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

Nesenai iškėlėme aikštėn 
oportunistų gengės suokalbi 
prieš “Laisvės” Bendrovės su
važiavimą, kuris įvyks vasario 
11 d. Pruseika ir Butkus šau
kia savo pasekėjų slaptą susi
rinkimą vasario 13 d. Ten jie 
susiorganizuos ir ant rytojaus 
organizuotai puls suvažiavimą, 
kad užgrobti dienraštį ir pa
versti jį darbininkų priešų or
ganu.

Tie konspi rateliai bando pa
kartoti pernykštę savo istoriją. 
Tada jie irgi slaptai susiorga
nizavo ir bandė suvažiavimą už
grobti. Bet nagus nudegė, šie
met eina tuo pačiu keliu.
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g į Nankingo Gyventojai IMPERIALISTAI GIEDA APIE TAIKĄ, Ir Italija Siunčia ; ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ AMERIKOS 
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PRIEŠ ALKJ IR NAUJO KARO PAVOJU
BET JAPONIJA BOMBARDUOJA 

SHANGHAJŲLaisvės Bendrovės darbinin
kai šėrininkai privalo masi- 
niai dalyvauti šiame šėrininkų tūkstančius suvargusiu ’chi- 

niečių veja iš miesto. Jie 
ir bėga masėmis į visas puses. Valstijos, Anglija, Francija-

suvažiavime ir parodyti oportu- 
nistiniams savo priešams, jog 
dienraštis “Laisvė” buvo i
pasiliks komunistiniu dienraš
čiu. Mes raginame /
šėrininkus, komunistus ir ko
munistų simpatikus, visus ščy- 
rus kovingus darbininkus ir 
darbininkes, dalyvauti “Lais
vės” suvažiavime.

NANKING. — Baimė at- 
nauji nto bombardavimo

ROMA. — Mussolinio val
džia neatsilieka nuo kitų 
imperialistų. Štai vasario 
2 d. ji pasiuntė du kariniu 1 

‘ . laivu į Shanghajų, kad “ap-;
tęsia ginti Italijos interesus”. Ir į 

taip imperialistai iš visų pu-1 
siu skubinasi atsiplėšti sva
rą mėsos nuo Chinijos liau-1 
dies kūųo.

Suglauskite Savo Eiles po Revoliucine Vadovybe ir Reika
laukite Pašalpos Bedarbiams ir Jų Šeimynoms; Karo Rei
kalams Leidžiami Milionai Turi Eiti Bedarbių Maitinimui 
ir Dengimui

SHANGHAI.— Jungtinės has del baigimo karo.
• Japonija šiuos pasiūly- 

i atmetanti. Ji 1 _ 
siūlymą Japonijai ir Chini- b o m bardavimą Shanghū- 
jai sulaikyti karo plėtimą, jaus chinų valdomos miesto 
Pasiūlymas susideda iš pen- srities. Šimtai nekaltų chi- 
kių punktų. Reikalaujama, niečių žūva kas valandą, 
kad abi šalys tuojaus liau- Kaip mūsų buvo išvedžio
tus kariavę Shanghajuje, jama, imperialistai eina 
kad abi atitrauktų armijas prie susitarimo bendrai ap- 
viena nuo kitos, kad abi pa- lupti Chiniją ir sudaryti ka- 
sižadėtų nesiųsti daugiau rinį frontą prieš Sovietų 
kariuomenės į Shanghajų ir Sąjungą Rytuose. Tai jų 
kad tuojaus pradėtų dery-^ strategija ir tikslai.

Ne vienas nežino kur atsi-(įr Italija padarė bendrą pa- mus 
draugus durs, bet nešdinasi nuo tuo-' 

jautinės mirties. Visos apie- 
linkės laukai užplūsti žmo
nėmis.

“International Press Corres
pondence” praneša, kad Chini
jos Raudonojoj Armijoj ir įkur
tuose Sovietuose tapo užtikta 
kontr-revoliucinė gūšta, kuri 
veikė po vardu “Auti-Bolševikų 
Lyga”. Ją organizavo ir pa
laikė Chiang Kai-shekas per 
savo agentus. Kontr-revoliucio
nierių butą plačiai užsimota ir

* pusėtinai daug žalos padarė ko
munistų veikimui. Jie išdavi-j jo. 
nėjo Raudonosios Armijos sek- Į 
retus Nankingo valdžiai. Jsiga- 
vę į vadovaujamas armijos 
vietas, jie tyčia be tinkamo pri- w ... -. j t —-____________ —v — _ __ __  x
sirengimo štfkui’stė Raudonąją! čius valstiečius ir kaltina organizacijoj. LDSA. Pild. Komitetas pagaminome pla-

ĮVAIRIOS ŽINUTES EXTRA! iliTHT

MASKVA. —1931 metais 
Sovietų Sąjungos gyvulių 
auginimas turėjo 
tų pasisekimų, 
skaičius 
avių 80 
skaičius

nepapras- 
Raguočių 
54 nuoš., 

o kiaulių
paaugo
nuoš.,

keturiopai padidė-
Planas Pakeitimui L. D. S. A. j Masinę 

Organizaciją

šiasi proletarinei revoliuci
jai prieš kapitalizmą.

Dvylika milionų bedarbių 
ir jų šeimynos kenčia ne-' ' 
dateklių. šimtai tūkstan
čių bedarbių jau tikrai ba
dauja. Prieš šitą visuotiną - 
masių marinimą badu dar
bininkai turi kovoti. Šalyje 

čiųjų maršuos gatvėmis ir | visko pilna, bet masės turi 
’ reikalaus, kad valdžia pri-

Šiandien, vasario 4 d., 
Į svarbi istorinė diena Ame- 
Irikos darbininku klasės ko- I c

voje. Po Bedarbių Tarybų, 
revoliucinių unijų ir Komu- 

! nistų Partijos vadovybe

j Kad pakeitus Lietuvių Darbininkių Susivienijimą 
PEKING.—Japonijos po-j Amerikoj iš mažytės ir ant vietos stovinčios organizaci- 

licija suareštavo 78 korejie- jos į masinę, reikalinga daryti žymias perrųainas pačioj

Armiją užpulti didmiesčius/kur 
priešai tą žinojo ir buvo pasi
rengę mūšiui. Daug raudonųjų 
kovotojų žuvo tuose mūšiuose 
be reikalo.

Bet tas kontr-revoliucionierių 
lizdas tapo likviduotas. Ne 
vienas jų buvo pastatytas prie 
stulpo. Raudonoji Armija ir 
Sovietai tapo apvalyti nuo tų 
niekšų.

juos revoliuciniam veikime. I ną ir paduodame kuopų apsvarstymui. Svarbu, kad 
--------  i kuopos nuodugniai tuos klausimus apkalbėtų ir pada- 

Berlyn.—Rautzeno ■ miesto ; rytų tarimus, prisiųstų juos į Centrą arba -paskelbtų D. 
Jaunuju Socialistų Lygos1;'Balsė:
vadas draugas Mirchin įs- | 1- LDSA. duoklės turėtų būt doleris metams. Tai da
toj o į Vokietijos 
Komunistų Lygą.

Shanghai. Japonijos 'miestuose ir miesteliuose po 
kariniai laivai atidarė iš ka- i vįs^ Ameriką šimtai tūks- 
nuohų baisią ugnį ant mies- į tančiu bedarbiu ir dirban- 
to. Taip pat bombarduoja ‘
Woosung uostą. Bet ten.
sakoma, chmų kanuolės pa- įmtų bedarbių apdratidos 
skandino vieną japonų lai-; įstatymą ir suteiktų tuojau

tinę pašalpą visiems bedar
biams. Proletarų minios 
reikalaus, kad tie bilionai 
dolerių, .kurie, yra išleidžia
mi naujo karo reikalarrts, 
būtų pavesti bedarbių mai
tinimui .ir dengimui.

Shanghai. — Jungtinių 
Valstijų aziatišksis laivynas 
pribuvo i Shanghajų.

kęsti alkį! Tai pasityčioji
mas iš darbininkų. Ir ty
čiosis plutokratija taip ii-. 
gai, kol milionai darbininkų 
leis jai.

Šios dienos demonstraci
jos išjudins pirmaeiles ■ lea
ses dirbančiųjų. Lai t Šus 
pradžia galingo masinio ju-

> t*:

Nanking. — Įsakyta vi
siems amerikonams apleisti 
Nąnkingą, laukiant kruvi
nų mūšių tarpe chinų ir ja
ponų.

šimtai tūfetlnta darbi- už bedarbiu apdfau-
dą!

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės, eikite į tas' de
monstracijas ir dėkitės prie 

i kovos už apdraudą ir prieš 
! karą. Jūsų likimas jūsų pa- 
; čių rankose. Laimėsime 

kad jie priešingi Amerikos | tiktai suvienytomis špėko- 
imperializmui ir kad jie ruo-! mis!

ninku demonstruos prieš 
naujo karo pavojų. Miestų 
gatvėse skambės šūkiai: 
“Šalin rankas nuo Sovietų 
Sąjungos!” “Šalin savo ran
kas nuo Chinijos revoliuci
jos!” Darbininkai pareikš,

\ y L X JL JL L 1 i ***• * ~

Jaunųjų ■ romą tikslu, kad duoklės nebūtų nei vienai darbininkei 
kliūtimi įstojimui į LDSA.

• 2 Duoklės turėtų būt mokamos vienu kartu už visus 
Maskva. - Sovietų Są- į metu.s- Mol^nt j.metus. susimažintų Centre darbo 

* Būdavo-lir ls^aidV- Nereikėtų kas menuo narinių kortų kontro-
\ Cn-"iliuoti ir šimtus atviručių rašyti užsilikusioms su duoklė- 

nnn • m^s narėms, nereikėtų kas mėnuo išbraukinėt ir įtrauki- 
. Centre dirbanti draugė galėtų daugiau 

pasirūpinti organu, padaryti jį įdomesniu ir geresniu, 
taip pat galėtų išvažiuoti į kuopas ir šiaip kur esant rei
kalui, pavyzdin: iškilus streikui ar einant kitai svarbiai 
kampanijai.

3. Turėti nuolatinę organizatorę. Kuopos privalo tu
rėti pastovią narių gavimui komisiją, kurios užduotis 
būtų lankyti moteris ju namuose, kliūbuose, rinkt ant
rašus, kad juos panaudojus auklėjimui organizacijos.

4. Darbininkių Baisą reikia pakeisti iš žurnalo į laik
raštį, panašų į Working Woman, jei išleidimas laikraščio 
formoje atsieitų pigiau. Svarbu, kad jis būtų pigus ir 
būtų galima plačiau paskleisti.

5. Šaukti LDSA, suvažiavimą šią vasarą, tuo laiku ir 
toje vietoje, kur įvyks LDS. ir ALDLD. suvažiavimai. 
Suvažiavimas spręs čia paduotą planą.

Draugės, svarstykįt čia paduotą planą, nepraleiskit 
be atydos. Duokit pataisas, dapildymus. Nuo tinkamo 

,plano daug priklausys LDSA. augimas ir sėkmingumas 
mūs darbo klasių kovose.

A / ‘ LDSA* PilcL, Komitetas.

jungos O^laivyno 
’ Draugija

Komunistų kad ji sulinko 18,000,000 j į antrašus.
Partijos, smunka ir krinka. Jų rublių tam tikslui ir tuojau • - • • 
vadas yra Brandleris, kadaise • 
figūravęs pačiame Komunistų 
Internacionale. Tai draugas ir 
bendradarbis amerikono Loves- 
tono ir, dabar, lietuviško Pru- 
seikos. Brandleriečial tituluo
jasi “Komunistų Partijos Opo
zicija”.

Sausio 12 d. įvyko aštrios 
pjovynės oportunistų “armijoj”, 
šeši vadovaujami grupės na
riai tapo išmesti laukan. Pra
sidėjo rietenos visoj gengėj. O 
jų organas “Arbeiterpolitik”, 
iki šiol ėjęs dienraščiu, nuo va
sario 1 d. išeina tik savaitraš
čiu.

Tai šitokią Jikįmas Vokietijos atidaryta nauja gėlžkelio 
oportunistų, kurie bandė pas- Unya Kuznetz-Tomirtan.

Vokietijos oportunistai rene- Jim° 
gatai, išmesti iš !

bus pradėta budavoti šeši 
nauji dideli kariniai orlai
viai.

Maskva. — Jau pradėtas 
statyti Nižni-Tagilske la
bai didelis fabrikas, kuris 
gamins geležinkeliams tre
kus. Kuomet šis fabrikas 
bus pastatytas, tai į metus 
duos 64,000 trokų.

Sausio 20 d. tapo atidary
tas naujas Novo-Sibirsk 
geležinkelis, kuris susisie
kia su Leninsku. Taip pat

toti kelią komunizmui ir virto 
bjauriais renegatais. Toks li
kimas laukia visų panašių ele
mentų.

/ Indianapolis. — Unitėd 
Mine Workers unijos kon
vencija* pasisakė i už? ‘beįdar- 

Sovietų1 Sąjungos Komunistų bių apdraudą. Tai unijos 
Partijos. Centralinio Komiteto lyderiu 
sekretorius d. Kaganovičius ■ 
praneša, kad Maskvos provin
cijoj vieno valstiečių kolektyvo

nusileidimas na
riams. Bet Lewisas .ir jo 
šaika nepajudins nė piršto, 

organizatorium yra Ivan Lart- kad uniją įtraukus į kovą 
zef, 114 metų amžiaus senelis!! už bedarbių apdraudą. 
Jis dar pusėtinai kruta ir lai- į -------------
ko kietai prispaudęs savo petį 
prie socializmo budavojimo ra
to.
. Ivan Lartzef atsimena gerai 
baudžiavą, nes jis pats buvo

Anglijos Ginkluotos' 
Spėkos Chinijoje

smarkiai i audrai ant kalno 
Washington žuvo du jau
nuoliai.

tokyo.—Pranešama, kad 
japonų kariniai orlaiviai vi
sai sugriovė chinų uostą 
Woosung.

Peiping. — Pranešama,, 
kad Japonijos kariuomenė ~~ 
jau randasi prie Harbino 
vartų ir kųikiama miesto 
užėmimo. \

San Francisco.— Jungti
nių Valstijų karinis laivas 
Grant išplaukia į Chinij'ą 
su 1,000 kareivių.

Bedarbiy Demonstra
cijos N. J. Valstijoj

Kaip Pakilo Sovietų Sąjungos Pramonė Bėgyje 
Paskutinių Šešip Metų

New York. —Bėgyje sau- 
i šio 23 d. savaitės prilio- 
duota tik 562,938 tavoriniai 
vagonai, arba 1 nuoš. ma- 

baudžiauninku. Jis buvęs pen- i žiau,. kaip laike pirmesnės 
kis sykius parduotas laike po- savaitės. Tai. vis parodo 
nų mainymos nuosavybėmis. I krizio tebeaugimą.

LONDON. — Anglijos 
valdžia užlaikė Chinijoj 45 
karinius laivus ir su gerai 
ginkluotais jūrininkais. Be 
to> vasario 2 d. dar keturi 
laivai pasiųsta į Shanghajų.

Kerta Algas 25 Nuoš.
HARTFORD, Conn. •— 

Šio miesto namų statymo 
kompanijos ir kontraktoriai 

• vienu užsimojimu nukapojo 
algas visiems namų statyto-

Šiandien,7 vasario 4 d., 
sekamose New Jersey val
stijos vietose bus bedarbių 
demonstracijos, kuriose lie
tuviai darbininkui turi- da
lyvauti masiniai.

N e war k.—Military 
4:30 vai. po pietų. 

. Elizabeth.—Union 
re, 3 vai. po pietų.

Hoboken. — Kampas 4th
ir Washington sts., 5 vai. ganizacijų narių ir pritarė- 
vakare.

Linden—Roselle. — Kam
pas Price ir Wood Avės., 3 ’madienį, 7 d. vasario, 1:30 
vai. po pietų.

Hillside. — Susirinkimas nėję., 593 Park St.

MASKVA. — “Pravda” | Geležies 
paskelbė sekamas skaitlines, Plieno 
kurios parodo nepaprastą žalvario 
Sovietų Sąjungos pramonės Cemento 
augimą per pastaruosius 
šešis metus, 
padaryta vienais 
(skaitoma tonais):

1925 m.
17,600,000 
1,600,000 
7,200,000

1,500,000
2,100,000

12,000
872,000

4,900,000 
5,300,000 

48,800 
3,300,000

Gi guminių čeverykų 1925 
Štai kiek ko metais buvo padaryta 19,- 

metais 000,000 porų, o 1931 m. 65,- 
000,000. Elektros jėgos ga
myba nuo 2,900,000,000 ki-1931 m.

56,000,000 lovatų pakilo iki 1.0,600,000,- 
6,700,000,000. Mašinų išdirbystė nuo

22,300,000 1730,000,000 rublių vertės

Anglies
Koksų 
žibalo
Durpių 2,500,000 9,400,000 i iki '5,700,000,000.

Park,

Squa-

HARTFORD, CONN.
J; V. Komunistų Partijos 

Lietuvių Frakcija, šaukia 
platų susirinkimą “Laisvės” 
skaitytojų, revoliuciųiam 
judėjimui • pritariančių or-

kalbėtojas. Svarbumą šio 
susirinkimo patirsite ant 
vietos. J. ž.

JU. .
Susirinkimas įvyks sek-

vai. po pietų, Lyric svetai-

Santiago, Kuba. — Vasa
rio 3 d. ryte buvo baisus že
mės drebėjimas; miestas 
apgriautas, iki tūkstančio 
žmonių žuvo. Tai jau pen
ktas Kuboje žemės drebėji
mas nuo pabaigos imperia
listinio karo.

Twin Mountain, N. H.— jams 25 nuoš. Nukirtimas įvyks svetainėj po num. 61 Visi lietuviai darbininkai 
kviečiami dalyvauti. Bus irČia sužinota, kad užėjusi įeis galion su kovo 1 d. v Whites At., 8 vai. vakare.

’ (Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)

Šiandien, Vasario 4 d., New Yorke ant Union Square, 1:30 VaLpo Piety, Bedarbiy ir Dirbančių jy Darbininkų Demonstracija už Bedarbiy Apdraudą, 
už Tuojautinę Pašalpą ir Prieš Naujo Karo Pavoju; Darbininkai ir Darbininkės, Masiniai Dalyvaukite Šioje Demonstracijoje ,

/
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_j r   7 siuvėjoms, 400 darbininkių ,su 
ir daugiau šalių įsivels į ka- pradžia šių metų nukapojo al- 
rą ..._________"____________ gas 28%. Darbininkės pasi-

j rašė eiti dirbti už nukirstą mo-

Japonija, tik dar laukia, bene

b 
1914 metais.

j
j pasaulio kapitalistų įsiver- i 

: žimo ir pasidalinimo Chini-1 
jos. i

Friends of Soviet Union Tai tokia yra reikšme sląp- uReikalaukime tuojaus iš-!
Organizacijos (Sovietų Są- tųjų konferencijų,, kuriosItraukti visus Amerikos ir? 
jungos Draugų) Nacionalis atsibuvo keli mėnesiai atgal kitų svetimų šalių karo lai- • 
Komitetas nurodo, kad Jun-} Washingtone.
gtinių Valstijų valdžia su i 
Japonija yra kaltos del už
puolimo ir per spėką užgro- 

“ bimo Mandžurijos ir del
grobimo Chinijos įsteigimui'

- kovingos fašistinės diktatu- j 
ros ir prirengimui dirvos 
puolimui ant Sovietų Rusi
jos.

