialistinius 
plėšikus. Buržuazinės spau 
dos p r i p a ž i n i m as, kad 
“Shanghajauš darbo unijos 
grūmoja pagelba generalio 
streiko suparalyžiuoti visą

4
IM1M

George Zarynoff, 
Ukraina čąmpionas

9

Smetonos vai- judėjimą” parodo, jog ko- 
1 ^dvarininkai munistų skelbiamas strei- 

• kas yra sėkmingas.

Biznieriai, Gaisinkites 
“Laisvėje.

Pirmu kartu, kada 
Zarynofi'ar. susikibo su 
Požėla, jis buvo gata7 
vas dantim kąsti jį. Bet

i ! i < ! , ■ ■ i : ’
Požėla gerai vanojo jį.
'Šiuo kart pasirodys, ku
ris ią jų galingesnis. ■

Trys savaitės atgal arti valandą laiko Požėla laužėsi 
šit Zarynoff’u. Tuo kart per nelaimęt Požėla savo pa
kaušiu perkirto Zarynoff’ui kaktą. 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.

Biss visa eilė kitų pasižymėjusių ristikų:
Jim Browning risis su John Spolhman, Fred Meyers 

su Rudy* La Ditzi, John ‘Casey’ Kazanjia su AI Bev
erage ir dar bus dvi poros kitų atletų.

Pradžia 8:30 valandą vakare ;

O

o

Laisniuotas Graborius

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5156 
Keystone—Main 1417

TELEFONAS
Pulaski 5-1090

NAUJAUSIOS MADOS

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose ,

Užtikrinu, kad mano' pa
tarnavimas bus atatinka
miausias jr už prieinamą 
kanią. Nuliūdimo vafcąn- 
doje, prašau kreiptis prie 
manes sekančiu antrašu:

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTĮ

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai

t ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe-

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

’ liiMyAti*, *utaikyj*ia», *n»tatyr»a». wupraat elektriką ir aiagnetiz**<. ir važiaviM*. 
.<r plan* automobilio; moklnam dienom!* Ir vakarai* lietuvių ir anglu laibo**. 
Mokytojai* yra Žymtf* ek«pertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
L*Jdim< (Llcen**) ir Diplop>« gvaractuojam* už maž« užmokeatj. Me* padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. UžidraSymaa | mokyki* kiekvieną diena nuo 9 ryt* 
Iki 9-tal valandai, vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pi*tų. ,

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
IM B. lith STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

’ r Telephone, Algonquin 4-40<»

‘ f
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VIETINES ŽINIOS Šimtai iš Arti ir Toli 
Ruošiasi į Puikiąją 
“Laisvės” Vakariene

Mobilizuotai Demonstruokite už Bedarbiu 
Reikalus ir už Sovietų Apgynimą!

Vasario (February) 1-tos tiniai taikomas prieš Sovietus, 
dienos demonstracija rišasi su Į Demonstruokime už Sovietų 
būkle kiekvieno darbininko. Respublikos apgynimą! Sykiu 
Tiesa, ta diena yra specialiai demonstruokime 
paskirta demonstracijoms vi
soj šalyj už ūmią pašalpą vi-j uždarbių kapojimą

ir už politi
nių kalinių paliuosavimą, prieš 

,, prieš be- 
siems bedarbiams ir už bedar-! darbių mėtymą iš namų, prieš 
bių apdraudos Įstatymą. Bet! policinį terorą, už streikuojan- 
bedarbių apdraudos klausimas ■ čius Kentucky mainierius ir už 
lięčja ir kiekvieną dar dirbau-į kitus kovojančius darbininkus!1 
tį. Juk kai nėra bedarbiams j ---------------------- • . •
reguliarės pašalpos, tad pats . v.
badas verčia juos siūlytis fab-' OrgaillZaClJU SįfySIS VlStfS 
arba, kaip sakoma, “už pii-; SHUKia į DeiHOnStraClJ<| UZ 
v9.” Matydami armijas išba- Bedarbiu Reikalus 
dėjusių bedarbių, laukiančių 
bile dArbo, kapitalistai drąsiai 
atvejų atvejais kapoja dirban
tiems algas ir diena iš dienos i sibuvusi konferencija Didžiojo 
blogina darbo sąlygas.

