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

Metai XXII, Dienraščio XIV
Hamiltone, Kanadoj, prakal

bos apie Sovietų * Sąjungą ne
įvyko. Tai ne del mano kal
tės, draugai hamiltoniečiai: 
imigracijos viršininkai neįlei
do. Tik antru keliu važiuoda
mas pakliuvau į Toronto. Ten 
prakalbos taipgi buvo trukdy
tos :* iš dviejų atvejų prisiėjo 
kalbėti, kad užbaigti.

Kanadoje siaučia baisi reak
cija. Partija faktinai nelega- 
lė. Bet už tai revoliucinis dar
bininkų judėjimas smarkiai pa
kilo. Tokiam Toronto mieste 
virš 20 lietuvių komunistų ran- • 
dasi, kuomet seniau buvo tik , 
keli. Ir jų skaičius vis auga. 
Jauni, energiški darbininkai 
stoja Partijon, nepaisydami re
akcijos.

m unis m in
Amerikos Karo Laivyno 
Manevrai Jau Prasidėjo

| Draugas Bucharinas Pakartoja Savo Prisipažini-1
... » . <rv« • tl n n «■ a • I PROTESTUOKITE PRIEŠ LIETUVOS

VALDŽIOS PASIKĖSINIMĄ 
ANT KASPERAIČIO GYVYBES

Molotovo Kalba Apie Nau
ją Penkių Metų Planąmą Prie Dešiniąją Klaidą ir Sveikina ; Komunistų 

Partijos Teisingą Liniją ir Vadovybę MASKVA. —Komunis
tų Partijos konferencijoj 
kalbėjo d. Molotovas ir 
padarė sutrauką numa
tomo antro penkių metų 
plano. Jis nurodė, kad 
bėgyje penkių metų (1932 
-1937) bus į pramonę 
įvesta 150 bilionų rublių 
(150,000,000,000) * kapita
lo. Gi elektros pajėgos 
pabaigoje antro penkių 
metų plano Sovietų Są
jungoje bus padaroma še
šis ^sykius daugiau, negu 
dabar, arba daugiau, ne
gu šiandien padaroma 
J u n g tinėse Valstijose 1 
Traktorių metinė gamy
ba pasieks 170,000!

HONOLULU. — Vis
kas prirengta dideliems 
Amerikos karo laivyno 
manevrams. Viena dalis 
laivyno “puls” Hawaii sa
las, o kita dalis jas 
“gins”. Taip pat dalis 
armijos atvežta į Hawaii, 
kuri gins tas salas.

Šitie laivyno manevrai, 
rengiami Japonijos pano
sėje, reiškia Amerikos 
imperialistų pagrūmoji
mą imperialistinei Japo
nijai, kad ji turi visuomet 
dalintis savo grobiu Azi
joj. Antra, šitie manev
rai aiškiai parodo Ameri
kos prisirengimą prie 
naujo karo.

visiems dešiniesiems ele
mentams ir pačiam Bucha- > 
rinui. Tarp kitko, d. Bu-! 
charinas pareiškė:

“Mūsų pasisekimai, iki 
šiol padaryti, priklauso kie
tai ir teisingai partijos li
nijai. Ta partijos linija bu
vo griežta kova prieš nu
krypimus, o pirmiausia ir 

j svarbiausia—kova prieš ‘de- ; v • • • • * • i •* v
mpfimo iš naūtiins Rpf „JI metimo 1S pairijos, liet bu priklausiau—tai buvo
carinas laiku pamate sa- j id aš jau

| vo baisią klaidą, prisipažino egu a’ Tač;įus
, prie klaidos ir pilnai pasi- daf rejĮia briežti
| davė partijos direktyvoms, buyo Unai tei.

ii* liniifii ' j v o i .t • v! J ‘ įsinga. Vesdama kovą pries
Dabar partijos konferen- šituos nukrypimus, partija 

cijoj vėl jis viešai pakarto-1 pajėgė sumobilizuot ' 
jo prisipažinimą prie savo-niškas darbininkų ?