Friends of Soviet Union 
. sako, jog Stimsono diplo

matiški susirašinėjimai yra 
tiktai bandymas paslėpti 
tiesioginę pagelbą, teikimą 
Japonijos karinėms spė
koms, siunčiant joms amu
niciją ir taipgi siunčiant sa- Į 
vo karinius laivus ir dau
giau kariuomenės.

Friends of Soviet Union 
išleido sekamą pareiškimą:

“Imperialistų karas>ttJau. 
siaučia Chinijoj! Tas ka-! 
ras nėra vien tik Japonijos 
karas. Tai yra pasaulinių 

' kapitalistinių valdonų ka
ras, atkreiptas prieš’ Chini
jos masių revoliucines ko
vas. Tai yra karas pašau-j 
lio imperialistų, kurie visu 
smarkumu ’■ rengiasi prie 
puolimo ant Sovi&tų Sąjun
gos. .

“Am.erikosį J?rąncijos, An
glijos ir Japonijos karffife- 
menės, orlaiviai 'ir karihiai 
laivai ir karo tanios randa
si Chinijoj užkariavimui. ! 
Chinijos ir ‘Mandžurijos 
marketų. Pasaulio imperia
lizmas, pagelba Japonijos, 
užgriebia Shanghajų ir

Prieš Imperialistų Karą Chinijoj

bė išmokestį, pereitų metų už
dirbtą, ir kiekvieną darbinin
kę, nuėjusią atsiimt savo*algą, 
šaukė į ofisą pasirašyti, ar su
tinka dirbti už numuštą mo
kestį. Jeigu sutiksit dirbti už 
tiek, kiek jis iš savo malones 
mokės, tai dirbs jo fabrikas, 
bet jei nesutikat, tai visai už-

i • v T • i 1 1 1 ~. 1 • • 1 Popiežius Laimina| reiškia tą, kad desetkai mi- fv
! lionu darbininku vėl . bus, UCiUVOS Kraugerius

užeista, kaip| Smetoninių fašistų orga-i Matote, Japonijos impe-:kestį.
“Lietuvos Aidas” No. lirialistai visai nekalti, / ~

; nesirengią prie karo prieš! tnlistni išnaudoja neorganizuo- ...... i
lavintu finnan O Rn^iin tus darbininkus, o jų klapčiu-1 daro, o paleis dirbti Branch- bovietų Sąjungą. O Rusijai^. jiems ^adeda, norg yra pa_ dale, Paų savo dirbtuvę> kųri 

pxxv ^v. H. Uai net slaptomis rengiasi! v.^ darbininkų kruvinais cen- dabar.stovi ir randasi toli nuo 
raitis buvo priimtas audienci- karui. , , . . , . . i tais palaikomi. Minersvilles, nes tos dirbtuvės
j^., ---------j --r----- —-! , „ j Minersville miestelis randasi Į darbininkės sutinka dirbti už
Pijaus XI, kurį pasveikino, melais socialfašistas Gri-] anglies industrijos centre, kur|nur^uštą mokestį.
Respublikos Prezidento ir Vy-1 gaitis atvirai save nusimas- '.moterims; nėra darbo prie šįos' Darbininkų Prigaudinčji- 
riausybės vardu Naujų' Metų uUQ.a ir darbininkų ^kyse inJuStrijos. • Todėl angliaka-i >
proga.: Jo šventenybe, ,deko- „ • d imnerialktn ber- SIų' tėvų mergaitėms-ir nėra, ž sveikinimus, laimino Pasiroao imperialistų s Del- . . . ..

gas 28%. Darbininkės pasi-

jie | Dabar bus aišku, kaip kapi-.: nas ______
Kovokime sustabdymui1 sekamai rašo:

Gruodžio 30 d. Lietuvos At
stovas prie šv. Sosto p. Lozo
raitis buvo priimtas audienci- Karui. j tais palaikomi,
joj Jo šventenybės Popiežiaus j Žinoma, tokiais bjauriais j

vus ir kariuomenę iš Chini- ‘ 
jos. Į

‘•Remkime Chinijos darbi-“Jungtinės Valstijos .siun
ta daugiau.karinių laivu į . . . , v'

Tolimus Rytus. Amerikos nlnk'l,“- valstiečių revolių-
! darbininkai ir farmeriai ne

nori karo prieš Chiniją, ne
nori intervencijos prieš So-

cihes kovas už laisvę, i
“Organizuokime kiekvie

noj dirbtuvėj; kiekvienoj
vietų Sąjungą. Žmogžudiš- I)a,rb.°. J1'
kas karas jau prasidėjo, ir . - . * . . „ . .
jį tegali sustabdyti tik mksi- Ch,na »' Sov,ct Russ,a k°" 
nis protestas darbininkų ir. 
farmerių Jungtinėse Valsti
jose.

“Friends of Soviet Union j 
turi pagelbėti sumobilizuoti! vi 
Amerikos darbininkus pri- : mui 

j vertimui atitraukti j ’ “
nuo Chinijos, nedaleisti su- cialistinių Sovietų Respubli-|o_ 1^1.:__ i_

gatvėj Friends of Soviet

mitetus.
“Neprileiskime imperia-

i listams įsiveržti į Sovietu i . .
I Sąjungą. " i ?alva’ popiežius,
! “Stokite į Friends of So-puos’
(viet Union rėmimui ir gyni-; e “

Chinijos Sovietinės | Kad Tik {kąsti

proga.:
damas už sveikįnimūs, laimino
Lietuvos krąštą ir' visus, ka£ 
jį valdo, pirmoj eilėj (Popą
Respublikos: Prezidentą.

t . i I

.Popiežius laimina Lietu- Kompanijos Pelnai 
vos . fašistinius , budelius, 
darbininkų priešus. >; .

Klerikaliniai fašistai sa
ko, kad jie kovoja prieš 
smetoninius fašistus, o kle
rikalinių fašistų vyriausia 

laimina

nu.

Milžiniški Tabako

savo dirbtuvę, kuri

Minersvilles, nes tos dirbtuvės

, kur darbą gauti, .o tėyųi> kuris: Matot, kaip gudriai prigau
tam didesnę šeimyną, vienamną, neorganizuotus darbinin- 
dirbantį yra persunku įšipai-; kus. Jos neturėjo progos šu
tyk ir aprengti tinkamai visą' sieiti ir pasitarti organizuotai, 

'šeimyną. . Ta .proga . .visokie'
■ . darbininkų, išnaudotojai pasį-

naudoja., : , ■
Nepaisant krizio, R. J. Pradedant nuo 1903-4 m. 

Reynolds Tabako Kompani-! pradėjo statyti moteriškiems 
ja (Winston-Salem, N; C.) darbams “sapas”. .

ar gerai padarys, pasirašyda
mos. ' ’Bet' nepasirašant gal 
būt dar blogiau, jeigu neteks

nuo | 1903-4 m. darbo,' o tos pradės dirbti, kur
------------- |

Iš pradžių 1
prisiplėšė didelius pelnus didesniuos miestukuos, kur kestį, kokią duos jo mylista 
1931 metais. Ta kompanija 
išdirba “Camel” cigaretus ir 
n

dabar nedirba, tai verčiau pa
sirašyti ir dirbti už tokią mo- A

nagus Respublikos ir Sąjungos So- J Sovietu Soiunffui 
;ti SU- ninlisGnin Pocnnhli. I L ? ”5! Socialfašistų “Naujienų” 

i svarbiausias tikslas, tai vi- 
I šokiais būdais niekinti So- 

Šelpkime Politinių Kankinių Šeimynas Į Kuomet dabar imperialis- 
■ tai visu įsiutimu rengiasi 
I prie karo prieš Sovietų Są- 

, tai socialfašistas 
mano dukrelė i per. “Naujienas”

> | (No. 25) saukia:

kriušinti Chinijos Sovietinę ■ kų.”

Draugai Philadelphiečiai ir Ki

Darbininku Apsigynime Tag 
Day Rinkliavose!

Vienas iš svarbiausių 
uždavinių turėtų 1 
irias . politinių kalinių 
badaujančių šeimynų.

‘Ačiuoju jums už čekį, kuris'jungą, 
atėjo laiku, nes

I serga ir aš turiu mokėti dak-[ 
tarui, o darbo visai mažai. Sun-

. Esu labai 
ir jų kinga už jūsų pagelbą, kuri vi- j

muš u
Sovietai slaptomis ruošiasi 

kariauti.
Prasiskverbusiomis pro šo

yra pakankamai gaunama pi- ponas darbdavis, kad ir uždy- 
* gįų alginių vergų. Tą ištyrus i ką prisieis dirbti, bile turės 

'kapitalistams, kad trigubą nuo- ’ darba.
Prince Albert” tabaką ru- i šimtį neša tokios “šapos”, kaip 
ymui. i panašios didmiesčiuose, nes ši-
Pati kompanija praneša,‘tos darbininkės neorganizuotos

orvnn nolnn Riivirš Ū00 -!dirb*’ kaip didmiesčių organi- g -y O p no U $ ,UUU, , zuoįos moterys, tai čia ir pri
dygo tokių dirbtuvių, kaip gry
bų po lietaus, ne tik miestukuo
se, bet kaimeliuose, kur randa- 

bed ar

"kad 1931 metais ji pasidarei1'1’ _tlk už trečią dalį mokesties• - y ____ _  _ _ dirba train dinmiaopi n nrnrnni-

000 daugiau, negu 1930 me
tais.

1931 metais viso gryno
pelno ji padarė $36,369,817. si tinkamas skaitlius

šičia aiškiai pasirodo, kaip 
suskaldo kapitalistai darbinin
kų vienybę, kada jie nėra or
ganizuoti. Sukelia neapykan- • 
tą darbininkų prieš darbinin
kus, kad jie neturi užuojau
tos vieni kitiems. Jeigu anos 
darbininkės iš Branchdale ne
dirba, jų tėvai mainieriai taip 
pat nedirba jau du metai, ka-

Jos pelnas 1930 metais sie-jLi^ m°tery. M°kestį nusba- syklos uždarytos, tai kokis ga- 
, - ' 'te šapų” savininkai, kokia h but likimas^Lų šeimynų be-
Ke .W,Zbb,bb4. . . jiems Unkama; jiems niekas _

Kompanija bjauriai įsnau- nesipriešino. Tėvai tokių darbi- ja? _
doja darbininkus. Apie pu- ninkių taip pat buvo patenkin- dirbti už numažintą mokestį 

_ 2__51—L.l™ • ti, bile dukterys užsidirba nors ant tiek, kad jokiu būdu ne-
Jie priversti dirbti ii- save apsirengti, kad ir maistą: gali pragyventi su tokiu už- 

. i gas valandas už labai men- 
1 ką atlyginimą. Nesvietiškai 

išnaudodama darbininkus,

kė $34,255,664. jiems tinkama; jiems niekas darbių, kurios šiandien badau-
' O minersvillietės sutiko

sė jos darbininkų yra neg
ili. <

ti, bile dukterys užsidirba nors ant tiek, kad jokiu būdu ne

būti šelpi- l^ll» labai sunku. Esu labai dė- x-iusisAveruusiuxius pro so- * p«vi«n
■ jų kinga už jūsų pagelbą, kuri vi-1 vietM cenzūrą žiniomis,. Rusi- kampanija pasidaro, milži- vienos, progos 

Tarp- suomet ateina laiku, kada man! Ja slaptai rengiasi 
tautinio Darbininkų - Apsigy- labai reikalinga. Aš žinau, kad 

s neturėtų . tą yra ir daugiau tokių kali
ai mechanišlpĖ į tiki įniįp ir ’fųį. alkanų į šeimynų,! to- 
’ laiškus ’' m ' >pa- del1 iie^a ygšmMį dūhM; noiagel-1 

dėt be/.jokių di^'įisijiį. ’Tai: ■ 
būtų prasižengimas,' Dabai-į po-* tų’ ’.'

neturėtų . tą yra ir' daugiau tokių

kami su nišką pelną.

reikia tėvams dudti. » darbiu. Bet jos tai padarė.
Matant tokį silpnumą pakri- ’ pasirašydamos k a p i t alistui, 

kųsių’ darbininkių, jų bosai ir kad varyt konkurenciją prieš 
sau lygias drauges darbinin
kes, bile tik nedaleisti joms - 
dubti. O pilnai nežino, ar 
anos darbininkės sutiko už nu
kapotas algas dirbti, ar ne?

įGal tik godusis kapitalistas, 

bet jokių rezultatų į tų daibihinkių pakrikimu, ap- 
nei iki gavo kaip vienas, taip kitas.

Šitoks darbininkų' pasidavi
mas kapitalistui’ išnaudoti yra 
žalingas visai darbininkų kįa- 

Susiorgaiiizavimo Kliūtys lsei’ ir nepateisinama klaida 
į padaryta. Nereikia klausyti 

Visa smulkioji buržuazija Į saldliežuvavimo kapitalistu le- 
(biznieriai), griežti priešai or-'kajų, tų siurbėlių darbininkų 

. „., ____ i susiorgani-
vyriausias priešas darbininkų zuoti į vieną tvirta uniją, kuri 
organizavimuisi į unijas, p""-1— -- — j— 
štesniam lavinimuisi, ;
savo klasės reikalus, tai visų ’ į 
tikėjimų dvasiškrja, kurią pa 
laiko patys darbininkai !
kruvinu prakaitu. Darbininkai darbo išlygų,

!“šapų” savininkai prie klek-
> kapojo algas, 

nes pasipriešint nebuvo kam.
Nebuvo kam vadovauti neorga
nizuotų darbininkių. Tiesa; bu-

• vo bandyta suorganizuoti, į uni-i *»«. ^vouoio napitanscas 
Įj’ą kelis kartus, pradedant nuo j pasinaudodamas^ neorganizuo 
1911 m., 1 ' j ' ..................................
tie bandymai nedavė
šiam laikui. Klausimas, kodėl ?

nįrnę ’ kuopos 
dalyką imti, 
perskaityti 
dėt be jokių dišlj$šW- Tąi 
t”.. J ...
litipių kalinių, šelpimas.. tui’ėtų 
būti gyvu reikalu;'in4sų judėji
me. Kiekviename , niįeste ir 
kiekvienoj kolonijoj ■ komitetai 
turėtų’būti išrinkti, tūkstančiai ] ■ ... . ... ....
tai (posteriai) turi būti išli- šeimynas, kurių duonpelniai

maži miršta kalėjimuose? Nie
kados! Visos darbininkų kla
sės priedermė yra gelbėti savo!

l įvairūs Dalykai
- * iŠ ’______
J , * ,r .......... ' ' 1

Iš priežasties ■ pasaulinio virš $62,500,000. Vokietijos

i » ■i H ■

Koš .taip,ų^iįyrdWūgar norė- 
vv • ' ■ . AO vno <po^,vvv,vvv. v vmcujuo Šiam laikui. Kla

Tokių laišku ateina labai i kapitalizmo: krizio, pasauli-1 socialfašistai būdami vai- štai kodėl; • . 
daug, ir visi beveik panašaus ne prekyba, 1J931 metais su- j Jžioje daug pasidarbavo su-

mąžėjįo. ant 40 nuošimčių,, grąžinirtluf kaizeviui daug 
to turto, kurį jis turėjo Vo

turinio.
Ar mes galime palikti tas palyginus su .pasauline pre-! 

lapelių paskleistą; dideli plaka- klasių kovos aukas likimui, tas kybą 1929 m.

Charbiną, kad atidaryti ug- pįnti darbininkų centruose, kas 
nį prieš Chinijos' Raudoną- paskatintų mūsų artimas orga- 
ją Armiją, kad įsteigti, fa- nizacijas, ir simpatizatorius 
šistinę diktatūra, išžudant pne - ar.bo’Tt^1^ ?ad k!e vie" ... Y • •• * • • nas žinotų, kad tokis vajus ei-mihonus Chmijos žmonių, 0-;na vįsu smarkumu, šią žie- 
paskui tą fašistinę karo ba-|mą tokis vajus turėtų įgyt po- 
zę Tolimuose Rytuose nau-] litinį charakterį, kuris pagel- 
doti užpuolimui ant Sovie-lbėtų sumobilizuoti mases prieš 
tų Sąjungos, idant plėšti ir, 
išsidalinti Darbininkų Res- ■ ,i i.i . i . . i - i 1
kaip dabar daroma Chini:;Darbininkų Apsgynimo kuopa,; j Ir i nlri»1 zX'W'i r\ ei n i n ti rrn 4’ z~v

i' rius turėtų būti pilnai susipa-
“Japonija maršuoja pir-! žinęs su T.D.A. tikslais. Todėl 

myn su sutikimu? Amerikos į p111™8 reikėtų turėti diskusijas 
Wall Street. „Idėl.. Tau-:
fy Lyga, Kelloggo laikos. svarbą ir ją reikalingumą ir 
Paktas ir Devynių, Vąlsty- į itin yra svarbu mums susipa- 
bių Sutartis nuinaskuota, I žinti sų politinių kalinių gyve- 
kaipo apgavystė kruvinųjųJnbnu ir jų šeimynomis.
valdonų, kurie slejU $avo štai laiškelis MėnoU motinos,, 
žmogžudiškus^ .darbas LtaP-Jcuvios Aras ;tapo nukautas 
kos konferencijomis/ • W^Jlin|jęreęįę, prie strei-
met tuo 'paaitU sykitLlįll^į^^^il• virtuvas:

• džia bilionus dolerių gihįda? t i j‘(Mąno: niergąitę dabar eina 
vimuisi. A' . : ■ I. • N h ' ’mpįykią';’ :kąs. aiĮtH ; dįena

nas žinotų, kad tokis vajus ei- 
visu smarkumu, šią žie-

'^Užsienio prekyba 54 šalių, kietųoj. Ir kaizeris dabar ganizuotiemš darbininkams. O. kraujo,‘bet reikia 
kurios atstovauja viso 
niįošimčių pasaulinės 

politinius kankinius ir jų šei- kybos, 1931:.metais 
mynas. Kiekviena darbiniu- $42,667,400,000. 
kiška organizacija, kiekvienas i 
mąstantis darbo žmogus be skir- ! ------- -

Vien tik per sausio mė- > pooiamuju tiki jiems> ir nepermato to,
nesi Amerikoj subankruta- a. u Cnmijoj atiasta se- Į kacĮ įfe išnaudotojai tai darę;

Toį niausią pasauly knyga, tu-1 del savo naudos, žemiau sto- ’ darbininkes, kuriom 
. rinti 78 medinius lapus, vint darbininkams

pa-i
90 parazitiškai gyvena, 

pre-

tumo pažiūrų turėtų jausti ir 
girdėti tų motinų, moterų ir 
jų kūdikių šauksmą, kurie šau
kiasi duonos, pieno ir drabu-

terorą.
Kad pasekmingiau vesti ko-1 f 

publiką tokiuo pat būdu, 'yą, tai kiekviena Tarptautinioizlų< 
rv >• i a i i rpam Įįksiui Tarptautinis

i narys, kiekvienas simpatizato- Darbininkų Apsigynimas ren
gia Tag Day vasario 6 ir 7., 
šeštadienį, 2 vai. po pietų ir 
sekmadienį 10 vai. dieną, 995 
N. 5-th St. ir 715 N. 6-th St. 
Philidelphijoj. Taigi visi T. 
Darbininkų Apsigynimo nariai 
ir simpatikai ateikite į paskir
tas vietas, iš kurių eisime rink- 

i ti aukų, pagelbai politiniams 
kaliniams.