Jeigu bedarbiai išvien su 
dirbančiais išsikovoja iš vai- • 
džios ir kapitalistų pastovias i 
pensijas, sulig bedarbių ap- i 
draudos Įstatymo, tai fabri
kantams jau netaip lengva ka
pot algas arba statyt nesusi
pratusius bedarbius, kaip 
dabar daro, Į streikierių 
tas. Turėdamas šiokį tokį 
rūpinimą, sulig socialės

Po “Laisvės’7 šėrininkų su
važiavimo, vasario 14 d., sek
madienį, bus vakarienė toj pa
čioj didelėj ir gražioj Grand 
Assembly svetainėj. Pačiame 
suyažiavime dalyvaus šimtai 
šėrininkų; jie bus ir vakarie
nėj. Bent kitą tiek svečių, ne 
šėrininkų, tikimasi turėt iš 
Brooklyno, New Yorko, pla
čios apielinkės ir net tolimų 
kolonijų. Ateina pranešimai,)

tusios kovos ir tapo išmestos 
trys bedarbių šeimynos iš so- 
cialisto-buržujaus namų.

Bet streikas tęsiasi; kova 
prieš rendųr brangumą sklei- .. ,
džiasi. Išėjo streikai! UŽ kam-1 Imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
barių nupiginimą Įnamiai po i 
num. 653 Litton St. ir po num. 
2810 Olinville St. Streikuo
jančius randauninkus drąsina 
pavyzdys įnamių po num. 2531 
ir 2541 Olinville St., kurie pri
vertė savininką nųpigint kam-1 
barius po $3 per mėnesį už 
apartmentą.

Tęsiasi randaųninkų kova 
po num. 166 Scholes St., 
Brooklyne.

— w —• n—• —m—w—Wl—"v “ —■ “■* "A 
p ’ i t . . . y
į Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai i 
? Dovanom ar patys sau norėda- į
į ar bi ką iš auksinių 
? nokite, kad 
į sipirksite.

| ĮVAIRŪS
| RODŽIAI
I JAUSIOS

R

pas mane
daiktų ži- * 
pigiau nu- ;

Draugai ir Draugės! Tik at-

i New Yorko Lietuvių Darbinin
kiškų Organizacijų Sąryšio, 

! apsvarsčius bedarbių kovas, 
lužgyrė Komunistų Partijos ir 
j Bedarbių Tarybų veikimą del 

i_ 1 ūmios pašalpos bedarbiams ir 
del socialės apdraudos iš val
džios iždų 
nų.

Kadangi
■diena kovai

ir kapitalistų pel-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku StiliumLAIK- 

NAU-
MADOS ,

į UŽ PRIEINAMĄ 'ĮĮĮĮv I 
1 ft KAINĄ i
I Į
| Taipgi taisau visokius ' laikrod- f 
Jžius ir kitufj papuošalų daiktus. į 
Į Taigi kreipkitės pas mane, o aš | . • ’ ‘ I 
j »v ii i uuiinuui ^icManiS) kuriems į
į pertoli pas mane atvežti' pataisy- | 
| mui laikrodžius ar kitus auksinius ' 
? daiktus, palikite' “Laisvės” ofise, 
į Iš t6n aš pasiimsiu ir pataisęs 
(atvešiu Į “Ldisvę.” Jūs užsimo- 
I kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
, 127-1,7? ,L 

Tarpe 1'271 
Richnionc

»P* ——«1111 •— hh —np —nu — »ni

; į laigi KreipKJLes pas mane, 
' j.stengsiuęsi pilnai patenkinti.