1 deširi^jų, neleistinų, pra- i didvyriškam darbui /Ėla- 
gų klaidų. Atvirai!šių kovai. Mūsų žengimas 

t nuo vado- 
teisihga, kad parti- vybės Lenino partijos, jo- 

; ant šimto sios centralinio komiteto ir 
rė nuostolių formoje su-1 nuošimčių buvo teisingas, jojo galvos, draugo Stali- 

Jiems,i apie $400,000,000.' Bet gy- 
I vybių, pasirodo, žuvo ne 
I tiek daug, kiek iš sykio bu- 

į vakarus važiavau per tuos vo manyta. Iki šiol suskai- 
račius miestus, per kuriuos tyta tik 25 užmuštų ir apie 
? useika kadaise vasarą vyko 300 sužeistų. 

Yorkan... “partijon sto-j 
Tis čia suėjo visą eilę drau- ■ 

kėjų ir revoliuciniam ju- 
li artimų biznierių. Pas** 

Leoną spyrė stoti at- 
. artijon, jei jis nori gauti 

fJi jų simpatijų ir gero žodžio. 
Spardėsi Albertas. Bet išva
žiuodamas visur ir visiems sa
kė: “Gerai, drauge, dab^r va
žiuoju stoti Partijon.” Anie 
jam patikėjo. Tik už kiek lai- 

~ pamatė, kaip juos Pruseika 
d. Ne Partijon jis grįžo, 
radėjo organizuoti kontr- 

.iucinį lizdą. Poor fish tas 
'rtas!

Rytiniam Windsor mieste 
(Kanadoje) darbininkai išrin
ko komunistą miesto alderma- 
nn. Pastarasis drąsiai kovoja 
už bedarbius ir bendrus dar
bininkų reikalus. Pačių drau
gų pasakojimu, Šiuo tarpu ne- j 
vedę bedarbiai iškovojo po ( 
$1.50 į savaitę iš valdžios iž
dinės, dėka komunistui alder- 
manui. Koks būtų laimėjimas, 
jei šiuo tarpu daugelyje mies
tų arba visuose komunistai tu
rėtų pastatę savo aldermanais 
nors
metų rinkimų metu mes turime 
vesti geresnę propagandą ir di
desnį darbą, idant tai pasiekus.

kelis darbininkus. šių

cius pasakojo <v 1 !• IT ■ •
Soo Detroito Dideli Nuostoliai nuo

MASKVA. — Sovietų Są- 
I jungos Komunistų Partijos 
17-toj konferencijoj kalbė
jo ir drg. Bucharinas. Jis, 
kaip žinoma, buvo sudaręs 
dešiniąją oportunistinę opo
ziciją prieš Komunistų Par
tiją. Buvo smarkiai kriti
kuotas ir prašalintas iš par-

1 tijos politinio biuro. Taip 
pat buvo ant slenksčio iš-;v. ... .''i.- -o j- -n smili sparną , prie kurio as partijos. Bet Bu-I .‘j1 ^... •

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas gavo radio
gramą iš Berlyno, kuriame 
sako, kad Lietuvos fašistų 
teismas vėl nuteisė sušaudy
mui drg. Kasperaitį, pasi
ryžusį darbininkų ir vals-

tie patys budeliai tik forma
liškumą atliko ir šitą Lietu
vos darbininkų vadą vėl nu
teisė sušaudymui.

Iš Berlyno . radiograma 
šaukia Amerikos darbinin- 

ryžusį darbininkų ir vals-!kus, ypatingai Amerikos 
tiečių vadą ir ištikimą ko-! lietuvius kuogreičiausia iš-

- J _ • _ T \ _ . _ . _ _ _ _ _ , * L* _ /-.i-. « «« Z'. « e « r* 4- 1

Dr. M. Palevičjus pasakojo 
man, kad virš ; 
mieste esamų gydytojų (medi
cinos daktarų) gauna pašalpas j 
iš miesto, kaip ir darbininkai. ' 
Reiškia, gydytojai ir kiti pro- ( 
Foes i avi d 1 ii i rlol Fi Ari ii 1
tan pačian batan,'kaip ir dar- sus žemės drebėjimas pada-Įjos komitetas 
bininkai. Bet pakviesk juos or- re, nuostolių formoje : ____ __ __
ganizuotis ir kovoti, jie sar- griautų namų ir įstaigų ant Į paskelbdamas griežta karą no. 
kastiskai nusisypsos. 
mat, “peržema.”