žmogžudiškus^ .darbas i tapįkurios styras Hapo .• nukautas

“Japonija. užgriebė Char- 
biną ir Chinijos Rytinį

aš neturiu ką jai duoti valgy
ti, kada ji pareina iš mokyk
loj.. Sunku, labdi sunku. Jei-

Įvairiose kitose vietose- 
taipgi yra arba bus ruošiama 
panašius- rinkliavos—Tag Day 
dienos. Visi . nariai ir 'kiti 
klasiniai darbininkai privalė 
per jas pasidarbuoti naudai po
litinių kalinių ir jų šeimynų.

Gelžkelį, darydama tiesiogi- negausiu pągelbos, įtakas “ - —----- 1------- ------ n---i_ • s • >> » ..
! i 

de
nę provokaciją prieš Sovie
tų Sąjungą. Mongolijoj bal
tagvardiečių generolas Se- 
mionovas, Pirmosios Darbi
ninkų Respublikos mirti
nas priešas, pasirengęs' su 
savo 50,000 armija veržtis į 
Sovietų Sąjungą!
• “Japonija atvirai sako, 
kad Chiniją užgriebiama įs- 

. teigimui atsparinčs valsty
bės prieš Komunistinę Res
publiką. Amerikos bankie- 
riai parūpina amunicijos, 
piirgi: ir teikia įptųkią pa
ramą vykinimui to plano.

ne/.inau, ką darysiu”...i.i. ;
Dar vienas iš Scottsboro 

vynių Kilby, kalėjimo.
“Jeigu iš jūsų narių kas 

rėtų porą senų čeverykų, 
gul prisiunčia. Ištikrųjų ne
malonu man prašyti, bet jei
gu kas turėtų tegul prisiunčia. 
Kada jūs kalbate, jei loska, pa
sakykite klausytojams, kad če- 
ve rykai gali būt ir seni, nes aš 
neturiu nei jokių. Turiu vil
ti, kad kada nors ir aš galė
siu kam nors pasitarnauti.”

Iš tolimo San Diego, Calif., 
rašo Jawentina Grozer, mo
teris vieno Imperial Valley 
streiko kalinių :

tu-' 
te-

kuo- 
pre_ met tuo pačiu sykiu milio- 

siekė nai bedarbių Vokietijoj ba
dauja.

vo 3,458 įvairūs bizniai. Tai 
buvo suvirs 4 nuošimčiai 
bankrutų daugiau ,negu per 
tą patį periodą 1931 metais. 
Reiškia, krizis didėja.

1931 metais Jungtinėse 
Valstijose gaisrai nuostolių 
padarė už $452,017,026.

auS’iyra po vadovybe ištikimo dar- 
suprast bininkų vado, Amerikos Komu- 

' histų Partijos. Susiorganizavę 
’.į uniją tuomet jūs galėsite pa

savo-statyti savo .pilnus reikalavimus
—Je,^, pakėlimo algų, 

to, sutrumpinimo darbo valandų.
; Aš kalbu ne tik apie šitas 
uaiuiuumw, uui.vnl HUkapojO 

klasiniam algas su pradžia šių metų, kad 
Šniūreliu sujungtus. Ji da-1 supratime^ lengviau juos mul- {<acĮ reikia organizuotis į uniją, 

ir O anglies j bet jr apie tas, kurios dirba
industrijoj kaip tik mes ir tu-; daug didesniam fabrike ir daug 
rim daugiausia religinių darbi-,didesnis skaičius darbininkių; 
ninku, kurie taip aklai įsitikė-|jos taip pat neorganizuotos, ir 
ję į dvasiškuos šventumą. To-1 tas pat likimas laukia, jų. Go- 
kie tėvai netik kad patys nega-, dūsis kapitalistas sulos tą‘ pačią 

begėdišką .rolę nuka-pojime al
tų, ir tam negalėsite pasiprie
šinti. Todėl visų užduotis ben
drai organizuotis į vieną tvir
tą uniją, ir tik stovėdamos ben
dram fronte galėsit save apsi- 

,.r. . ... , kinti nuo visokių pavergėjų iš-
Globičius sų pusių. Bosai SU pagelba vi-1 naudojimo. .

: .ix.. .proyokatoiių į Tikėjjmiški Keblumai 
ganizavimosi, j unija V nuo iš-L. .Ma(’. ž.inoma' kad
ėjimo į streiką su griežta ko- ap.elmkej didžiumoj mer- 
va prieš darbdavius del, pakeli-' ®lnos 'Vla Įe.!8llV e'd’.. /■• . TZ • • •> , 11 nuo senai aikosi senovisko ti- .mo algos. Kunigai is sakyklų .... . . , , , •j , .. . J‘ kėlimo ir niekuomet nenori pa-draude nuo streikų ir ragino. .J .. .. jn4'-Lc
eit dirbti Reiškia darė ,trei-1 slpr,ešll,tl sav0 is"audotoJams 
, . . .t ,. , . I kunigams, kurie visuomet tar-klaužes iš pačių darbininkių. I uj« kaįitalistu k|asei, 0 ne 

injunction darbininkams> kurie juos palai- orgamzato-lko. Ta Unija bando vesti ir 
įn'1S.'ai;tl.n.t!1 savo vaikus. Todėl vaikai ir

Bet šiandien 
turėtų kitaip suprasti, nes prie 
to verčia kasdieninis gyvenimas.

Šitas ekonominis krizis, šita

Sakoma, kad pastaruoju

tuota 100 m. pirma krįs- 
taus.

Pataisymas Klaidos

i kint ir išnaudoti.

Ii pasipriešinti visokiems muk 
i kintojams, bet da ir jaunuo- 
j liūs stumia į tą nežinystę.

“Laisvėjs” No. 26, paskel-1 Tai®i’.prie Atokių ąplinky- 
biant vajaus pasekmes, 12 , suorgaijįzuoti darbininkes- į uni- 

.. _ ‘! ja buvo puolamas priešų iš vi-
jkyta, kad, d? V. C’ 1 ,v” ' ‘ - - -
turi 270 balsų, o turėjo bū- šokiu .šnipų j

Profesorius Cliff orį. C. ti 290 baisų. > darbininku atkalbinėjo | nuo oy-Į ,
ALDLD Cenjro Komitetas.

Sulig 1930 metų cenzo, 
Jungtinėse Valstijose ran
dasi chinų 110,954 b 
.59,802, moterų 15,152.
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vyrų j Apskričio skaitlinėje pasa-J

įFųrnes iš Yale Universite
to nesenai kalbėdamas nu
rodė, jog Amerikoj ateis 

Varde Trečio K D. A. Dis- mašinų gadynė ir reikės 
trikto ’

i A. Morris

PATERSON, N. J

L.D.S.A. 38-tos kuopos susi- 
ri 
vasario 7 d,, 6 vai. vakare, 59

reikės 
dirbti tiktai apie porą va
landų į dieną.

Well, bet to nebus prie ka
pitalistinės sistemos. Aišku, 
kad tokia gadynė ateis, bet 
tai bus darbininkų viešpa
tavimo gadynė.

Net ir dabartiniu laiku

ŽVALGYBA ĖJO Į PA
GELBĄ SOCIALFAŠIS- 

TAMS

nnkimas įvyks sį sekmadienį, Amerikoj ant tiek mašine- 
vasano 7 d,, 6 vai. vakare, 59 .. .r, r .. , , , v, .
Holsman St. Siame susirinki- nJa ištobulinta, kad Ūžteli
me dalyvaus S. Sasnauskięnė, tų dirbti po keturias peų-
Centro Sekretorė ir J. T. Bim- 
bienė, 1-mo Rajono sekretorė. 
Bus aptarami kuopom ir yišbg 
mūs organizacijos svarbūs rei
kalai. Visos narės malonėki* 
te dalyvauti.

! Teismas išdavė 
(drausmę) prieš 
rius. uždraudžiant 
arčiau prie dirbtuvės ir tokiu ■

i .. . būdu tapo suląužyta kiekvienas1 p J
paprašiusi žvalgyba dar iki pasikėsinimas susiorganizuoti, 
rinkimų isusirūpino panai- o algų kapojimas ėjo savo ke- 
kint kairiųjų darbininkų -są
rašus. :

Per rinkimus į ligonių ka-' 
sų tarybas socialfašistams

'.J. ' ’ ' ' ' . -■ liu iKanttiek buvo sumažinta, bedarįs išstūmg ant 8atvįs'jū- 
Socialfašistai palei- •«<> W geriausiai patyru- su

do paskala, kad to kairiu- “ai darbininkei prie a <oi inio|gfg.0 majtjnti savo lgvus įž to
šų tėvus ir brolius, jums pri-

jų sąrašo štabas randasi 
t a r nautojų profsąjungoj, 

j Tuoj žvalgyba užklupo prof
sąjungą ir pavogę visus

kiąs valandas į dieną, jeigu 
būtų tokia sistema, kokia j 
yra Sovietų Sąjungoj.

- Aprobuojama,, kad buvęs darbininkų, duotus parašus 
Vokietijos kaižeris turi su- “Ralsas/’i

darbO’ yunk" buvo Užsidirbti j menko Uždarbio, 
iki $2.00 j dieną. Bet neziu- j n bado 
rint tos mizernos mokesties ir į reikalaujat 
taip sunkaus darbo, godus ka- ■ 
pttali'stas ‘ da begėdiškai užsi- v
geidė nukirsti 28%, ir kaip davatkų palaikymui; tėvai ne
gudriai.' ’ - • • r ! .

1 Aių metu 4 d. sausio paskek

kad apgint 
Kunigai iš sakyklų 
kad tos merginos, 

kurios dirba, mokėtų mėnesines 
duokles jo ir jo globoj esančių

Narė.



(Tąsa iš 2-ro pusi.)

savo

aulinės skerdynės?

ką 
geresnes 
organi-

?lę spragą 
darbininkių

Todėl 
gauti 
reikia

. klasę.
jis

Reikia išstoti po kitomis davo visokius mėginimus iš
kraipyti generalinę mūsų par

upę-

jeigu jjj^j |)edarbę ir bada. 
prie

Ketvii’tacL, Vasario 4, 1932

falsifikavimo reikale dėu tai pabrėžė supuvusio libera-1 
iniiviisin lihpralv/mn own iv. I

Buržuaziniai - Demokratinė?

rijos :
liai supuvusio liberalizmo.

Štai kodėl aš manau,

ralinę partijos linjją, papuo-

I. 1 rockistine Kontrabanda 
Partijos Istorijoj

(Iš d. Kaganovičic kalbos pa 
sakytos 1 gruodžio susirinki
me, pašvęstam 10 metinėms 
Raudonosios Profesūros Ins

tituto sukaktuvėms).

ir iš- 
istori- 
Po po

Apie Istorikų Klaidas.

Bet, deja žurnalas “Prole- 
pasirodė

i savo subankru- 
tavusio vado “tolimą taikinį.” 

Štai kodėl d. Stalinas griež-

re da
tai p

• nuošalyj partijos ir tiktai 1930 j 
marksis- me|.ajs įSįOjęS į partijos kandi-1 

partijos na-iCja^us, gavo galimybę išstoti su! 
Kaip straipsniu prieš Leniną, kaltin-j

ližmo pavoių linkui visų ir vi-1 
drau- šokių istorijps falsifikatorių, 

gai, kad kova su supuvusiu Ii- tame skaičiuj — linkui troc- 
beralizmu mūsų eilėse yra su- kistinių falsifikatorių.

Už Bolševikišką Partijos Istorijos
Išstudijavimą

Marksistiniai - leninistinis 
’Auklėjimas Partijos Is

torija

Irinktiem jatmiėm istorikam—*- 
j eilę šių “istorikų” galima į ka
lbatės -paimti,—ir netik nesur 
i laikė jų nuo mėginimo iškrai- 
j pyti partijos istoriją, bet davė 
[savo anspaudą, davė savo pa- 
I rašą, savo vardą, palaikė juos 

oportunistus, kurie “revoliucin- tame, 
gi“ del tolimų šalių, mosuoja | Tokį gi perKreipimą 
popieriniu kardu prieš tolimą ■ darkymą mūsų partijos 
priešą, nusileisdami savo arti-[ jos daleidžia ir d. K. A. 

imam priešui savo nuosavoj ša-ivas. 
Jyj, jis kovojo su revizionistais 
' ir taikstytojais savo pašonėj, 
kartu su
ten revizionizmą ir taikstytojus 
visu tarptautiniu revoliucinio

, proletariato judėjimo frontu. 
Pats elementarinis sąžinin

gas susipažinimas

Klaidos istorijoj kaip 
guojant d. Jaroslavskiui, 

:uom keldamas aikš- ir kitiems istorikams yra re
zultatas nedialektinio, scholas
tinio ir formalistinio priėjimo 
prie studijavimo istorijos ap
lamai ir mūsų partijos istori-

su istorijos į jos ypatingai. Todėl d. Stali- 
faktais neabejotinai kalba apie į pas savo laiške ypatingai pa
tai. kad Leninas ir abelnai Bu-j brėžo uždavinį kovos su for- 
šijos bolševikai buvo vienintė-1 maliai biurokratiniu priėjimu 
liais kairiaisiais marksistais | prie istorijos. Jeigu kaikurie 
prieškarinio laikotarpio II Iri- bolševikai, kovotojai už gene- 
ternacionalė

Kame glūdi žinomo’ Sluckio la ’ kartais ant trockistų meš- 
štraipšnio reikšmė? Tame, kad į kerės, tai tas daugumoj! atve
jis reiškia atvirą mėginimą į-i jų išaiškinama tuom, kad jie 
nešti trockistihį sąšlavyną po I užmiršta dialektiką, atidalina 
kairiųjų prieškarinio periodo I ir priešpastato teoriją ir prak-{ 
S.—d, vėliava, po liuksembur-> 
piečių vėliava, šiuo ;
Sluckio straipsnis — charakte
ringas dabartinių apystovų 
reiškinys. Ar parašytas šis 
straipsnis pripuolamai arba ne- 
pripuolamai — tai neturi reikš
mės. Pats Sluekis — labai nežy- 

šiuos jauno-neskaisti politine prasme 
Kaip pa- fjgUra# žmogus ilgą laiką 

daryti juos pastoviais ir prity- buvo rnenševiku, paskui buvo

Mūsų partija milžiniškai iš
augo. Ji išaugo negailestingoj 
ir griežtoj kovoj su nukrypi
mais, su marksizmo-leninizmo 
iškraipymais. .

Kova už' marksistiniai-leni- 
nistinį auklėjimą yra ypatingai 

. svarbi, labai aštri dabar būtent 
todėl, kad mes mūsų partijoj 

* turim daugiau kaip 2 su puse 
milionų narių, be to iš jų apie 
pusantro 2 milionai žmonių, tu
rinti 3—4—7 metų stažą; pas
kui mes turime 5 su puse milio
nų komjaunimo narių. Kaip 
matote, dalykas eina apie milio- 

> nūs.
Kaip išauklėti

sios kartos milionus?

Puslapiu Trečias

IŠ KLASIŲ KOVOS LAUKOti įvairius upelius, kad- paskui 
juos suvienyti į vieną upę, bet 
nieko iš to neišėjo, — {kaip ži
noma, upeliai išsiliejo' į visas 
puses. Trockizmaš pasirodė | 
blogu indu, kiauru. .
gacija pas mus pastatyta da
bar labai augštai ir nors mes, 
maskviečiai, sumanėm suvieny
ti Maskvos upę su Volga, bet 
visgi politikos srityje tokia ir 
rigacija nepritaikoma. čia 
upelių teorija, mechaniškas su
vienijimas įvairių upelių neiš
eis. Drg. Radekas turi supras
ti, kad upelių teorija pagren-Į liepia būti 
da b.azę grupiruočių laisvei,1 
frakcijų laisvei. Jeigu duoti 
vietą “upeliui,” tai reikia duo
ti jam galimybę turėti savo 
“tekėjimą.”

Ne, draugai, mūsų partija 
— tai ųe surinkimas drumstų 

; upelių, 0 toks galingas ir mo
nolitinis tekėjimas, kurio nega
li 'Nulaikyti joki 1 upęliai, nes 
jis turi visas galimybes tam, 
kad išardyti ' visas 1 .
ant savo kelio (audringi aplo- I gai« 
dismentai). , , j .

’ Mūsų partija susispietus,! jūs prie parapijos 
kaip niekuomet, aplink savo,)71“1 Prie bažnyčios, 
leninistinį C. K., ji vieninga 
kovoj už proletariato diktatū
ros sustiprinimą, už sutvirti
nimą socialistinės revoliucijos 
užkariavimų. Ir jeigu mūsų 
partijos C. K. dabar pakeltas 
didžion augštumon, jeigu jis 

[naudojasi nepaprastu autori- 
■ tetų darbiu, ir kolęktyviečių 
masęse, jeigu mūsų partijos 
vadas drg. Stalinas (audringi 
aplodismentai) naudojasi did-

I žiausiu palaikymu ir meile 
sąjun

gos, didelės daugumos darbi
ninkų klasės, kolektyviečių,

i tai tas yra dėka to, kad mūsų

Dvylika milionų badaujančių 
bedarbių Jungtinėse Valstijose. 
Kunigai nekalba, kaip praša- 

Bet jie 
siūlo darbininkams atiduoti 
savo vaikus imperialistiniams 

įr i vampirams išžudyt rengiamam 
. j pasauliniame kare prieš darbi- 

permatot, kaip jie ne jums tar-!^n^l\ ^^yuę, Sovietų Sąjungą, 
nauja, bet jūsų priešams skriau-! 
dikams.