f Williamsburgieciams, kur

ikad specialiai rengiasi j vaka- (Daugiau vietos žinių 5-tam

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

rienę žmonės iš White Plains, 
N.Y., Philadelphijos, Wilkes- 

| Barre, Bostono, Connecticut 
i valstijos ir kitur, i Ne dyvai, 
|kad artimiau dalyką tėmijan- 
;fi draugai tvirtina, jog “Lais- 
’vės” vakarienėj galėsią būt 
i daugiau kaip tūkstantis sve- 
čių-vakarieniautojų. O kai 
dęl šokikų , tai dar būsianti 
jaunuolių armija, užsimokan-1 
,čių pusdolerį vien kad pasi-1 
šbkt ir pasižmonėt tarp supra- j 
tingos darbininkiškos publi- J 
kos, sugužėjusios iš arti' ir to-! 
Ii Į vakarienę, kurios kaina j 
taipgi yra» pigi—tik po dolerį J 
kiekvienam. O bus taip šutai-! 
syta, kad susirinkę tik pasi
šokt irgi galės girdėt turinin
gą vakarienės programą, ku- renkama 
rią išpildys Aido Choro Mer- j nauJ'u narių, 
ginų Sekstetas, baritonas , A. Į 
Višniauskas, J. L. Kavaliaus
kaitė ir vietinis tenoras P. Pa
kalniškis.

Dar vienas punktas žymėti- penktadieni,'
bus Khube, 738—5th Avė.,

puslapyje)

PRANEŠIMAS
Turiu už garbę pranešti vietos lie

tuviams, kad mes atidarėm valgyklų, 
kurioje gaminame lietuviškus ir ame
rikoniškus valgius. Vieta švari, pa
tarnavimas mandagus. Meldžiame 
užeiti ir persitikrinti.

Su pagarba,
U. RAMONIENĖ,

445 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.
(23-28)

SUSIRINKIMAI

forty Avė.
r 128’ gatvių
Hill, N. Y.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray
patinusias gyslas įčirškinimais ,

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

MOT, LAUKUSf Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Greenpoont 9-7831
Cieriousia Studija Hiooklync. Ateikit Persitikrinti

xxxxxxxxxxxxxxxxtfxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx X X X

kad 
vie- Į 
ap- i 

i 
1 kai šaukiami Į gatves masi
nėms demonstracijoms, tai ir 
mes prisidedame prie jų.

Draugai, mes kviečiame vi
sus lietuvius darbininkus ir i 
darbininkes 4 d. vasario daly-1 ]yVaut šokiuose tiktai už pus- 
vauti masinėse demonstracijo-1 - • 
se. Atminkite,, kad tik masi-Į 

„ , uis darbininkų veikimas pri-;
jog ne tik kiekvienas betįir- Į verčia viešpataujančią klasę 
bis, bet ir kožnas dar dirbau-1 skaitytis su darbininkų reika- 
tis turi pašistengt dalyvaut va
sario 4 d., ketvirtadienio de
monstracijoj, 1:30 vai. dieną, 
Union Square, New Yorke; o 
is ten .sykiu su visa milžiniš
ka minia demonstraciniai mar- 
šuot prie miesto valdybos jų? 
hio ir griežtai pastatyt miesto 
ponams bedarbių reikalavi- 
&US tuojautinėš reguliarės 
Įtiekvienam paramos ir bedar-

> vi-

ap- j 
draudos įstatymo, bedarbis ne
galės būt taip lengvai pasigau- 
namas, kaipo fabrikanto įran
kis prieš dirbančius; nebus 
tuomet toks drąsus ir kapita
listas kapot dirbantiems už
darbius be jokios atodairos.

Iš to, draugai, supraskite,

4 d. vasario yra 
už bedarbių reika

lus, diena, kada visi darbiniu-!

EAST NEW YORK, N. Y.
L.D.S.A. 111 kp. susirinkimas bus 

ketvirtadienį, 4 vasario, pas d. 
Petrauskienę, 122 Crystal St., 8-tą 
vai. vakare. Visos nares ateikit, bus 

t valdyba. Atsiveskit ir
Sekr. Misevich.

(28-29)

ir

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC

X

bfų apdraudos įstatymo 
sietas neturintiems darbo.

Ši demonstracija, be

lavimais. Williamsburgo da
lyje, Brooklyne, visi ir visos 
būkite 9-tą vai. iš ryto “Lais
vės” svetainėje, iš kurios ėisi- 
me sykiu į 61 Graham Ave.'; 
p.nuo ten prašidės 10-tą valan
dą demonstracija. New Yorke 
ir kitose miesto dalyse demon
stracijos prasidės iš kitų vie
tų, ,ir visi demonstrantai sueis 
į Union Square 1:30 vai. po 
pieų.