Tai kam gi jūs- mokate, 
jūs neturit nieko bendro 
tos nuosavybės? Ar šičia, dar 
nepermatot veidmainybės kuni
gų, kokie jie yra apgavikai i. 
mulkintojai darbininkų?! Ne-

. - tiką, istoriją ir politiką,
atžvilgiu i -

III. Keliant aikštėn trockistų 
manevrus, bolševikai kovokim 
už leninizmą, už generalinę 

partijos liniją

Dabartinio etapo kovos už 
partiją, už leninizmą ypatin
gumai glūdi tame, kad trockiz- 
mas sumuštas, dešinysis nukry- 

1 pimas iškeltas aišktėn, o gene
ralinė partijos liniją'pergalėjo 
i visa linija. Mūsų laimėjimai 
i—tai turbina už turbinos,

x . . ! dirbtuvė už dirbtuvės, pramo- ■ partijos, komjaunimo, damas Ji centrizmo pavojaus: h. ž Qkio dukci.'
I nedakamavime, kaltindamas J! j()s augimas> bolševikiški so- 

[cialistinio vystymosi tempai.
Atvirai išstoti po trockizmo i bolševikų C. K. nenuilstamai, 

masių žingsnis po žingsnio, negailes-

jos narius ir komjaunimą, mes 
privalome pakelti i 
naujus darbininkų klasės sluog | 
snius, auklėdami juos ant išstu-! 
dijavimo mūsų bolševikų ’pai‘ti- 
jos istoi įjos. O si iftonja nei a, ^ja rjm^u gvildenimu tu šmei-1 
kaip mano daugelis istorikų ...... ~
schematikų, istorija negrįžta
mos praeities, ] 
nežinybę vakarykščios dienos.
Visa mūsų istorija yra progra
ma, strategija ir taktika, orga
nizacija 
riaušių, 

' ‘>ės elementų už 
iktatūros pergalę, 
maikinimą, už

Nors irri- j tipli njokėti, nes patys badauja;
I tai dukterys turi tai atlikti iš 
savo menko uždarbio. O ką gi 
jūs gaunat už tai? Ar tie ku
nigai jus užtarė darbo reika-1 

•_[ Juose prieš darbdavių išnaudo
jimą? Ar pamokina, kokiu keliu 
einant jūs galit- išsikovoti ge
resnes darbo išlygas? Nieko pa- 

i našaus. O vietoj pamokinimo, 
prielankioms suvo 

I skriaudikams, liepia šalintis 
nuo susipratusių darbininkų, 
kurie nurodo tikrą kelią darbi- i 
ninkams, kuriuo einant gali pa- 

Į siliuosuot iš dabartinės vergijos, 
j bet kunigai nuo to gina, gerai j 
'.žinodami, kad darbininkų susi- ■ 
: organizavimas, didesnis supra1 
i timas savo klasės rėikalų jų 
būvį blogins. Todėl nuo to gi-. 

: na. Bet ir tėvams reikėtų su-i 
užtvaras ' ^įprasti, kokie jų vadovai kuni-. 

Juk aiškiai iš sakyklos' 
i pasakė kum Daumantas, kad 

turto, tai 
jo namo, 

kur jis gyvena, davatkų namo 
ir parapijinės mokyklos, nieko 
bendro neturit, tas viskas pri
klauso kokiam tai airiui vys-1 
kupui iš Phjladelphijos, o jis, į 
kunigas, atsiųstas čia gaspado-1 
riauti ant jo privat.iškos nuo-1 
savybės. Tai dabar klausimas, Į 
ar tas airis nupirko tą privati- i vargšus 
nę nuosavybę, ar jūs savo kru-1 šiandien neturi darbo, badauja, j 
vinais doleriais? Ar šiandien j Kapitalistai nešelpia savo ver-Į P 
jus neverčia mokėti skolas, už-|8’us. Tai visas atlyginimas j ką, 
trauktas ant tos airio nuosavy-1 darbiu inkams. O kokią laimę, j kas 
bės? Jūs pilnai žinot, kad taip, j mes, darbininkai, turim po pa-’kui. 

onnliHAo oi r x y mc *?

- - i kur darbininkai nusikratė nuo 
savo sprando visus parazitus.

Netik lietuviški Daumantai 
Itaip prigaudinėja ir parduoda 
Į kapitalistams savo ištikimas 
I aveles išnaudoti. Tą patį daro 

—, —v ! visa kunigija, be skirtumo tau- 
bedarbės tl) ir tjkybu.

Todėl ir jums, darbininkės, 
j,reikėtų panašiu būdu susiorga- 

[ nizuoti visoms į vieną tvirtą
! organizaciją, nežiūrint rasių,
tautų ir tikėjimo, nes jūs visos 
esat darbininkės vienos klasės, 
ir visos lygiai skriaudžiamos 

, darbdavių. Todėl norint 
1 atsiekti, norint 
': darbo sąlygas, 

zuotis.

Daumanto pries darbininkų 
Jūs gerai pamenat, kaip 

jums išrišo 1----- —
klausimą, stovėdamas prie al
toriaus kristaus Vietoj!

Sako: “Būtinai turi būti ka-
■ rė, t nes perdaug yra žmonių. Į 
1 Kaip išžudys,1 lai tuomet bus 
darbo likusioms”.' Matdte, ko 
jis reikalaūjA! Jūs gerai' pame-

, pate pasaulinį karą,. J surengta 
godžiųjų pasaulio imperialistų,' 
nepasidalinant pasaulinių rin 
kų. Kas tame karė žuvo? De 
šimts milionų jaunų darbiniu-■ 

ikų.. Už keno reikalus jie žuvo?! Matydamas d 
į Už kapitalistų, trokštančių dar- 1 agitacijos moterų 
,bininkų kraujo. Dvidešimts i suorganizavimo į uniją, tai ir 
.milionų liko sužeista, .be svei-1 parašiau ilgesnį straipsnį tuom 
! katos, kurie niekur netinka, o j klausimu, i 
i kokį atlyginimą gauna šiandien ■ visgi viena
nuo tos klasės, kurios reikalus į perskaičius šiuos 
gynė? Turi pilną laisvę elgė- 1 
tauti, bet ir tai tik pas tokius • 

darbininkus, kurie'

pasitikėdamas, kad 
kita darbininkė, 

pareiškimus, 
s mąstvti apie dabartinę 
vargingą padėti.

Darbininkas J.

S. Rašant šitą straipsniu-
Phillips Jones fabri- 

užsidarė neapribotam lai-

rūsiais leniniečiais?
Mes plačiai statom 

tiniai-leninistinio 
rių auklėjimo problemą, 
reikia bolševikiškai statyti šią

*prolema?
. .... , . | įieutihamaMiiic, jį

Mes privalome auklėti part!- [arne> kad jjs nepalaikė iki galo!
. i artimų trockistams kairiųjų! 

naujus ir;Vokjetij s-d ir todėl nebu-1vgliava daba). sunku? _ _________________ _
vo dar tuomet tjkru revoliucio-|neužkariausi kapitalo neįsigy- tingai visose srityse atideng- 

; nierium. Būtų labai daug del g| .... .....
■Sluckio, jeigu mes užsiimtame vėliavomis, obalsiais,, teziais.

■ formulavimais. Reikia pada-'tijos liniją, paversti ją į
I žiančių Sluckio hiekniekių. Ga | abejotinu leninistinės bol- 
n a t r, Ir ari A SU a 1 i n n a n r JI Oi H fl - 1 « •, ' . • . ,seviku teorijos nuosakumą, 

kad išniekinti praktiką vykdi- Į 
nimo generalinės partijos li
nijos.

Todėl oportunizmas mėgina 
pralysti dabar į mūsų eiles , 
prisidengdamas, p r i s išliėda<- į 
mas!, pasipuošdamas, šliauž
damas pilvu, bando pralysti 1 

, į plyšius ir ypatingai bandoj 
( pralysti per mūsų partijos var-:

Į "Trockis randasi už mūsų ša-1 
vaizduoja i pes sįenų# gia pas mus, So-j 

j vietų šalyje, išniekinta, subjau-' 
rinta, suplėšyta mūsų šalies

1 klasės i skutus,

.'na to, kad d. Stalinas praeida-1? sumalė jį į dulkes. Ir daly- •>CVlkU te°Hj°S 
kas čia dargi ne tame, kad 
Sluekis paraše šmeižiantį menk

, niekį. Dalykas tape, kad atsira
„„ ________ kas žurnalas, ku
kis davė SlUckiui savo pusia

ujus šiam dalykui. Dalykas su
puvusiam kaikufių mūsų komu-

Įnistų liberalizme linkui trockU
•niai galvojančių rašytojų.'Kuo-!
i met Trockis savo šlykščioj ir Į R“’ ’
I pasigyrimo pilnoj brošiūroj j ’
[“Mano Gyvenimas” vaizduoja j bes sįenUt
save kaipo revoliucijos centrą, i.............c-

“ užtylėdamas apie tai, kad jis ’
■ jau senai perėjo į revoliucijos darbininkų
[priešų lageri, tai tame nėra|garbgs nustojus Trockio vėlia-
Į nieko ypatingo, nes kas gi lie-lva negali niekieno savo pusėn
i kasi daryti bankrotui ir prisi-1 patraukti ir užkariauti.

didvyriškos kovos ge-' <b bolševikišl 
priešakinių mūsų kla- < • 

proletariato į.r: 
už klasių 

komunizmą.
Ir jeigu mūsų šalis, buvusi 

pirmiau pačia atsilikusia pa-! 
šauly šalimi, jeigu mūsų šalis ’ 
-viena šeštoji žemės'.kamuolio 

dalis—yra dabar socializmo ša-1 
limi, tai už tai mes turim būti 
dėkingi bolševikų programai,; 
taktikai ir proletariato organ i- i 
zacijai, programai ir vadovavi-, 
mui mūsų partijos. Už tai mes'įi 
turim būt dėkingi tai begalinei n)e|.eĮįuk jeigu neguosti save ' i • 

.kovai, kurią vedė genausi zmo- pasjgyrimu ir savęs gyrimu?!
nės r** T —-----
dešimtmečių prieš liaudininkus, į 

legalius marksistus, ekonomis
tus, menševikus, trockistus, de
šiniuosius ir taikstymosi ele
mentus partijoj, štai kodėl nė-’

Rei
škia prieiti prie masių iš kitos 
i pusės, tyliai, “legaliais” meto- 
1 dais, kitais keliais. Reikia pri- 

išnaudoti liuk-ie]-įj partijos istorijos fronto.
1 Kaip priegtam samprotau

ja šie trockizmo vėliavos nešė- 
. ... “Na, ka gi jūs — bol- 
jševikai jūs čekistai, jūs užim-

. ~ •• I L m t u 11 oavęū ujimui .

Sluekis savo straips 
’ Inyje mėgina i

1 semburgiečių vėliavą, kad į-1 
! nešti į mūsų spaudą trockinį i 
į sąšlavyną, tai tame irgi nėra j;1j ?

r- !’'‘ko YPaungo: nes kas gi lie-lu, cv.K15L£ll, JUB
i« ^oresnio miuų jaunuomenes , kaaj daryt| sumuštiems j šmo-Matmitogorko Dnieprostro- 
auklej.mo ginklo marksizmo t;|i„s trockistams, kaip ne-|‘L; N*utoMaskvos Kuz- 
dvasioj, kaip mūsų partijos is-i ,rnnc4-; knnfrnhanda^ Bot ' / s • u -i U / utnrHn ! įuosti Se.vc Konuaoancta . net; neckotroiaus, Bobnkų statyba,
toi įja. t ; kuomet bolševikų žurnalas

šiuomi išaiškinamas tas fak-. <<proįeįarsĮ<aja Revoliucija” 
tas, kad d. Stalinas ypatingai j ranc|a galimu duoti savo pus- 
aštriat reagavo į žalingiausius ‘ lupius trockistiniam kontra- 
iškraipymus ir stambiausias, bandistams, tai čia jau ne- 
klaidas, kurios, puvo daleh tos Į menkas apsireiškimas. Tai 

, mūsų partijos istorijos išdesty- i reiši<ia, kad mūsų eilėse gyve- 
me- v ■ Ina dar supuvęs liberalizmas

Savo laiške .žurnalo “Prole-1 linkui nukrypimų nuo bolše- 
tarskaja Revoliu<$ja ’ redakci-; vizmo ir iškraipymų mūsų 
jai jis iškėlė aikštėn trockisti- partįjos istorijos. ............... ‘
niai - šmeižiantį mėginimą iš- -kad mūsų eilėse yra dar tokių į gulsime ant iaunuomenės auk- 
ki ajpyt. mus partijos istoriją, [ rneriiū, gatavų sulyg savo 'žio- Į Įėjimo, turėdami omenyje su- 
bjauriai išdarkyti leninizmo is- piumo suteikti trockiniam ‘ lig1 nurodymu 
toriją, apšmeižti Leniną ir at-J kontrabandista m,' prieš savo1 
vaizduoti dalyką plačiajai par-'nora- pagalba, bolševizmo isto- 
tijos ir komjaunimo visuomenei 
tokiu būdu, kad Leninas, girdi, 
iki revoliucijos nebuvo bolševi
ku.

Ar gi reikalinga dar su
griauti šiuos piktus iškraipy-į cistinė dalis mūsų kovos prieš 

1 mus ir falsifikaciją leninizmo falsifikavimą ir 
istorijos? i partijos istorijos.

Reikia tiktai įsigilinti į isto- ..... . . . . _
riją kovos Lenino su Martovu, 

SAkselrodu, Plehanovu prade- i 
dant 1903 metais, pagalios, su I 
Gorkiu, kad suprasti, kad Lėni-' 
nas, kaip niekas kitas, kovojo' 
su visokių rūšių oportunizmu, tarskaja Revoliucija 
tam skaičiui ir su centrizmu, ne vienintelė mūsų silpna vien 
keldamas aikštėn jį visųpirmą ta. Dar silpnesnė vieta pasiro- 
savo nuosaviose eilėse, Rusijos dė Jaroslavskio “VKP(b) is- 
s-d. darbininkų partijos eilėse torija”. Dalykas tame, kad d. 
ir tuom pat keldamas aikštėn Jaroslavskis, būdamas, redak- 
oportunizmą, centrizmą, kauts-jtorium keturių “VKP(b) isto- 
kizmą II Internacionale. Lėni-! rijos” tomų, daleido stambias 

i nas visuomet kovojo ir žymėjo' klaidas, jis davė valią jo pa

jūs užimti nlanu ir traktoriais, 
, jums rūpi bulvės, anglys ir 1.1.
—na ir užsuminėkite šiais da
lykais, o mes užsiiminėsime is- 
tc-’iia. mos ruošime pamažu, 
tyliai, mes žalčiu šliaužime ,o I 
ten. kur negelbės gudrumas, 
prisidengsime žioplumu, išnau- i 
dosinio nekurios dalies, bolše- i 
vikų supuvusį liberalizmą, bet j 

Tai reiškia,. savo namėginsim paimti, už-
.!•..? > • _____ - i

Mes susiduriam su tokiais i 
iškraipymą faktais, kuomet žmonės, besi

stengianti nutraukti su troc- 
kistine praeičia, ištiesų nepasi- 
liuosavo dar nuo praeities slo
gučio. Istorikų marksistų frak
cijoj išstojo d. Radekas. Iš 
jo kalbos išeina ,kad Komin- 
ternas priėmė į ^avo eiles tai, 
kas buvo geriausio darbininkų ■ 
judėjime ir kad v Kominterne 
negalima užmiršti tų srovių ir 
upelių, kurie įsiliejo į bolševi- 
kų pratiją. 'Drg. Radekas tu-i 
rėjo, suprasti, ką reiškia savai- 
mi ši “upelių” .teorija? Juk 
tai iš esmės ąugustovo bloko 
idėja. Ten taipgi norėjo ture- i

i C0|>r., 11132, 
The Atnuriean Tobacco Co.

lius” ir “upeliukus,” visokius 
mėginimus nukrypti nuo pama
tinio mūsų kelio - socializmo 
pergalės kelio mūsų šalyje ir 
visame pasaulyje (audringi 
aplodismentai).

■u
WwZ'.'.x ••

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

As visuomet remsiu LUCKIES
“Aš visuomet remsiu LUCKIES. Aš išimtina^Tik juos teperku. Mėginau 
visokios rūšies cigaretus, bet LUCKY STRIKE, palankūs mano gerklei. 
Jūsų patobulintas Celofaninis pakelis, kuris piršto truktelėjimu atsiplėšia 
tikras laimėjimas.”

It’s toasted’
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—-prieš kosulį 

NcperPampamas Cellophane Užlaiką tą "Spraglnhno" Skoni Vlfuomet Šviežiu

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 moderniškų minučių su geriausiais pasaulio lokių orkestrais ir Walter Winchell, kurio 
pasakojimai apie šiandieną tampa rytojaus žinios. Programos kiekvieną. Antradienį, Ketvirtadienį, ir Šeštadienį, vakarais per N-B-C. radio tinklą.



Puslapis Ketvirtas

si mfubtikiai lietuvių dąri>ininkųr Judė
jime. žodžiu, į prakalbos bus. labai

Kętvirtad., Vasario 4, 1932 
■ , Ui' ■ a <4.'i n f.fc l'i i»i*i

Kas Remia Agitacijos Fondą
Draugas S. Puidokas, Rum
ford, Me. _____________

Drg. P. Suplevičius prisiuntė 
surinktas aukas ant blan- 
kos A.L.D.L.D. 137 kp. su
sirinkime, Montreal, Can.

Drg. K. Devetzka, Weehaven,
N. J. ----------------------------

17 kp., Pittsburgh,

$1.50
Detroito Liet. Komfrakcija del

5.25

A. L D. L D. ŽINIOS
•paskutin'is pasifink’sminimas už-*T 

jime. z,ouziu, i praKawos cue, luuui gavėnes. ,Svetainė graži, šokiams 
nauilingoą kiekyieftam jdarbininkui iš- giįeš gera muzika. Tat kviečiame 

‘ , viėtos ir apielinkės lietuvius atsilan-

ras p erst at y m as ’ p rasi d ės 6 :30, 
tęsis iki 8 :30 Vai', vakarb; pu
sė valandos pertrauką, ir j tre
čias perstatymas—nuo 9 >vak 
iki 11 vai. naktį.

Todėl meldžiame nesivė- 
luot, nes pavėlavę negalėsit 
matyt viso perstatymo.

Rengia Suvienytų Darbinin
kų Kooperatyvas.

Įžanga visai pigi. Išanksto 
perkant tikietus, tik 25c, o 
prie langelio 30c; vaikams 
10c.

Kviečiame visus atsilankyti 
ir iš tolimesnių kolonijų, nes 
tokių paveikslų kitą sykį pa
matyt gal nebus progos.

Komisija.

piršti, o apie kalbėtoją visi žino,
kad drg. Bimba yra' gėriausis lietu- kyti ir pasilinksminti. Iš New Yor- 
vių tarpe. Draugai darbininkai, ne- ko atvažiavus, reikia paimti karą
praleiskite progos išgirsti daug k» 
naujo ir pasimokinti. Mes . užtikri
name, kad būsite pilnai patenkĮnti. 
Įžanga veltui.

Kviečia Rengėjai.
(29-30)

No. 1 arba 2 ir išlipti ant Washing
ton St. ir paeiti 2 blokus žemyn.St. ir paeiti 2 blokus žemyn. 

Rengėjai.
(28-30)19Finansine Atskaita už; Gruodžio 

Mėnesį 
ĮPLAUKOS 

Kas prisiuntė miest. 
A. Bizūnas, Timmins, Can. 
P. Klastauskienė, Chicago 
V. Katinas. Cliffside, N. J. 

K. Navalinskienė, Fo- 
City, Pa. --------

Urba, Easton, Pa. — 
Svinkunas, Waterbury, 
Dirsė, Kapuskasing,

P. Klastauskienė, Chica
go, m.------ ______--------
L. Svirplys, Windsor, Ca.
Per “Laisvę” už knygas 
A. Liktoras, Portland, Me. 
A. Kazakevičius, Toronto, 
Ontario ______________
M. Alikonis, Paterson,
N. J. ________________
D. Kasmauskas, Great 
Neck, N. Y.___________
A. Sakalauskas, Brooklyn,

A.L.D.L.D. 65 kp. Racine, Wis. 
del Liet. pol. kalinių-----

Hartford, Conn., Liet. Kom
frakcija - ---------------------

A.L D.L.D. 64 kp., Moline, III. 
del kovojančių mainierių_

J Aukų surinkta laike “Aušros”
3.00 drg. Elizabeth, N. J. pra

kalbų — 
A.L.D.L.D. 199 kp., Johnson 

City, Ill., del komunistinio 
veikimo----- ---------

$2.35

1.00

Pa. ____________________
Surinkta aukų Phila. “Lais

vės” piknike del Agit. Fon
do —

Surinkta aukų laike Lawren-
• ce-Haverhill chorų pikniko 

'(pusė del mainierių) -----
L. D.S.A. 18 kuopos auka per

d. V. Kazlauskas, Hartford, 
Conn. -----------------------------

Prisiųsta ant blankos A.L.D.L.
D. 21 kuopos draugų, Wind
sor, Can. ------------------------

Per d. A. Liktoras, iš Port
land, Me. ($5 del mainierių) 
Aukavo po $1.00 dd. J.

pas, S. Samaitienė, A. Bakanauskas,
M. Arbačauskas, V. Dambrauskas, A. 
Arbačauskas J. Burba. Po 50c., A. 
Prekis, S. Klastauskas, A. Liktoras, 
O. Liktaras, F. Nasutaučius, S. 
sutaučius ir O. Dambrauskas.

i Drg. K. Naginienė, Winches- 
’ ter, N. H. ---------- ______
Surinkta aukų per “Laisvės” 

pikniką, Worcester, Mass__ ;
ALDLD 225 kuopa, Southbury, 

Conn. ----------------------- -
A.L.D.L.D. 173 kuopa aukojo 

del “Liberator”-------------
Drg. J. G. Bendrikis, A. Atko- 

čaitis į r V. Kavaliauskas po 
50c del TDA___________j

ALDLD 235 kp. per d. K.Shal- 
tys del politinių kalinių-----

Drg. J. Naudžius----------------
ALDLD 17 kp., Shenandoah, 

Pa., $5.00 del Agit. Fondo
■ • ir $5.00 del Tarptautinio 

Apsigynimo ---------------
Baltimorės draugai surinko 

aukų piknike----------------
• ALDLD 143 kp., Reading, Pa.

ALDLD 219 kp. Forest City, 
' * Pa., del Tarp. Darb. Apsigy

nimo _______________
A.L.D.L.D. 25 kp., Baltimore, 

Md., del Tarpt. Darb. Apsi
gynimo —

Drg. O. Vilkaite, Hartford, 
Conn., prisiuntė ant blankos

Aukų surinkta laike LKF pra
kalbų, Brooklyn, N.Y-----

Prisiuntė d. J. Grybas, Nor
wood, Mašs., draugų aukas

Surinkta aukų per d. Bimbos 
prakalbų maršrutą kasyklų 
apielinkėj --------------------- 28.98

Drg. K. Lakitskas iš Freeland,
Pa. _____________________ 3.00

Surinkta aukų per D. M. šo- 
lomsko maršrutą Mass vals
tijoj ----------------------------- 18.19

Surinkta aukų laike D. M. šo- 
lomsko prakalbų Conn, vals
tijoj —

Drg. J. H. Jerome, So. Barre, 
Mass. ___ j__ _________________

Drg. V. Romanas, Vineland,

vės”

21.25 I : veiMinu -
[ L.D.S.A. .35 kp.,L.D.S.A. .35 kp., Bridgeport, 

-onnl Conn., del Liet. pol. kalinių 
18.3- ! A.L.D.L.D. 14 apskritys, She-, 

I nectady, N. Y. del Agitaci- 
' jos Fondo --------------

A.L.D.L.D. .14 apskritys, She- 
nectady, N. Y., del Liet, po- 

lit. kalinių ------------------
Drg. O. Š. Girniene, Bingham

ton, N. Y. ____________
Ačiū visiems draugams ir

1.00

5.35

10.50 
Babijo-

Na-

5.00

31.07

9.00

1.00

1.50
5.00
2.00

10.00

3.78
5.00

5.00

5.00

7.71

70.47

15.00

20.26

2.00

2.00
: Surinkta aukų laike A i do-Ly

ros choro koncerto del C.B. 31.95 
f Drg. W. Dicksney, Stamford, 
. Conn. ___—____________

Elizabeth, N. J., Liet. Kom
frakcija su pasveikinimu kon
ferencijai --:-----------------

2.00

ferencijai —:-------------------- 5.00
Drg. J. Žilinskas, Suffield, Conn. .50 
Surinkta aukų laikė visuotinos

• konferencijos Conn, valsti
joj ------------------------------- 12.00

Pittston, Pa., surinkta aukų 
laike d. Bimbos prakalbų_

L.D.S.A. 1 kp. per d. M. Luk
šienę, Brooklyn, N. Y___

Drg. S. Petkienė surinko aukų 
ant blankos-- ---------------

Liko nuo kelionių lėšų iš su
rinktų aukų laike d. F. Abe
ko maršruto ---------------

Auka nuo Shenandoah organi
zacijų per d. J. Pacauską_

ALDLD 3 Apskritis ir kitos 
organizacijos aukojo____ 28.69

Drg. P. Wartalka, Brooklyn,
N.Y., pridavė ant blankos_ 3.60

Aukojo po $1.00 A. Antanavi
čius, A. Pacisvičienė ir P. 
n Vartalka.

Drg. J. Svinkunas nuo ALDL
D. 28-tos kuopos, Waterbury, 
Conn., prisiuntė del Lietuvos 
Revoliucinio Darb. judėjimo

L.D.S. 106 kp., Oregon City, 
Oreg., per d. W. Murphy 
$5.00 del Agitacijos Fondo

ir $5.00 del Tarp. Darb.
Apsig.
Drg. Sukatskienė, Worcester, 

Mass. _____ __________
Drg. J. Alerfskas ir A. Venc- 

levičius po $1.00, iš Ka-
* nados. _________ ___ _x__

A.L.D.L.D. .189 kp. Portland, 
Me, per d. A. Liktoras _ 
(3.00 Liet., Polit. kaliniams, 
$4.00 “Daily Workeriui” 
$2.00, “Laisvei”, $2.00 del 
T.D.A. ir $2.35 į A.L.D.L.D.

A.L.D.L.D. 219 kp. Forest Cii 
ty, Pa. del Alkanųjų mar- , 
šavimo _ __—_______

■L.D.S.A. 23 kp.1 Binghamton, 
J N. Y. ___________ :_____ 4

Drg. P. W. Doris, Wilmerding^ 
r Pa. del Liet. Kom. Partijos
A.L.D.L.D. 235 kp., Freehold', 

N. J. per d, K. Shaltys — 
($5.00 del ateivių gynimo

4 ir $10.00 del bedarbių mar- 
? šavimo).
A.L.D.L.D. 85 kp., Haverhill, 

Mass, per d. A. Raskow —
Drg. F. Kaulakis, Marlboro, 

Mass.--------- - ------- 1------
i. A.L.D.L.D. 172 kuopa, Yon-
< kers, N. Y.x.-'.-v-------------

Surinkta aukų per konferenci
ją ir vakarienę Clevelande, 
(Del Liet. Pol. kalinių $14.-

6.47

1.00

8.05

2.00

5.00

5.00

15.50

2.00

5.00

5.00

_ ______ ___ drau- j 
į genis už suteiktą paramą Agitacijos ; 
! Fondui ir kitiems darbininkų, i;eįka- 
| lams ir kovoms. Centro Biuro Agi
tacijos Fondas reguliariai perduoda 
visus pinigus^ kam' jie yra skiriami. 
Taipgi prašome neužmiršti Agitaci
jos Fondą ir ant toliaus. Aukokite 
kiek galite patys, parinkite aukų ir : 
laike parengimėlių. Centro Biuras 1 
turi daug darbų, o juos finansuoja i 
tik Agitacijos Fondas._____________ į

' Taipgi atsiprašome tų draugų, ku- , 
I rių vardai netelpa, žemiau 50 cen- . 
: tų vardus negarsinome del sutaupi- I 
' ninio laikraštyje vietos.

, D. M. šoloinskas.
Agitacijos Londo Sekretorius

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. i

14.00 j

5.00 ;

5.57

10.00

t.oo

2.00

13.35

8.50
6.00

1.00
15.00

«

21

J.

51 
207

9
50 

212 
170

Suma 
$2.00 
30.50 
12.45

1.75
10.90
27.10

189

84
72
bb

12.60
2.00
1.22
2.35

1.25

1.60
3.50

Kp.
100

19
77 

219
rest

13 F.
28 J.
95 A.
Can.

J. Klastauskas, Chicago 
Joe Chesnus, Rart, Mich, 

Maęenas, Norwood, Mas 
švedas, Rochester, 

Lukaitis, Bayonne,__
Arisonas, Plains, Pa. 
Liegius Denver, Col. 
Semenas, Rivadavia,

F.
A. 
K. 
J.
S.

4.00
1.75
2.10
7.60
9.40 1 
3.00 i 

11.00
1.50 |

105

68

E. Aniolauskaitė, Dodge, 
Mass. __ --------------------
A. Laurinavičius, Phila, 
Pa. __________________
O. Vilkaite, Hartford, 
Conn._________ .---- __—

29, J. Rulys, Rockford, Ill. 
20 H. Žukaitė, Binghamton,

3.00
5.45

3.10

1.50
8.15

BALTIMORE, MD.
A.L.D.L.D. 25 kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 8 vasario, Lietuvių 
svetainėj, 853 Hollins Street, 8-tą 
valandą vakare. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų aptarti. 
Gausit naują knygą “Naujo karo 
gaisras.”

Sekr. O. Kučiauskaitč.
(29-30)

S. BOSTON, MASS.
L.D.S. 62 kuopos susirinkimas bus 

ketvirtadienį, 4 vasario, Liet. Pilie
čių Kliubo svetainėj, 376 Broadway, 
7:30 vai. vakare. Visi 
kit, yra svarbių reikalų 
siveskit ir nauju narių.

nariai atei- 
aptarti. At-

Valdyba.
(28-29) <

110
Argentina, __________ + —

106 A. Steponavičius, Amrid- 
gej Pa. ----------------- .___

14 O. žiobienė, Minersville,
Pa. __________________

66 A. Garbanauskas, Grand ’ 
Rapids, Mich. ---------------

190 J. Žebrauskas, Cleveland,
Ohio -—■_-------------------

25 J. Stanys, Baltimore, Md.
Pav. F. Miller’, Flint, Mich.
188 S. Pangonis, Hamtramck, ‘

Mich. ____ ------------------
118 A. Kraujalis, E. White 

Plains, N. Y/.--------
Pav. W. J. Masilan, Ellens

burg, Wash. /—--------
G. Raulinaitis, Lost 
Creek, Pa. ------------------

205 A. Šimulis, Westville, Pa.

8,25 •

1.75 i
3.50

3.00
8.65
3.70
2.00

2.10

1.75-

3.50
.40 J' 

11.05 |

M. Kairis, Bridgeport, 
Conn.________________

75 G. Kuraitis, Naugatuck, 
Conn._•________ ;___

, 68 J. Rudzinskas, Hartford, 
Con.. ________ ____

A. Bdrtnik, Akron, Ohio 
A. Valiifčius,. Pittston, Pa. 
[g. . Kachinskąs, Chicago, 
Ill. ' J_____________
P. Suplevičius, Montreal 
Can. _+_____________ —
J. Daukus, Detroit, Mich.
M. Yanavičienė, Wash
ington, Pa.-- --------------
L. Janušaitis, Scranton,
Pa. ____________ _
J. P. Chepulis, Seymour, 
Conn. ___ i------------------
W. Skeistaitis, Newark,
N. J. ________________
P. Spūdis, Port Carbon, 
Pa. __________________
J. Svinkunas, Waterbury,
Conn,--------- - --------------
K.
M. n.

63

59
12

146
137

236

39

225

159

28

j 217

36.95
3į.00

1.75
1.50

■' 4.75
9.95
1.75

8.00
1.00

1.35

6.75

23.70

1.75

PRANEŠIMAI Iš KITUR

WILKES-BARRE, PA.
A.P.L.A. 51 kuopos susirinkimas 

i bus sekmadienį, 7 vasario, Fajermo- 
nų svetainėj, Lee Park Avė.,, 10 yąl. 
ryte. Vięi nariai ateikit, bus apkal
bama vienybės klausimas su L.D.S. 
Taipgi meldžiu' narius įsitėmyti, kad 
mūs kuopos susirinkimai bus laiko
mi kas mėnuo pirmą nedėldienį toj 
pat vietoj. Tat prhneškit ir kitiems 
nariams. Rūpinkitės užsimokėti mo
kesčius, kad neliktumėt (suspenduoti.

Sekr. P. Maslaveskas.
(29-30)

EASTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

51-mos kuopos susirinkimas bus sek
madienį, 7 yaąario, Easton Baking 

,Co; svetainėj,. 34 N. 7th Št., 9:30 
va.' ryte. ‘ '

A.P.L.A. 32 kuopos susirinkimas 
bus sekmadieni, 7 vasario, Easton 
Baking Co. svetainėje, 34 N. 7th St., 
10:30 va. ryte. Visi nariai day- 
vaukit.

Komitetas.

DRAUGAI DARBININKAI
Įsigykite “Laisves” bendroves 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 
kalus visose kovose iki mūs pergalei!

rei-

92
44

136

17

54

104
65

49

52

1

165
Po suvažiavimui bus vakariene su 

kia koncertine programa toje pačioje 
taineje, kur bus konvencija:

GRAND ASSEMBLY
318 Grand St.,

pui-
sve-

l- >

Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 7-TĄ VALANDĄ VAKARE

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

ĮŽANGA ANT VAKARIENĖS $1.00,

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

PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ

grieš lietuviškus ir amerikoniškus kaval- 
kus šokiams. Kas myli šokti, tai pasiten
kins pilniausia. Tad seni, jauni, dideli ir 
maži būkite šiame metiniame dienraščio 
parengime.

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

Tikietų reikalaukite iš “Laisves” ofiso 
arba nusipirkite sqsirinkimuose kur jie yra 
platinami. Prašomė nesvelinti su tikietais.

3.00 i “Laisvės” Skaitytoji) ir, 
•r>o: Šėrininkų ir Visy Draugu 

2 50 į Susirinkimas Hartforde 
21.50 | -- --------

00, del Agit. Fondo $7.50. i HARTFORD, Conn.—Svar- 
Aukavo A.K po $1.00 J. Janukaitis, ' 5US susirinkimas lietuvių dar- 
A. Stravinskas: po 50c. J. Mažeika .... „• u..4^;..
ir J. Paltanavičius. Del Liet, politi- bininkyt, Laisvėm skaitytojų,ir J. Paltanavičius. Del Liet, politi
nių kalinių: po $1.00 J. Mažeika, J. 
Daminaitis, Mockaitis. Bražienė, N.

• Usevičia. Po 50c.: Metelis, B. Sur- 
lietis, Skistimas R. Janušienė, J. Ja-

ĮFnukaitis. B. Kirstukas, J. Petronis, 
A. P. Baltrušaitis, S. Kazelionis, F. 
Skeivis, J. Bekenis ir J. Semeniuk). 
Phila. Liet. Komunistų Frak

cija del Agit. Fondo — 
Phila. Liet. Komfrakcija del 

Liet. Kom. Partijos - ---
■ ;♦ |

5.00
10.00

darbininkų-, organizacijų' ną-1 
rių ir revoliuciniam judėjimui 
pritariančių draugų pasitari
mui labai svarbiais reikalais*— 
įvyks sekantį nedėidierrį; vasa
rio 7 d., 1:3O vąl. po pietų 
Lyric svetainėje, 59’3 Park St.

Būtinai, draugai, visi pęibtl-

172

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

bus sekmadienį, 7 vasario, Lietuvių 
Kliube, 339 E. 4th St.. 10-tą vai. 
ryte. Visi nariai ateikit, yra svar
bių* reikalų aptarti. Bus renkama 
nauja kuopos valdyba. Užbaigus tą 
susirinkimą bus T.L.D. kuopos su
sirinkimas. Tat visi būkit laiku.

Sekr. P. Kašarauskas.
(28-29)

PHILADELPHIA, PA.
‘ * (29-30) • Lietuvių Bedarbių Taryba rengia

----- ------------------  ) svarbias prakalbas sekmadienį, 7 va- 
wr or. • sarto, Liet. T, svetainėj, 928 E. Mo- YONKERS, N. Y. yąmensing Avė. Pradžia 2-rą vai.

Bedarbių demonstracija bus ketvir- po pietų. Bus keturi: kalbėtojai, du 
tadienį, 4 vasario, ant' Larkins Plaza, kalbės lietuviškai, du angliškai. Dai- 
12-tą vai. dieną. Visi lietuviai dar-thuos Lyros Choras. Visi lietuviai 
bininkai dalyvaukit.

Ginkus, Winnipeg, 
Can.----- - ------------

Paulius, Cicero, III 
Mikalopas, Lowell, 

Mass. ______ _—•----------
J. Blažiunas, Harrison,
N. J. _________________
J. Pacauskas, Shenando
ah, Pa. ----------------------
Ig. Šalkauskas, Eliza
beth, N. J. ___________
J. Kirstukas, Chicago, Ill. 
J. Kvietkauskas, Racine, 
Wis. --------------------------
O. Giržatienė, E. St. Lou
is, Ill. —-------------- '------
V. Williams, So. Boston, 
Mass. (---------- ------------
R. Beniušis, Detroit, Mich. 
Jotautas, Brooklyn, N. Y. 
K- Sinko, Ulster Park, 
N. Y. __________ _
P. M. Šolomskas, Brook
lyn N. Y. ____________
G. Kardauskas, Linden, 
N. J. _______ _
P. Kędąinis, Brooklyn,

1.50

17.32
5.70

k.25

4.75 |I
3.50 i

10.10

2.60

1.75
3.10

16.05
1.50

.65

15.60

3.35
l 25 
5.00J. Sirbin,, Yonkers, Nf. Y.

* . . . .. . ~t
Viso įplaukė grd. mėn.’ $430.99

Gruodžio mėm išeigos:
• • r

Sekretoriaus ir knygiaus alga 
už mėnesį -----------------

10 mėn.
Krasaženkli'ą pirkta už------
Prenumeratą už “Priekąlą” d. 

/ L. Svirplię ___T----- - --------
“Daily Workeriui” su pasvei

kinimu 8 metų1 sukaktuvių 
Už A.L.D.L.D. skelbimus “D.