Pirm. A. Marcinkevičius.to,! • 
‘.Įvyksta tokiu laiku, kai Japo- ‘;
Tiiia skerdžia Chinijos darbi-1 Beil(fro FrOIltO < 
pinkus ir valstiečius ir veržiasi v £ 
Užklupt ir išnaikint Chinų So- AOlllCrCnClJOS 
Sietų valdžią, po kuria yra jau . ---------
70 milionų gyventojų. Tai tuo R
tikslu ir Jungtinės Valstijos’ NEW YORK.—Sausio 
pasiuntė į Chinijos pakraščius ■ uv0 a ai y a 
beveik visa savo karišką lai-; . , . _.
vyną; tuo pačiu tikslu siunčia P!aza. svetainėje, 
ten karo laivus ir armijas An
glai ir kitų šalių imperialistai. 
Jie, po žygiui prieš Chinijos 
Sovietus, planuoja užpulti So
vietų Sąjungą. Ir nors Ame
rikos valdžia del svieto akių 
viešai paburčija prieš Japoni- - - - —

talkininkai Apsigynimas auga; per pas- 
- -- -- j kutimus tris menesius į šią or

ganizaciją Jungtinėse Valsti
jose įstojo 3,200 naujų nariu. 
Konferencija nutarė rengti di
deles demonstracijas ir nrote- 
stus visoj šalyj vasario 24 d., 
kąd> prįspįrt yaldąnčiąia klasę 
naliuQSUot Tomą Mooney, 
Scottsboro. ndgrUS 'jaunuolius 
ir, visus poįįtiniup kalinius, ku
rie yra karildnąmi užMarbihin- 
kų klasės reikalus.

Konferencija buvo gyva ir 
pabarė įvairių tarimų ir1 pla
nų koyai už darbininkų teises. 
Joj dalyvavo visų tautų' if ra
sių darbininkų delegatai. Tu
rėjo savo delegatus ir trys lie
tuvių darb. organizacijos: 
Tarp. Darb. Apsigynimo 17-ta 
lietuvių kuopa, A.L.D.L.D. T 
kp. ir Aido Choras. Bet tai 
labai permažai. Nes lietuviu 
darbininkiškų organizaciių šioj 
apielinkėj yra kelis kartus 
daugiau; o ir .kitas bendras, 
dar mūsų nekontroliuojamas 
organizacijas, -galima būtų 
įtraukti i tokias konferencijas, 
tik reikia gerai pasidarbūdt. 
Bet to nėra.daroma. Tuo b.Ū- 
du ne tik mums patiems, bet ir 
kitų tautų 'darbininkams yra 
aišku, kaip’ lietuviai yra atsi
likę nuo tarptaiiitihio klasinio 
darbininkų judėjimo. .

: • - S. Jpeleskas.: , .

S> BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 50 kuopos susirinkimas bus 
nktadienį; 5 ‘ vasario, Hanover 

, 8-tą vai. va
kare. Visi nariai ateikit, bus ren
kama valdyba. Taipgi reikės išrink- 

1 džiaugtis visa programa ir da- ti darbininkus del teatro ir koncerto, 
1 kuris Įvyks 7 d. vasario.

Sekr. A. Bružas.
(28-29)

n as—tai kad 
leidžiami

edarbiai 
vakarieniaut , ir

dolerį.
Žinia apie šią vakarienę tu

rėtų būt plačiausiai išnešiota 
tarp darbininkiškos publikos. 
Visi sklęiskite. vakarienės lape
lius ir‘garsinkite ją gyvu žo
džiu. Tikietus pirkite b;ei už
sisakykite išanksto “Laisvės” j 
raštinėje. Tikriname, kad i 
smagesnio ir naudingesnio lai-i 
ko negalėsite kitur turėti, kaip ■ 
toj “Laisvės” vakarienėj. i

Laukiantis.

RIDGEWOOD, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo j 

40-tos kuopos susirinkimas bus penk- j 
tadienj, 5 vasario, pas Bložius, 1730 į 
DeKalb Ave., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai, ateikit ir naujų narių atsives- 
kjt.