Kalendoriuje” -----------
Pirkta anglų kalboj knyg 
Damoketa paštui už “Bals 
Kelionės lėšų į Paterson, N. J.
Pirkta viepam nariui 

kalboj knygų

■ į uz menes) '-------
Iždininko algą už

45.00
42.00

.65

1.00

10.00

1.33

15.00
' "27)42

.15
1.60

rusų

Viso išeigų ____    _$144.15
Sutrauka:

Balansas nuo lapkr. buvo $1,280.99
Gruodžio mėn. įplaukė __  430.99

Kartu ____________ 1.711.98
Gruodžio išeigų ------------ 144.15
Balansas sau.. 1 d., 1932 m. $1,567.83
D. M. šolomskas,

A.L.D.L.D. C. K. Sekretorius,
J. J. Kaškiaučius

Iždininkas

GRAND RAPIDS, MICH

Didelė Naujiena

PHILADELPHIA, PA.
Čia atsidarė traktorių mokykla, po 

No. 1510 Brandywine St. Atdara 
nuo 12 vai. dieną iki 10 vai. vaka
re. Mokinama mechanizmo dieno
mis ir vakarais. Mokyklos tikslas 
išmokinti mechanizmo ir pasiųsti į S. 
Sąjungą.

M. V.

FREEHOLD, N. J.

NEWARK, N. J. |
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 

į mo lietuvių kuopos susirinkimas bus 
! penktadienį, 5 vasario, Kubio svetai
nėj, 79 Jackson St., 8-tą vai. vakare. 
Visi nariai būtinai ateikit, yra svar
bių reikalų aptarti. Pasiimkit ir kny
gutes. Atsiveskit ir pašalinių, nes 
po susirinkimui Dr. Kaškiaučius pa
sižadėjo suteikti labai įdomią prėlek- 
ciją sveikatos klausimu.

Sekretorius.
(29-30)

Lietuvių ukčsų Nepriguhningas Į 
Pašalpos Kliubas rengia šaunų ba
lių šeštadienį, 6 vasario, Fordham 

j. Hali. Bus 3 pypkių “praisai.” Ge- 
I ra muzika grieš įvairius šokius. Tu- 
I rėsime skanių valgių ir gėrimų.

Kviečiame visus atsilankyti ir pasi- , 
; linksminti. Įžanga 25c. Balius pra- i 

7:30 vai. vakare.
Rengėjai.

(29-30)

HARTFORD, CONN.
A.L.D.L.D. 68-tos kuopos susirinki

mas bus pirmadienį, 8 vasario, po 
No. 29 Lawrence St., 7:30 vai. va
kare, 
bių

Visi nariai ateikit, yra svar- 
reikalų aptarti.

Sekr. J. Rudzinskas.
(29-30)

sides

EASTON, PA.
Subatoje, 6 d. vasario, L.D.S.A. 14- 

ta kuopa rengia šaunų draugišką va
karėlį su “Fishing Line” ir kitais pa- 
marginimaiš. Vakarėlis Įvyks Easton 
Baking Co. syetaipčje, prasidės, nuo 
7:-30 vai. vakare. Kaip visiem yra 
nuo seniau žinoma, draugės moterys 
visuomet surengia puikias pramogas, 
taip ir šiuo atveju, vakąrėlis' bufį ne- 
paprastąi linksmas ir žingeidus. Bus 
gera muzika šokia'ms, 'taipogi gar
džių užkandžių, silkių, kopūstų, ka
vos ir naminių pyragų, žodžiu, už 
prieinamą kaina galėsite gauti pilną 
vakariene. “Fishing line” suteiks 
daug juoko kaip mažiems, taip suau
gusiems. Atėję nesigailėsite. Įžan- 

visiems veltui!
Kviečia Rengėjos.

(29-30

ga

EASTON, PA.
Nedėlioj, 7 d. vasario, Easton Bak

ing Co. svetainėje, punktualiai 2-rą 
vai. po pietų, įvyks labai svarbios 
prakalbos, kurias rengia ! 1 Dar- - ■ '

! Komitetas. Kalbės drg. 
j Bimba iš Brooklyn, N. Y.

kalbos, 
fo. Ore

I V41VIUO. T *04 UVVU'l-------

darbininkai kviečiami dalyvauti. «
' Rengėjai.

(28-80)

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 7 vasario, po 
I No. 59 Roisman St., 1-mą vai. po 
i pietų. Visi nariai ateikit ir naujų 
atsiveskit. Gausit • naują knygą 
“Naujo karo gąisras.” Užbaigus tą 
susirinkimą, bus Tarp. Darbininkų 
Apsigynimo kuopos susirinkimas.

Komitetas.
, (28-29)

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17-tps kuopos “Lais

vės” bendrovės šėrininkų susirinki
mas įvyks bendrai sekmadienį, 7 va
sario, A.L.D,L«D. 17-tos kuopos kam
bariuose, 27 W. Coal St., 7-tą vai. 
vakare. Visi kuopos , nariai ir “Lais
vės” bendrovės šėrininkai, dalyvau- j 
kit, yra svarbių reikalų aptarti.

Sekr. V. Rugienius. .
(29-30)

. FIU0SQN, MASS.
Aido Choras rengią jconcertą.ir šo- ■ 

k!iu^ šėštadien., 6 vasario, Liet. Pi
liečių Kliubo svetainėj, 17 School St. 
Prądžia 7-tą val.< vakare. Progra
mos išpildyme dalyvaus M. Paruliū- 
tė iš Worcester, V. Gurskis, ąmuiko- 
rius, it ,E. Sidariūtė. Aido Choras > 
dainuos naujas dairias. Bus ir due- ' 
tų, kvartetų ir t. t. Kviečiame visus i 
atsilankyti.

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

vakarą šeštadienį, 6 vasario (Feb
ruary), Ukrainų Darbininkų svetai
nėje, 59 Holsman St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Bus gera muzika šokiams, 
skanių užkandžių ir gėrimų. Taip
gi bus įvairių pamarginimų. Kvie
čiame visus atsilankyti. Įžanga vy
rams 15c., moterims 10c. ,

Rengėjai.
* '(26-30)

Bell Phone, ‘ Poplar 7545 ;

A. F. STANKUS ■■ < i ■ (. ■ į

i GHABORIU8-UNDERTAKE*
(•halaamnoja Ir laidoja num|roaln» aqt 
rlBoklų kapinių. Norintieji garanto D<- 
tarppviMta Ir ot ta*ą katn« nulindiaup 
ralahdojė laukitia paa Pna aiana ,
galite ereuti iotpa ant viaokjjj kapinių :k«e 
gerlanelpM aietaee Ir oi Santa kalne _

Rengėjai.
(28-29)

NANTiCOKE, PA.
A.P.L.A. 16-tos kuopos susirinki- j 

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

Sekretorius.
(28-29)

Eastono 
rganizacijų Bendro Veikimo 

Antanas 
Visi lie

tuviai darbininkai yra kviečiami 
kuoskaitlingiausia dalyvauti, nes bus 
daug klausimų nušviesta iš klasių 
kovos lauko, bus gvildenama, krizis, 
bedarbe, artinantis pasaulinis karas j ivnuoo svetainei, .5/ 
ir t. t. Taipogi bus nušviesti vėliau- ' Pradžia 6-tą vai. vakare.

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

gu balių šeštadienj, 6 vasario, Rusų 
Kliubo svetainei, 37 Clinton St.

Tai bus

JO

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia. Po

imomaiiiBiiifliiiaiiiBiiiBiiisiiiBmoinBii>ainsiĮioi»aniBiiisiiismaiiioiiifli»BiiioiiiBniaiiiBii)ūHistiioiiiBiiiai»fltiiQiiiauiBiiioiiiotiiojj

kit. Visi “Laisvės” skaityto
jai, dalyvaukit patys ir kitus 
lietuvius darbininkus kvieskit 
atsilankyti.

Už savaitės laiko po to įvyk
sta “Laisvės” bendrovės šėri- 
ninkų visuotinas suvažiavimas. 
Svarbu ir mums tarti žodį ki
tą apie jos turinį ir t. p.; apie 
Komunistų Partij’ą ir kitus da
lykus, kaip kad bedarbė ir tt.

šiame susirinkime dalyvaus 
ir J. V. Kom. Partijos lietuvių 
frakcijos Centro Biuro Sekr. d'. 
Bimba ar kitas kuris.. ,
, šį mitingą šaukia K. Parti
jos Liet. Frakcija.

Judžiai arba krutanti pa
veikslai iš, Sovietų- Sąjungos 

' “Senas ir Naujas” bus rodoma 
i dar pirmą .sykį šiame, mieste, 

sėkmadiėriįį vasario (Februa- 
; 7 d;, Liet’. Sūnų ir Dukterų

: Draugi jos i svetainėj,! 1057 Ha- 
J milton Ave., .N^. W. ’ šitie ju
džiai bus. l-abai interesingi, nes 
tos filmoę darytos Sovietų Są
jungoj. Paveikslai traukti iš 

; :tikro gyvenimo darbinihkų ir 
valstiečių : Šalyj. Perstatoma 
senoji Rusija prie caro ir 
bartinė Sovietinė Rusija;

i domi tikri darbininkai bei 
stiečiai, jų gyvenimas, jų
rybos darbas, o ne aktorių lo
šimas keno nors sugalvotų 
vaizdų., , •

Bus ir kita filmą—naujausi 
įvykiai Sovietuose, parodanti 
svarbiausius' nuotikius darbi
ninkų tėvynėj.

Apart to viso, bus ir j-uokų. 
Trečia filmą tai amerikoniška 
komedija. Mėgstanti juokus 
turės progą gardžiai pasijuok
ti.

šios filmos bus rodomos tris 
sykius-. Vienas perstatymas 
prasidės 2-rą vai. po pietų ir 
tęsis iki 4 vai. po pietų ; ant-
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kū-
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Darban, Išbaigi Platint 
Darbininkų Kalendorių

.i ■  ----------------- A     K — f — „   t—V . - —u l—    ; 

Kur tik pasiūloma, visur darbininkai noriai perką tą svarbų, ntoksliniu straips- 
niy ir istorinių informacijų šaltinį.' 1 Aišku, jog daugelis dar yra tokių, kurie ne
turėjo progos išgirsti, kad mūsų dienraštis išleido taip svarbią knygą

, • f . ’ 1 J . •
___ ;______________________________________ į I ’ ' ' , 1—-------------------------—---------------

. ■ < į ..... z . . -
Norintięji užsisakyti po vieną knygą, mokestį galite prisiųsti pašto ženklais 

(stamp'omis), 5 arba 2c stampomis. Ap-laikę iš jūsų 25 centų vertės štampų, 
tuojaus pasiųsime Darbininkų Kalendorių. Išlaukite ilgiau, tuojaus reikalaukite tos 
taip naudingos knygos.

DAR YRA 900 KOPIJŲ, TURI IŠEITI VISAS
Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 

ir šiemet Rūpinkimės, kad Neliktų.

KAINA 25 CENTAI, GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMS
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LIETUVIS GRABORIUSIr Pats Nusižudė ’.

JUOZAS. KAVALIAUSKAS< >

><

>C

O
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Telefonai:

•35c. -

Darbininkas.

So-!

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

patar* 

ir už 
kainą,

1439 South 2nd Street
PH1LADEL PHIA, PA.

Bell—Oregon 5136 
Keystone—Alain 1417

Norintieji ge
riausio

69.8. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 8-8720

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

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

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

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

< >
>

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHS

itWBiMiiiiwiiiiiiwiiffliiiniiwiiiuiMiiiiiiHniiiiniw
; VIENINTELĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ

: AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
I2i E. 14th STREET, Near lat Avenue NEW YORK CITY 

t

&?nStus’ °kairieji Nužudė Pa< Dukterį:!!

. TELEFONAS ATDARA DIE:
Pylaski 5-i090 IR NAK'IĮ

NAUJAUSIOS MADOS

4)

<?>

O
< > 
< >

6

KętvirtąęŲ Vasario 4, 1932
TT

Tai Dar Pirmu Syk

tautinio jjaroiniiiKų apsigyni- km . nuvow
mo lietuvių 17-tps kuopos, ne-! bedarbius “didžiais
1— 1» • r-r *1 LlT • — »» J — ..K ~ ... < ..-h,

Iš kuopos išstojo F. Natinei- | Amerikos dirbtuvėse, apie • Italijog 21, Latvijos 1371
Jei nepa-

kadai ęąudė*. buvo apsimaską-. 
tę. ■ Bet gal policija ir nenoyi; i1

1 )

t

1

v

i#®

rią atsiuntė astuonios draugijos 
savo delegatus pradėti tą dar
bą.

procentų, tuo tarpu, kaip 
1928 na. socialfAšistai turč-

kompanijom už paimtus iš jų Į JĖGŲ SANTIKIAvWs 
tayorus. . ! - KAUNE •

paremsite badaujančius, bet • 
nepasiduodančius Kentu cky | 
mainierius.

“FIVE YEAR PLAN”
NEW BRITAIN, Conn.

organizacijos | draugus; tai reikalinga finan- 
mieste rodyti ; sinė parama. Tam ir yra ren-

ir 
ši 

Bus visokių užkandžių ir minkštų 
Visus Kviečia Komisija.

Lietuviai darbininkai Brook- 
j lyno ir apielinkūs, nepamirš- 

Ten buvo išdirbta planai va-i kite dviejų, svarbių parengi- 
šeštadienį, vasario 6 d.,

• Bus perstatyta visa eilė te-l 
atrinių vaizdelių : apie mainie-

Smetonos valdžios

L.D.S.A. 83 kuopa ir Liet-

KELRODIS: Atvažiavusiems traukiniu reikia eip 3rd. St., kurią 
eina nuo pat stoties iki svetainės, tik 3 blokai. Automobiliais 
tas pats kelrodis. Važiuojant iš Great Neck’o Village, reikia 
važiuot Middleneck Rd, įki Kenąingtoh Entrance, čia parisųkt pe? 
geitus ir laikytis po tiesiai ant Nassau Rd. iki West Drive, čia 
sukt po tiesiai. O po kariai bus svetainė. _ .

i

1
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Mw Britaine Ateinančiais Miesto Rinkimais Ko-i V Į p TIM U C 71MI OC 
munistai Statys Savo Kandidatus, — ' **‘,***’« M'AUI1;Um

Du Svarbūs T. D. 
Apsigynimo ParengimaiNEW BRITAIN, Conn. — ganizacijų konfęrenciją, į ku- 

Kaip tik prasidėjo plėstis be
darbė, algų kapojimas ir darbi
ninkų atleidinėjimas iš darba
viečių, tuoj ir darbininkų judė
jimas pradėjo kilti šiame mies-ijaus, ten išklausyta draugų ra-1

, telyje. Darbininkai pradėjo portas iš to, kaip surinkti pa- j bus dailus koncertas, kur dai- 
dažniau rengti ypač masinius rašai buvo priduota, kad pagal1 nuos Aido Choras ir jo Mergi- 

būtų uždėti Partijos^nų Sekstetas; taipgi ir kitų 
andidatąi ant rinkimu surašo. I tautų bus gerų, dainininkų, šį 

Delegatuose sukėlė * gardaus i koncertą rengia Tarptautinio 
'___ b /. kad miesto Darbininkų Apsigynimo

__ _c __ ___ ’ (raštininkas) iš kar- Ęvooklyno, sekcija, Ukrainų 
Tai jie per savo to manė mūsų draugus nugas- svetainėj, 101 Grand St.,

■ • - “ ' ' ' Neškitės' Bropkl-yne. Prasidės 7:30 vai.

mitingus ir demonstracijas ko-' teises, būtų uždėti Partijos • nM Sekstetas; taipgi ir kitų 
vai už socialę bedarbiam. ap- ik< 
drauda. j ■°v—<'

Suprantama, tokis darbiniu-. juoko pranešimas,, 
kų veikimas turčių klasei nega-; “klarka? i 
Įėjo patikti. ' 
tarnus užsimoja areštais ir te- dint. Jis pasakė: , -
roru komunistus kalbėtojus pa- ( laukan iš -čia < su ’savais para- j vakare. Įžanga 50 .centų, 
gąsdinti,, kad niekas neklausy-..šals.” ■ Bet ; kuofnęt \ palodyta 
tų kopiunistų tąsė darbininkų į jam įstatymai, tai tas ponas, 
kovose. Kad geriaū išgąsdinus neturėdiynas ką daugiau sdkyti, 
ir atstūmus darbininkus nup dar suniurnėjo, jog “įstatymai 
susioi'ganizavimo, tai vyriau- negeri 
sias miesto valdininkas’ buVo 
pareiškęs, kad šiam miestelyje i 
komunistam nėra' vietos su Sa
vąja propaganda ir jei kas tą 
“didvyrį” pavadintų kapitalistų 
įrankiu, tai tokis gausiąs patu- 
pėt šaltojoj 21 valandas.

Bet ne darbininkus nugąs- j 
dinti tokiu vaikišku baubu. Juo , 
turčiai aštrino kovą prieš, dar-Į 
bininkus, tuo labiau darbiniu- ( 
kai pradėjo spiestis į vienybę, 
ypatingai kovai už socialę be-. 
darbiam apdraudą.

Juk jau daėdė tas alkis kož-!
. na varguolį. Turčiai daugybę ■ Darbininkiškos 

darbininkų iš darbaviečių iš- į rengiasi šiame 
metė ir dar daugiau meta lau- I puikų paveikslą “Penkių Metų i giama šie vakarėliai.
kart. Iščiulpė nuo seniau susi- j Planas.” Tas judis yra kai-Į ' J. Saulėnas.
taupytus centus; jų namus ban-1 bantis ir bus rodomas ’ Rialto i ---------------------
kai atiminėja ne po vieną, bet: Teatre ant Broad St., vasario; n M . n, M
jau desėtkais. Vienas bankas 121 d., 12 vai. dieną. ’ ; mmOga Naudai dtreiKUO- 
čia užsidaręs neatmoka depozi- ■ Darbininkai turėtų įsitėmyti i Lnriu Mninorin Šivalrar 
toriam jų pinigų, ir tt., ir tt. , dieną ir laiką, kad pamačius tą JdllC^ ma,ner>Ų ^VdKdl

Vadinasi, darbininkų padėtis, judį, kuris ne tik vaizdais, bet į 
jau dabar juoda ir ji vis blogė-1 įp kalba pasakys apie būdavo j i-1 
ja. ■ mą socializmo Sovietų Sąjun-

Liberalai su socialistais ir ki- .gOj, . ;
tokiais šarlatanais, ( pasinaudo-; _____
darni tuo. bedarbės krizių, pra-i DRAUGAI LIETUVIAI VEI- 
dėjo rodytis darbininkų “drau- į KIA
gaiš” ir “išliuosuotojais” iš to i NEW BRITAIN, Conn.— A. 
skurdo, šaukia mitingus neva I L.D.L.D. 27 kuopos Itiiygius A. , . ■
iŠreikaiavjmuL. i kadi .. datbftiin- i Remeitią šįdi? ‘metaiį; tikrai pa- sū eikieuus. 
k^m . elektros* kompimttal' tXtn’n'a-j sirodė savo vietoje. Jis pui- 
žintų (elektros kainą, neva; be-1 kiai platina Darbininkų Kalen- 
darbių labui. v ......
tikienai nępasisuka,: juos darbi- jai įstojęs narys į kuopą, drg 
ninkami, nprs ir ne vaši klasiniai p, Miknevičia. 
susipratę, numaskupja, kad ne r ’ 
jiem darbininkus kovose vado- kas.’ Taip ir reikia. J_1 
vaut, nes* jų pirštai perdaug Į tinka darbininkiškas judėjimas, 
pažlugę grafte, ii* todėl tiem tai daug geriau, kad pasitrau- 
monelninkam jų pradėtas dar-jkia iš kelio.