Sekr. K. Neciuuskas.
(28-29) Į

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- 
ęas, patinimus, gyslų ir są- K) 
narių įdegimus be operaci- Ky 
jos taipgi ir kitas ligas. lu 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

MfiTHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

)Kxn UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
W 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.
F MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 

mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų SALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINJ. AUTOMOBILIU

®
 KURIUO PAfARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE IR 

PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS

' Tarptautinis Parengimas 
Ląbai Pavyko ,

REIKALAVIMAI
REIKALINGA mergina ant “pleiso,” 

apie 30 metų. Alga $20.00 į sa
vaite ir pragyvenimas. Rašykit lie
tuviškai. F. Du Bois, 305 Jericho 
Turn Pike, Floral Park, L.I., N.Y.

(28-30)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų Ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St„ Room 302

New York, N; Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo > 
iki 9 vai. vakare 

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

f
 PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ V 1 ETAx SAVO 

MYLIMUOSIUŠ PAŠARVOTI DOVANAI.
VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUŠ', O MES

KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.
' MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN/\ IR NAKTL MUSU

X TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

K^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 Medicinos daktaras

B. BAGDASAROV
» 200 Second Ave.
Tarpe 12 ir 13 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

Valandos, pnprastamos dienomi* nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nųv 6 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Tclef. ALGANQUIN 4-8291

n 
iki 
iki

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
rianis. kad nerkėliau savo studiją 

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

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

.Lietuvių, rusų, ukrainų 
i'lenkų Tarptautinio Apsigyni-j 
i mo kuopoj ir Italų Darbininkų 
| Kliubo parengime Ukrainų 
j svetainėje, Brooklyne, pereitą 
.sekmadienį žmonių buvo dau
giau, negu pilna svetainė. Jais 
buvo užpildyti ir kiti kamba
riai ir koridoriai. Programa, 

. “Lais
vėj,” buvo graži ir Įvairi. Bet 
visų tautų darbininkai daly
viai pripažįsta, jog didžiausią 
Įspūdį padarė Aido 
Merginų Sekstetas 
dramatizuojančiomis darbinin
kiškomis dainomis.

31 d.
tarptautinė |

| bendro fronto konferencija Ir-! kuri buvo garsinama
. t Prasi- 

dėjo 10 vai. dieną ir tęsėsi iki 
vėlumos. Delegatu dalyvavo 
306 nuo 45 organizacijų, at
stovaudami 17,600 narių. 
Konferencija buvo sušaukta 
Tarptautinio Darbininkų Apsi-

iri

Choro 
su savo

PARDAVIMAI
i PARSIDUODA grosernė. Norime 

’ greit parduoti, tai atiduosime pi
giai. Pardavimo priežastį sužinosit 
ant vietos. Atsišaukif i “Laisves” 
ofisą.

(28-30)
PARSIDUODA restoranas^ biznis 

įdirbtas, gera progą pirkti, nes iš- Į 
važiuoju Lietuvon . Kreipkitės po 
No. 150 N. 4th St., kampas Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(28-30)
PARSIDUODA kendžių ir saldžios 

cider storas. BizniA 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 Avė. & 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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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
512 Marlon St., kampas Broadway 

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

ją, tačiaus Japonai yra Hoo- 
verio valdžios 1_________
prieš Sovietus; apie tai liudi
ja dabar ir Amerikos gene
rolų, diplomatų ir kapitalistų 
rengiamas pokilis Japonijos 
ambasadoriui ir kitiems Japo
nų ’imperialistams, vasario 3 
d.i šiandie,) Waldorf-Astoria 
viešbutyje, New Yorke.
A J ' f ■ l • ' į l : ,

Lietuviai darbininkai, mobi- 
Iizuokimėą kiekvienas traukti 
i vasario 4-tos dienos demon
stracijas ne tik už tiesioginius 
bedarbiu, reikalus, bet ir prieš 
imperialistinį kąrą, kuris jau 
pradėtas Chinijoj, bet pama-

Pasirodė, kad Tarptautinis

Budeliškas Policijos Užpuo 
limas ant Streikuojančių 
Randauninky Bronxe

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA puikus kamba

rys su visais parankumais, atski
ras įėjimas. Kreipkitės po No. 38 
Stagg St., Brooklyn, N. Y.

(26-28)

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

Viešas Pakvietimas

44-tas METINIS 44-tas METINIS

BALIUS
a '■ —Rengia—•

$V. JURGIO DRAUGYSTE 
Įvyks Sukatoje

VASARIO (FEB.) 6, 1932 
GRAND ASSEMBLY 

Kampas
Grand ir HaVemeyer Sts. 
' BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 6:30 Vai. Vakare
* Be Pertraukos Grieš

J*ROF. RĘTIKEVIČIAUS B^NAI* 
Kviečiame visuš atįilankyti *į ’ lį 

įįįt ęuikv. patingimą. i . ; 1
) ĮŽANGA 50c. YPATAI 

| V , • - ; ‘ '• ' • Komisija.

Netw Yorko policija atliko 
vieną .-iš -.savo kruviniausių, 
darbų, užpuldama streikuo
jančių .randauninkų, Bedarbių 
Tarybos; ir komunistų^ demon
straciją, Bronxe, ties .namais 
po num. 665 ■ Allerton Aver

; Keli tūkstančiai darbininkų 
.susirinku apgint ,tris bedarbių 
šeimynas nuo išmetimo iš. kamr 
barįų. Socialistas tų namų 
savininkas Osinoffas pareiškė: 
“Aš noriu pamatyt jūsų krau
ją pirma, negu .aš leisiu kam 
nors uždyką savo namuose gy
venti arba pirma negu. aš pa
darysiu nusileidimą streikuo
jantiems randauriinkams,” rei
kalaujantiems nųpigint kam
barių kainas.

Taip tas social-budelis ir 
padarė; pasišaukė virš šimto 
raitos ir pėsčios. uniformuotos 
policijos ir desėtkus policinių 
detektyvųrmušėikų.. . .Susirin
kusią streiki^ėrių ir jų pritarė
jų minia policininkai, trempė į 9-tob valandos ryto iki 12-tai 
po arkliųLkahoppmis/ daužė valandai nakčia, 
darbininkėms ir darbininkams 
galvas buožėmiš ir teidd jidms 
kraują blekdžekinis ir šiaip 
geležimis; Taip: p6 ilgos, įhir-

Lietuvių visuomenė jau ma
tė špaddoje apie tai, kad aš 
įtaisiąu modernišką prie numi
rusių patarnavimui Įstaigą. 
Tačiaus- dar’ aiėdati^elis turė
jo progos atsilankyti ir pama
tyti tą, viską, apie ką jau ne
kartą’ yra skaitę. Gi aš iš gi
lumo širdies noriu pasirriatyti’ 
su savo senais pažįstamais, įr 
geidžiu susipažinti su tais, su 
kuriais dar nepasipažįstu.
1 Visiems noriu parodyti savo 
naują vietą ir rūpinuosi drau
giškai, su vaišiomis priimti.

Formališką atidarymą savo 
naujos vietos skelbiu 3 d. va- 
sario-February, 1932, ir nuošir 
džiąi kviečiu vietos ir apielin
kės lietuvius aplankyti šią Įs
taigą atidarymo dienoje., ži
nodamas kad vieni esate užim
ti dienomis, o kiti vakarais, 
atsilankymui laiką skiriu nuo

' Matthew Ballas 
(Bięliauskas)

660 Grand St., Brooklyn, N. Y.
’1 '■ Tel. Stagg 2-5043

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų z 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigaru
J \ i > - } v 1 •

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA
Graborius

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETiio

Kainos po
10c ir 15c

Tai

LIETUVIŲ 
IŠDIRBYSTKS

CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.
* * • • 4 j < ♦ > r , < , ' ‘ « .•

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

■ ' " ' s ‘ t i . f

Išbalzamuoja ir Idi^ojp^umirusius 
ant visokių kapihįų; ‘parsamdo au
tomobilius ir karidtas veselijomš, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenuė..J H ’ ■ U :R ;»
BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y. '

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

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

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

DU H. MENDLOWITZ
i < * 4 I

2220 AVENUE J ' 4 BROOKLYN, N. Y.

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