* bas, kaip matos, šiame mieste!
nevyksta. . Lenino paminėjimo prakal-

Komunistų Partija mato, jog (bos. ir pas mus atsibuvo, bet iš 
tų grafterių saujalė\ užsimoja - lietuvių jose žmonių buvo per- 
darbininkus suvilt su visokiais' mažai, 
feikeriškais reikalavimais, pa-!
liekant nuošaliai tikrąsias ko- komfrakcija rengia diskusijas j]1-'

kad komunistam nėra j į0J/ /g Laisvės
uždrausta statyt savo kahdida-; svetainėj,j46 Ten Eyck St. 
tus, ir tada priėmė, jam atneš-! Sitįe • du parengimai yra 
tų suvirs 250 parašų. .svarbūs ir reikia juos parem-

Tad jei kapitalistinė klasė/1; Visas pelnas eis streikie- 
nesuras dar tam kokių kliūčių,! ri?ms Ir kūlėms kovotojams 
tai išrodo, kad komunistų kan-'uz darbininkų reikalus, kaip 
didatai bus ant rinkimų sura- kad tiem’ kurie buvo uzpultl 
šo, ir darbininkai pirmu kartu 
šiame miestelyje turės progą 
atiduoti savo balsus už savo 
klasės Partiją, už Komunistų.

! Partiją.

< ♦ r :
h dliih.i.ifc. i

y SKALDYMO DARBAS 
t ■. * -

Tarnautojų profsąjungos I
’ • 1 HIGHBRIDGE, N. J. —'

Dr. Low, 60 metų. amžiaus,! 
čiepijimo pagelba nužudė 
savo pačią ir 10 metų am-į 
žiaus dukterį ir paskui pats, 
užnuodijo savo kūną ir mi- j 
rė. Sakoma, kad senis tu- ! 
rėjo. nemažai pinigų, kurie 1 
žuvo delei krizio ir todėl jis: 
neteko lygsvaros galvoje.

kambariai bei gimnastikos vie
tos įvairiose mokyklose bei skaldymui socialfašistai įkū- 
labdaringose įstaigose, vaka- i prįe savo socialfašistinės 
rais. Bet juokinga kalbėt sajung0s tarnautoju skyrių, 
nastinį mankštymąsi alkanų Tai Jie padare gaudami nu- 
benamių, kuriuos palengva i rodymų iš.fašistų puses, 
badu marina miesto valdonai, j 
.neduodami jokios reguliarės! 
pašalpos; o dar ir tą pačią Į 
ligšiolinę pašalpą griežtai ma- į 
žiną.

GERAI PADARĖ
30 lapkričio “Adatos” 

i profsąjunga/ šaukė narių 
susirinkimą. Į susirinkimą 
rūpinosi pakliūt ir buržuazi- 

‘kuijos šnipai—buržuazinių lai- 
’ | kraščių

Puslapis Penktas

nąvimo 
žemą 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W
NEW YORK. — Pirmiaus 

miesto valdžia sustabdė nau
jų mokyklų statymo ir pąr..v vv. .
taisymo darbus, kuriems .ka- l kraščių atstovai. “Prezi” 
daise buvo skiriama $220,000,-J eliumas, susirinkimui prita- 
000; dabar dar $19,-112,840'1 riant,—rašo “Lietuvos Ži-

Kitas parengimas bus Tarp-1 numuša nuo viešųjų darbų.1 nįQS” pareiškė ’kad visi i 
tautinio Darbininkų Apsigyni- |,Taip. tai niiest^ ^omii^pta Raun’o ^enraščįai gina bur. j. 

darbais, kuriuos pi'rmiaus ža-; žuazijos reikalus,, tąi tokių 
dėjo, norėdami atitraukt be- j 1 a i kraščių .korespondentų 
darbius nuo kęmunistų vado- jie į savo suširink'imą ne- 
vyūės. į gap įleisti.” Ir gerai pada-!

. rė, kad neįsileido. iBROOKLYN. — Kriaučiui i ’ 1 1
Jacobui Cohenui gręsia kalėji- ' 
mas iki gyvos galvos, kad jis į 
požeminiame gelžkelyje iš
traukė iš savo kaimyno kiše- 
niaus $7. Mat, jau nebe pir
mą sykį jis areštuotas už va
giliavimą. Tačiaus teisėjas I 
bankininkas Vause. kuris su-1 
vogė milionus dolerių iš dar
bininkų depozitorių pinigų ir 
dar išviliojo šimtus tūkstančių j 
dolerių iš žmonių su pagelba i 
savo prigavingų Šerų,—už tai 
šis teisėj.as siunčiamas tik še
šiems metam kalėjimam Bet 
ir tų jis, suprantama, neišse-

Tampoj, Floridoje, ir areštuo
ti už tai, kad lapkrityj suren
gė rusų revoliucijos paminėji
mo demonstraciją. Policija 
juos užpuolė, sumušė, ir 14 
areštuotų darbininkų tapo nu
bausta po 10 metų kalėjimo, 

; kiti po 3 metus. T.D. A. veda 
j bylą, kad paliuosuoti tuos

Kiek Lietuvoj Sve- ' 
timšaliy GyventojųNEW YORK. — Darbiniu-j 

kų Dramatiška Taryba turi i 
muzikaliai-teatrinę pramogą, 
su šokiais, 8 vai. šiandie vaka- !

Irę, Manhattan Lyceum svetai-i
■ nėję, 66 East 4th'St. Visas i skaitliavimu, 1'932 - metų| .-| 
pelnas skiriamas sušelpt kar-1 sausio 1 dieną, Lietu- 
žygiškus Kentucky kabyklų! voje buv0 16>432 gvetimša-

i liai. Jų tarpę Amerikos pi
liečių 333, Anglijos 113, Ar- 

riu streiką, apie Scottsboro tei- gentinos 9, Australijos 26,
v . I TA 1 • • r-7 -X. 1 1

.DARBININKŲ PASITA-1 
RIMAS

i

Sąryšy su naujais ligonių j 
kasų rinkimais buvo sib 1 
šaukta visos eilės fabrikų 
darbininkų atstovų pasita
rimas. Jame dalyvavo 14 
darbininkų. Vienas drau
gas davė platų pranešimą 
apie praėjusius ir ateinan
čius ligonių kasų rinkimus. 
Prie to, žinoma, kalbėjo ir! 
apie socialdemokratų par- \ 
davikišką darbą visą laiką 
ir jų vaidmenį ligonių ka-: 
su tarybų išvaikyme. Pasi- ’ 
tarime nutarta kiekvienam | 
fabrike išrinkt komisijas; 
kurios vadovautų . .rinki
mams, ir isstatyt kandida- 

, tus į ligonių kasos tarybą.' 
■Be to, darbininkai griežtai, 
protestavo prieš ligonių ka- ■ 
sų rinkimų panaikinimą 
Kaune ir Panevėžyj. i

Dalyvis.
Bet kur tie poli- dorių: o jam daug padeda nau- 3trelk«- apie =>cousooro tei- s-- y- ■ -

■ • ... 1 J , psmą pries nekaltus negrus jau-1 Belgijos 7, Čekoslovakijos
■j nuolius. apie skubinimo siste-1 235, Danijos 80,• Estijos 86,

Lenkijos 30,Meksikos 1, Nor
vegijos 9, Olandijos 11, Pa-1

‘ lestinos 47, Persijos 1, Fran-.
' cūzijos 28, Rumunijos 26, |-o—-  . - € -c A-  
/SSSR. 102, Pietų Slavijos 3, kinimą Kaune ir Panevėžyj.
i . _____ . . . — « 1 • • 1 • 1 «TV 1 •

vas prieš badip; komunistai pa- vasario 7 d. Tema bus pasi-j 
stebi, kad ateinančiais miesto' renkama diskusijų laike, bet 
rinkimais tie politikieriai nori pirmiausiai bus padiskusuota, 
pasižvejot balsų sau ir savo “Ar sklokininkai nedaro klai- 
kandidatams. Todėl štai ką ko- (dų, veikdami prieš Komunistų 
munistai daro. Jie nutarė ir: Partiją?” Diskusijos atsibus 
jau pradėjo vajų, kad ateinan- • Darb. Kambaryje, 100 Beaver 
Čiais balandžio mėnesį miesto st., 1 vaj. po pietų.
rinkimais savus kandidatus iš-1 , “Laisvės’’ skaitytojai, pasa- 
slatyt. kykite ir kitiems apie diskusi-

Sausio 29 d. buyo Kom. Par- jas, kad dalyvautų.
tija sušaukus darbininkiškų or-' Nekarštuolis.

7 , IrTT'” "7 7 . - a > i.z IE” w * *

Milžiniškas fakaradij Balins
. , Rengia .Chorau’Pibrnjyn, L.D.SALir T.D.Ą. j 

■Greit ’NeeU,’ Long istfeha, N; Y. • "

Snbgtoj, 6 d.Yashritf (Febr.) 1932 ;
• Naujoj ir Puikiai Įrengto^ ’ I

Community Church House Svetainėje
Prieš Kensington (Public School) Mokyklą

Pradžia^ 7-tą Valandą Punktualiai
3rd ST., Kamp. Stoner Ave. GREAT NECK, N. 1

Grieš Gerai žinoma Wm. Norris’O Orchestra 
Lietuviškus ir Amerikoniškus Kavalkus Šokiams

Įžanga 50c Ypatai; Vaikams 25 Centai
Visi Great Necko ir apielinkės lietuviai, taip pat 

brooklyniečiai yra širdingai kviečtami atsilankyti į 
mūsų parengimą, 
gėrimų.

Sovietų Sąjungos darbininkų ir 
valstiečių gyvenimą ir kt. Vai
dinimus suteiks penkios teatri
nės darbininkų grupės: Artef, 
Prolet-Buehne, .Workers La
boratory Teatras, žydų Darbi
ninkų Dramos Sekcija ir Uk- 
rainų Dramatiškas Ratelis.

Be to, bus raudonieji artis
tiniai šokikai, įvairi revoliuci
nė muzika ir dainos. • Įžanga 
tik 50 centų.

Lietuviai darbininkai

x :------------- - ------

MES BALSUOSIM TIK Už: 
SAVO, KAIRIŲJŲ DAR

BININKŲ, SĄRAŠĄ
Šragovičiaus fabriko dar

bininkai protestuoja prieš 
ligonių kasų riųkimų panai-

Darbininkai sako: “Rinki-i 
mus panaikino tik del to,-' 
kad laimėjo kairieji darbi
ninkai, kurie kovoja už mū- 

• Mes griežtai 
pa-1 įr 7 kitų valstybių. Be pilie-1 protestuojame prieš tai, ir 

tybės (nausistų) yra 9127. kai bus rinkimai, mes vėl 
svetimšalių gy- balsuosime už kairiuosius”.

j Suomijos 27, Švedijos 22,
Šveicarijos 103, Turkijos 1, 
Vokietijos 3153, Vengrijos

!18, Dancigo 18, Graikijos i
115, Vokiečių optantų 1396, įsų reikalus.
I * 1 • J 1 j i • • t • | . •

NEW YORKO-BROOKLYNO 
{VAIRUMAI

NEW YORK. — Policija 
spėja, kad tai Vincento Colio, 
alatis šmUgelninkų vado, geng- 
steriai nušovė' pirmadienio va
kare du vyru ir vieną moterį 
iš priešingos i 
gengės. !

Klaipidoje
vena 4917. Kaune 3753 sve- Po tam darbininkai išrinko 
timšaliai. I iš savo tarpo trijų žmonių

- ---------- -—.— j komisiją, kuri padės ligonių

i Suareštuotas ir Kaltina-! Jinkimų kampaniją
i Į).1 dVcSL.

mas Užmušime Kapine !
i Suareštuotas ir Kaltina- I
’ I )1 rlV

COLLINSVILLE, Conn.-- 
Policija, suareštavo Maskai- 

' \ j mūnšainierių I tį, lenką, ir kaltina užmušį- 
Bet sako, kad sunku me lietuvio darbininko Juo

kią, ^žmogžudžius, sučiupti; zapo Kapino. Sakoma, kad 
jie nepalikę jokių pėdsakų o Maskajtis buvo pasiskolinęs 
,W“,9 S&TFSft ■».<• d»‘l’il™k»»«r 
kaltinįnkų sugaut: įi perdaug 1 C«N grąžinti. Vietoj, 
didelius i k'y^niš : gauna iš V. (atsiteisti, jis pasįėmė kirvį,. 
Colio būtlegerių trusto. i suskaldė Kapinui galvą ir1 

-— I paskui uždegė tą šėtrą, ku- 
Brooklyne federalis prisaG rioje Kapinas gyveno/ Bet: 

kintųjų teismas įkaitino dvyli- Mask aitis nenrisinnžista ką direktorių Koegel Brothers a s K WS nepusipaZĮSta 
Karpetų Kompanijos. Jie, 

I mat, prigavingai “niibankrūta- 
vo’1’r biznį, pasiglemždami i 
virš $200,000, priklausančių l 
šėrininkams ir įvairiom kitom i

DAR DIDESNIU PASIRY
ŽIMU KOVOSIME

Kanalizacijos bei vanden-1 
tekio darbininkai griežtai 
protestuoja prieš ligonių1 
kasų rinkimų panaikinimą i 
ir žada dar didesniu pasi-1 
ryžimu kovot už kairiųjų 
darbininkų sąrašą.

IŠ LIETUVOS
I

NEW YORK. —■ Pulkinin- 
Jtas Wm.’Ji Donovan prisidėjo 
■prie vadinamo “greito bedar- 
ibių šelpimo komiteto,” kuriam 
vadovauja grafteriai politikie
riai. Jis, sako, stengsis palai
kyt “protinę bedarbių sveika
tą-;” jiems būsią atidaryta la
vinimosi vakarai, sėdėjimo

1 — /

NEDUODA IŠLEIST
' * ATSIŠAUKIMŲ

Fašistai neduodą kairie
siems darbininkams išleist 
atsišaukimų sąryšyj su atei-' 
nančiais ligonių kasos rin-Į 
kimais. Iš viso ko matyt, 
kad fašistai šį kartą dar 
smarkiau terorizuos kai-j 
riųosius darbininkus,
cialf ašis tams gi duos pilną 
laisvę, kad paėmus ligonių 
Rasą į savo rankas galėtų

Kaune per rinkimus į li
gonių kasų tarybą kairieji 
Surinko iš, 7,300. balsavusių 
apie 4,000 balsų arba 55 
procentus. Socialfašistai gi dar daugiau darbininkams 
gavą tik 2,150 balsų arba 30 akis apdumti.

Darbininkas.
“Balsas” z ■

i i—J

Užtikrinu,, kad mano , pa
tarnavimas bus atatinka-t 
miausias ir už prieinamą 
ka’ną. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu :

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

Subatos vakare 75 centai 
t

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary

Naujai perdirbta. Riisi.škai-.Tuikiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su modemiškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperini ui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIALS IR UTĄlA’INKAlS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei iššiperhno: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu. !c. .n.)

29-31 Morrell St.,
TIES BROADWAY 1R FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

•r v
tarpe Cook ir Deveboise Streets

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku, 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį- 
nė Lietuviška-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

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumęs į v a I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę Rvetai-,' 
nę, t i n k amą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams' ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer- 
,ry. 1 i t • t

LUTV1NAS ............. -.....A.

Lu t Tin’s Hąll 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 • 
n a m ų ir žemių,! 
taipgi jvairių biz
nių. M ilsų patarna
vimas prielankus.

Trumpu laiku limokiname 
viakt kaa link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos. 

!
IiardyM«», antaiayma*, lopraat elektriką ir atagnetiimą, Ir valiavimą.
8 planą automobilio; mokina* dienona’l Ir vakaraia lietuvių ir anglų kalboM.

okytojąlf iymūa ekapertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Ląlaimt (Lipenaa) ir Diplomą gvarantuojame ui naaią uimokeatj. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Ųžalraiymae | mokyklą kiekvieną dieną nuo • Wt4- 
ikl #-t*i valandai vikaro. NadčHoje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų. < T 1

s COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
m M, Uth STRŽrr Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephęne, Algonquin 4-4049



Puslapis šeštas .

Lietuvių Darbininkų Susi- i 4 Areštuoti už Bedarbių
VIETINES ŽINIOS Rakandų Sukraustymą

8

KAINĄ
u R

u
I
8

Lietuviai
Brooklyn©,

LAIK-
NAU-

MADOS

į Laikrodžiai, Deimantai ir; 
į Auksiniai Dalykai i 
’ Dovanom ar patys sau norėda-1 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
| ar bi ką iš auksinių daiktų ši- ’ 
^nokite, kad 
I sipirksit.fi.

j ĮVAIRŪS 
į RODŽIAI
I JAUSTOS
B
|UŽ PRIEINAMĄ

Lietuviai Bedarbiai ir Dirbanti, Šiandien 9 
Vai. Ryte Susirinkite laisvėje’ Delei 

Bedarbiu Demonstracijų
darbininkai, iš j 

Maspetho ir visos 
Susirinkite šian

die, ketvirtadienį, 9-tą valan
dą ryte, “Laisvės” svetainėje. 
Iš čia sykiu maršuosime i 
brooklyniškės bedarbių de- ! lyne, 
monstracijos prasidėjimo vie
tą, kuri yra 61 Graham Ave., 
Brooklyne.

Nuo Graham Ave. išvien su 
visų kitų tautų darbininkais 
demonstruosime įvairi omis | 
gatvėmis, dainuodami darbi-, Kongresmaūas Streiklaužys 
nmkiskas kovos dainas, nesda-1. _° n • v
mi didelius obalsinius plaka- ii* Bedarbių rnesas 
tus ir vėliavas, reikalaudami 
kiekvienam bedarbiui ūmios j

Visi kartu atvykę demonst
rantai su pritariančiais jiems | 

! aplinkiniais darbininkais turės i 
i paskui dideli masinį mitingą 
Į ant kampo Grand St. Exten- 
fsion ir Havemeyer St., Brook-

Po to, demonstracijos
'dalyviai važiuos į'cėntralinę 
! šios lYacionalės bedarbių die- 
j nos demonstraciją, kuri įvyks- 
i ta 1 :30 vai. po pietų, Union 
'Square, New Yorke. <

Ketvirtad., Vasario. 4, 1932

vienijimo Pirmos Kuopos 
Mėnesinis Susirinkimas NEW YORK. — Policija 

areštavo keturis darbininkus, j 
Bedarbių Tarybos ir Randau- Į 
ninku Lygos narius, kuomet 
jie bandė atgal į kambarius j 
sukraustyt rakandus bedarbio 
Crawford o, kuris buvo išmes
tas už negalėjimą užsimokėt 
renda iš namu po num. 332 
W. 40th St. " '

Bronxa sustreikavo randau- 
ninkai dar vieno didnamio,

pas mane pigiau nų- įL.D.S. l*mos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks šiandie, 

j ketvirtadienį, 4 d. vasario, 8 
I vai. vakare, “Laisvės” svetai- 
j nej, kampas Lorimer ir Ten 
; Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Visi nariai ir narės, daly
vaukite susirinkime, nes yra 
svarbių klausimų, kuriuos turė
sim šiame susirinkime aptarti..
Taipgi pasistengkite užsimokė-1 reikalaudami nupigint kamba- 
ti savo mėnesinius mokesčius, I riu kainas.i kad neliktumėt suspenduoti Į 
laike ligos ar patikus mirtį.} 
Nes turite žinoti, kad narys, 
neužsimokėjęs už 3 mėnesius, 
liekasi suspenduotas. Ir jei
gu narys užsimoka ketvirtam 
mėnesy savo užvilktus mokes
čius, tai per 30 dienų po susi
rinkimo dar negali gauti pa
šalpos ligoje, o jeigu tuo laiku 
mirtų, tai jo gimines negali 
gauti jo pomirtinės.

Taipgi L.D.S. Centras yra 
Ipaskelbos vajų del naujų na- 
jrių gavimo. Vajus prasidėjo 

NEW YORK. — žuvų ’biz- su 1 d. vasario ir tęsis iki 1 d.
pašalpos iš miesto iždo ir skar- nierįų sąjunga turėjo susirin

kimą; svarstė, kaip greičiaudžiais ©balsiais šaukdami į vi
sus aplinkinius darbininkus,! sulaužyt streiką žuvų marke- 
kad mes turim ir galim išsiūtų ir krautuvių darbininkų bei 
kovot apdraudos įstatymą su ! tarnautojų. Tame susirinkime 
pensijomis kiekvienam bedar-! Aronson, vienas iš stambiausių 
biui, taipgi ir dirbančiam tik Į žuvinių biznierių, perskaitė 
dalį laiko. « l laišką, kurį jam atsiuntė new-

Šiai demonstracijai daryt i ym’kinis kongiesmanas Siio- 
yra išanksto? gautas valdiškas | Washington^ Tai yia
leidimas. Todėl nėra nei vie- • rekomendacijos laiškas, kad 
nam jokios baimės bile darbi- (buržuazinis žydų diemaštis 

- ■’ kiek galėdamas, pa
tarnautų Aronsonui, supranta
ma, ir kitiems žuvų biznie-

; ° Pa~ 
į “Laisvę,” kampas Lorimer ir Į tarnaut jiems tas laikraštis 
Ten Eyck St., Brooklyne. Nei gali, vesdamas propagandą 
vienas bedarbis neturi pasilik- prieš streikuojančius darbinin- 
ti šiandie namie, kuomet dar-; kus ir organizuodamas streik- 
bo masės demonstruos už pa-! laužius.

Kada kongresmanas 
vich buvo atvažiavęs

ninkui bei bedarbiui dalyvauti > ‘‘Day, 
toje kovingoje eisenoje.

Visi sueikime minėtu laiku i Hams, prieš streikierius; 
" kampas Lorimer ir Į tarnaut jiems 

vesdamas

į (Daugiau vietos žinių 5-tam 
I puslapyje).

SUSIRINKIMAI

| Taipgi .taisau visokius laikrod- 
•žius ir kitus papuošalų daiktus.
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš į 
(stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
| Williamsburgieciams, . kuriems į 
į pertoli pas mane atvežti pataisy- Į 
| mui laikrodžius ar ‘kitus auksinius ? 
? daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ' 
į Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs Į 
| atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-. 
|kėsite “Laisvėje."
I 
5

I

BROOKLYN. N. Y.
Liet. Amerikos Piliečių Kliubo 

sirinkimas bus penktadienį, 5 
rio, kliubo name, 80 Union Avė., 7:30
vai. vakare. Visi nariai ateikit, tu
rime svarbių reikalų aptarti.

Sekr. A. Peikus.

su- 
vasa-

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

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

4*1"-- -

į

gegužes, Vajininkams atlygi- 
j narna už gautą naują narį.

Bu? duodami nariams narys
tės paliudijimai šiame susirin
kime. Taipgi, kurie nariai tu
rite senus paliudijimus, malo
nėkite atsinešti i susirinkimą, 
nes bus reikalingi.

Sekr. J. Kairys.

Delei Tarpt. Darbininkų 
Apsigynimo Bazaro

Draugai, Tarptautinio 
bininkų Apsigynimo bazaras 
prasidės 25 d. vasario (Feb
ruary) ir tęsis iki vas. 28, 
New Star Casino svetainėj, 
Park Ave. ir E. 107th St. Mes 
turime prie jo gerai prisireng
ti, tai yra pririnkti užtenka
mai reikmenų. Beje, buvo pa
sklidęs gandas, būk lietuviai 
negaus skyrium būdelės, būk 
Šešios tautos > būsią SUkiŠtOS į i naujų narių. 

... ...................................v__ o____ vieną. Tai netiesa. Atsako-; 
šaukiame ir dirbau-1 Tuomet Sirovich užsiundė" ant j mingi rengimo draugai pranė- i 

[_ i ša,'kad jų obalsis yra: ne ke-!

čios gyvybės reikalus milionų ! 
bedarbių, jų moterų ir kūdi
kių. Daugelis tą dieną ir taip Yorkan, būrys bedarbių 
nedirbs, nes abelnai tik dalis distrikto, kurį Sirovich atsto- 

tėra dirbama; todėl Wauja Washingtone, buvo va- 
darbininkų bus lino- ' sario 1 d. atėję paš jį, kad jis 
visi privalo prisidėti Į perstatytų kongresui bedarbių 
demonstracijos; i reikalavimus ir kovoti) už juos, I

SirO- 
New 
iš to

Dar-

savaitės- 
daugelis 
sų. Jje 
prie šios 

Sykiu 
Kurie tik galite tą die-Į bedarbių policiją;; jie tapd nu .

iš darbo išlikti, taip ir pa-j vaikyti, ir paskui per visą blo- įvairių 'tautų darbininkų 
(^rykite, žinokite, jog tik per l ką policija neleido bedarbiam grupes sugrūsti į .vieną, bet 

kad prasidėtų tarpe tautinių 
T.D.A. grupių lenktyniavimas 
ir kompeticija už'pilnai visu 
kuom aprūpinimą ne tiktai vie
nos, bet kelių būdelių. Reiš
kia, jeigu mes turėsime pa
kankamai daiktų, tai ne tiktai 
vieną būdelę gausime, bet tiek, 
kiek reikės.

Kalbėjausi su d. P. Taraške
vičium, T.D.A. lietuvių sky
riaus vedėju. Jis užtikrino, 
kad mes turėsime būdelę, ir 

Unija, Tepliotojų Unija, Trys “atstovauja” buržujiniai poli- mūsų pareiga iššaukti į varžy- 
> Darbi- tikieriai, demokratai, republi- tines, kad rusai, Ukrainai, len-

rtinus bedarbių ir dirban-1 prisiartint prie Sirovich’iaus 
ų galingus masinius išsto- | namo..čiįjų galingus masinius išsto- ’ namo.

nihus- mes tegalime priverst Sirovichiaus gi asmeniškas 
Kapitalistus skaitytis su mūsų draugas Aronsonas yra gink- 
Įeisingais reikalavimais; kitaip luotų mušeikų samdytojas 
juk išnaudotojai ir jų valdžia j prieš streikierius; ir tų krimi- 
visai nepaisytų, nors bedar-j nalių padaužų saikai jis sausio 
biai, kaip musės, kristų nuo j 28 d. išmokėjo 5 šimtus dole- 
Bado. | rių iš fondo, kurį bendrai su-

Šioj brooklyniškėj demonst-1 dėjo visi minimi biznieriai, 
racijoj oficialiai dalyvaus Ra- [ prieš kuriuos tęsiasi streikas, 
kkndų Darbininkų Unija, Po-j Tai matote, darbininkai ir 
pierinių Maišelių Darbininkų i bedarbiai, kaip jūsų reikalaus m „ „ i: „ i „:m  .... .... v .. . . ,.
Kuopos Tarptautinio
ninku Ordeno, įvairios rusų ir konai, lygiai ir socialistai. Ko- l<fti kiti taipgi turėtų savo :

Sirovichiaus gi asmeniškas

mušeikų samdytojas

S. BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

50 kuopa rengia teatrą, koncertą ir 
šokius sekmadienį, 7 vasario, Rus- i 
sian N. Mut. Aid Society svetainėj, 
136—15th St. Pradžia 3:30 vai. po 
pietų. Aido-Lyros Choro Dramos 
Sekcija sulos veikalėlį “Skubink.” | 
Koncertinę programos dalį išpildys 
F. Pakalniškis, tenoras, L. Kavaliaus
kaitė, soprano, Aido-Lyros Choro 
merginų sekstetas ir Aido-Lyros vy
rų choras, šokiams grieš Retikevi- 
čiaus orkestrą. Įžanga tik 50c ypa- 
tai. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
, (29-30)

S. BROOKLYN?hL Y.

A.L.D.L.D. 147 kuopos susirinki
mas bus sekmadienį, 7 vasario, Ha
nover Kliube, 738—5th Avė., 10 vai. 
ryte. * Visi nariai ateikit, yra svar- į 
bių reikalų aptarti. Pasistenglįit ir , 
mokesčius užsimokėti.

Sekr. A. Bružas. Į.
(29-30)

EAST NEW~YORK^ N. Y.

L.D.S.A. III1 kp; susirinkimas bus 
ketvirtadienį, \ 4 - vasario, pas d. 
Petrauskienę, r£2 Crystal St., 8-tą | 
vai. vakare. Visos>ąares ateikit, bus i 
renkama įvaldyta. . Ątsiveskit ir i

Sekr. Misevich.
(28-29)

S. BROOKLYN,~N. Y.

L.D.S. 50 kuopos susirinkimas bus j 
penktadienį, 5 ‘ vasario, Hanover ! 

'j Kliube, 738—5th*"Avė., 8-tą vai. va- ; 
kare. Visi nariai ateikit, bus ren
kama valdyba. Taipgi reikės išrink
ti darbininkus del teatro ir koncerto, 
kuris įvyks 7 d. vasario.

Sekr. A. Bružas.
(28-29)

RIDGEWOOD, N. Y.
i

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

Sekr. K. Neciunskas.
(28-29)

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlaplnimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos liftos gydomos su X-ray 
patinusias gyęlas įčirškinimais

ir

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

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.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

302

B

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

v;-

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

Tel. Greenpo^nt 9-783 1
Geriausia Studija limoklyne. Ateiki: Persitikrinti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
X
X
X

X

X 
X 
X
X

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R I U S

INC

X
X

X

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

MŪSUv (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iŠ čia 
PASIUNČ1AM V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINĮ, AUTQMOB1LIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

Mūsų RAŠTINE atdara dieną ir naktį musu 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

X X
Kį ________________________  ___________ X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 Medicinos daktaras

B. BAGDASĄROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR- LYTINIŲ 

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

Telef.' ALGANQU1N 4-8294

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostutne- 
riams. kad perkėliau savo, studiją 

naujon vieton, 
no numeriu 
512 Marion St., 
kam p. -B r o a d- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

11 
iki 
iki

York

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New
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

Visi

IŠRANDA VOJIMAI

Ir

Telephone, Greenpoint 9-2320

REIKALAVIMAI J. GARŠVA

apsistos ties vietomis, ykur tę* i penktadienio vakare, protestui Pnlujj Čnvinkfa c 
siasi darbininkų bei. randau-! prieš Japonijos įsiveržimą į ,

r'44-tai

dar- i New
o

o

Maspeth, N. Y

O

noiHCiiistiiciiiciiic

o

T

S

~c

o

2
o'Petras Naujokas

Savininkas

JONO ARBA
PETRO’

Kainos po 
10c ir ISe

kuopos mėnesiais 
įvyks šiandie, 

d. vasario, 8-tą 
pas'dd. Zablac-

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Tai
LIETUVIŲ 

isdirbystes
CIGARAI

mūs priešimperialistiniai 
buotojaį. . / • !

į voje už savo reikalus jūs ne
galite pasitikėti jokia kita 
partija, kaip tiktai Komunis
tų Partija.

NEW YORK. — Kairioji 
Adatos Darbininkų Industrinė 

rengia masinį teismą 
'.prieš vieną savo narį, kaipo

Telephone, Stagg 2-4109

A. RADZEVIČIUS

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

L.D.S.- 1& 
susirinkihias 
ketverge, 4 
vai. -vakare, 
kus, 70-42 Link Court, Mas-

.peth, N. Y. Draugės dt drau
gai, visi, būtinai dalyvaukite ir 
atsiveskite haiijų ’nartų. '

-E. Bimbienė, Sekretorė. ’ "

Chiniją ir veiksmui prieš Ame
rikos ir kitų šalių imperialis
tus, kuriė Siunčią savo’ karo 
laivynus į Chmljos pakraščius. 
Tie laivynai yra taikomi, kaip

JONAS STOKES
512 Marion Si., kampas Broadway 

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

NEW YORK. —r’Priešimpe- 
[ rialistinė Lyga šaukia didelį į

senyvė moteriške 
prie prižiūrėjimo 3 mėnesių kūdi

kio. Guolis, valgis ir drabužis. Del 
mokesties pasikalbėkime. V. Tilton, 
367 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

29-31)

5 kambariai, 
gražioj vietoj, prie parko, garu ap

šildomi, yra šiltas vanduo, netoli ele- 
veiterio. Lietuviui randa tik <$43.00 
į mėnesį. Miller, 615—41st St., 
Brooklyn, N. Y. (29-31)

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.būdeles. Šiuo kartu mums be-'
lieka tik viena užduotis, besi-1 PASIRANDAVOJA 
rengiant prie bazaro: surinkti 
kuo daugiausiai įvairių nau
dingų daiktų, kad mes turėtu
me pakankamai jų. Jeigu kas 
turi kokių daiktų paaukoti 
(kol kas dar pas jus niekas i 
dėlto neatsilankė), tai kviečia-;
me juos pristatyti į .“Laisvę.” : REIKALINGA

D; M. Š.

ukrainų organizacijos. Di
džiojo New Yorko Lietuvių ! 
Darbininkiškų O r g a nizacijų 
Sąryšis taipgi atsiliepia į visas 
lietuviškas draugijas ir jų na
rius, kad skaitlingiausiai pri
sidėtų prie tos šiuo tarpu svar
biausios demonstracijos. To
dėl, lietuviai bedarbiai ir dir
bantieji, pasistengkime tinka
mai skaitlingai pasirodyti žy
giuojančiose demonstrantų ei- i 
lėse, j »į masinį mitingą Manhattan Ly- .. i . T . n • v

« Demonstracija savo eigoje i ceum, 66 East 4th St., šio > nldSlIllS iClSIlldS ilflCS

ninku streikai; tai po pat stap- 
telčs' pVi'e įvairių miesto valdi- 
nifikų bei kong'resmanų buvei
nių ir pare'ikš savo1 reikalavi- 
mušj’tos^ vietose bus sakoma 
trumpos prakalbėles. 1
sf' B * t I 1 *

MĘTINIS 44-tas METINIS

BALIUS
—Rengia—

JURGIO DRAUGYSTĖ 
įvyks Subatoje

VASARIO (FEBO 6, 1932
GRAND ASSEMBLY , 

Kampas ę
Grand ir Havemeyer Sts.

’ .. BROOKLYN, N. Y.
Pradžia 6:30 Vai. Vakare

Be pertraukos Grieš .
. RETIKEVIČIAUS 2 BENAI 

.viečiame' visus ątsiUnkytif ,ji šj 
Her. parengimą,

JŽANGA feoc. YPATAI
Komisija.

sv.

Priešimperialistinis 
Mitingas Penktadienį

REIKALIblGA mergina ant “pleiso,” 
apie 30 metų. Alga, $20.00 į sa

vaite ,ir pragyvenirpds; ; Rašykit lie
tuviškai. F. Du Bois, 305 Jericho 
Turn Pike, Floral Park, L.I., N.Y.

' (28-30)

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų
laivynus į Chinij'os pakraščius. Unija 
m.-, iį £aiYomi, kaip ' 
įrankis delei sukriušinimo^Chi-:i prie§ baltąjį šovinistą. Jis už- , PARDAVIMAI
nijos Sovietų; sąryšyj su tuomipuol^' ir atakavo negrą/ tos ' x
jie gali būt panaudoti ir karui; unijos organizatorių. Teisinas PARSIDŪODA bučerniai 
prieš Sąjungą Socialistinių So- įvyks vasario 7 d., sekmadienį, 
vietų Respublikų. J1'”’ 
kys prakalbas drg. . ,
dacht, Suhan Chan ir kiti žy-. įfr New Yorke.

Komunistų Partijos 
Yorko Distrikto sekretariatas 
sveikina tą teismą ir karštai jį 
remia. Tuo pačiu sykiu pa
brėžia reikalą gludniausios vie
nybės tarp įvairių tautų ir 
Spalvų darbininkų, kaip tarp 
Siuvėjų, taip visose kitose dai< 
bininkų organizacijose. ( Tik 
per geležinę visų darbininkų 
vienybę siuvėjai tegalės lai
mėti kovą -už pagerinimą būk
lės prieš bosus, socialfašistus, 
renegatus lotestoniečius ir Vi
sus. kitus priešus.

rakandai, 
yra viskas, kas tik reikalinga prie 

Mitinge sa-Va~l no’ olėtu 'New Harlem ™od?rni.šk.o!? bučernės. Parduodu už Į i\/r ' ■£>1 pietų, incvv iiaivlsai pigiai, nes turiu greit įsva-
f’ ^e-j Casino svetainėje, 100 W. 116- žinoti. Atsikreipkite į “Laisvės” 

1 ofisą.
____  _ _ ' (29-31) 
PARSIDUODA grosernė. Norime 

greit parduoti, tai atiduosime pi
giai. Pardavimo priežastį sužinosit 
ant vietos. Atsišaukit į “Laisvės” 
ofisą.

' . ■ ■ (28-30)
PARSIDUODA restoranas, biznis 

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

(28-30)
PARSIDUODA kendžių ir saldžios 

'ci^er Storas. Biznis įdirbtas per 
daug metų. Gera proga, pasinaudo- 
kįt. Mri. Tamulis, 463 W. 26th >St. 
netoli 10th Ave., New York, N. Y.

Graborius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSA- 4 ■ ’ . .
Išbalzamuoja ir laidoja pumirusiųs 
ant visokių kapinių; parsąrpijo au
tomobilius ir karietas^ vęsebjomp; 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

I ■ t f 5 I ' I ’ 1 I I '
231 Bedford? Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402 t Metropolitan Ąveniie
- , | $aręy A\ < nu< )
* < į j .BROOKLYN, N.į Y( į 1

- \ O * L T- ■ V—. t ' » 
SKAITYKIT. PLATINKIT

“LAISVŲ.”

į£!aiiipinaiiiaiiisiiiaitioinsiiifliiisiiiBiiiaiiiaiiiomaiiiaiiiaiiioiiioiiioiiiaiiisiiiBiiiaiiioiii

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

i, Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N

DĖKAVOJU PACIENTAMS
/
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 -vakare • * \ • V • 1
Telefonas, Midwood 8-6261^

sipirksit.fi