Žemės Drebėjimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---- -— ; Į pripažino, kad partijos lini-1 pirmyn priklaušo 

SANTIAGO, Kuba.—Bai-.ja buvo teisinga, kad parti- vvbės Lenino pi

I ĮVAIRIOS ZINUTĖS

>tika man dvasia ir darbai 
v Pullmano, III., draugų, 

oklokininkų čia nerasi ir dar
bas vedamas tarpe bedarbių ge
rai. West Pullmanas man 
“puolė akin”, dar kuomet pra
dėjome organizuoti Lietuvių 
D a r b i n inkų
Draugai parodė nepaprasto iš
tvermingumo ir mokėjimo pri
eiti prie masių.’ šiuo tarpu jų 
kuopa stipri. Beje, ji turi ant
rą numerį. Jau tik tas vienas 
labai daug pasako.

Susivienijimą.

Waukeganietis Petkus gavo 
apie 28 prenumeratorius “Prie
kalui”. “Priekalas” visur ge
rai platinasi ir darbininkų mė
giamas. Visi tik trokšta, kad 
jis eitų reguliariai, kas mėnešį.

Metai laiko atgal Pruseika su 
Butkum rėkė: “Bimbiniai ‘Lai- 
svę’tatiduos žydam...” Prabė
go 12-ka mėnesių, “Laisvė” vis 
leidžiama tos pačios lietuvių 
darbininkų spaudos bendrovės. 
Reiškia, tie žmonės melavo. Jie. 
meluoja ir.šiuo tarpu, skelbda
mi, būk jie remią ir remsią 
komunistinį judėjimą. Jie tą 
judėjimą kramto!

1žįxKom. “Daily Worker”
Traukiamas Teisman

PENKI ŠIMTAI TŪKSTANČIU BEDAR- —
BI V CHICAGO! ANT BADO SLENKSČIOi

CHICAGO, Ill. — Ponas miesto valdžia “nubankru- 
Hobert M. Hutchins, Chica-C tavus”, o valstijos seimelis 

Miami Fla. __ Vasario 3 Sos Universiteto preziden-1 atydos nekreipia į Chicagos
d. už keturių mylių nuo čiaUas pirmininkas “i 
juroje užsidegė laivelis, ku- prasto šelpimo fondo” atvi- 
riame buvo šeši žmones. rai pripažįsta, 
Laivelis supleškėjo, 1 
žmonės tapo išgelbėti. *

“nepa- badaujančius bedarbius.
Tai: šitokį pripažinimą da- 

, jog pusė , ro patys buržujai. O fakti- 
bet i miliono Chicagos bedarbių (nai Chicagoj bedarbių pa- 

i už savaitės laiko tikrai ba-! dėtis daug baisesnė, negu 
daus, jeigu valdžia jų ne-1 Hutchins drįsta viešai pasa-

New York.—Numirė Mor- šelps. Jis skundžiasi, kad kyti. 
gano draugas advokatas 
Ledyard ir paliko $10,000,- j 
000. Matote, kapitalistai i 
apsipylę auksu, o milionai 
bedarbių kenčia alkį. i

DELEI ‘LAISVES’ SUVAŽIAVIMO

’ PINEVILLE, Ky.— Bell 
pavieto šerifų galva ponas 
Floyd Broughton šaukia 
teisman Komunistų Parti
jos organo “Daily Worke- 
rio” išleistuvę ir jos korės-

votoją. Drg. Kasperaitis nešti ir pasiųsti budeliui 
griežtai atsisakė prašyti bu- Smetonai protestų rezoliu- 
delio Smetonos susimylėji- 
mo. Jis geriau žus nuo kul
kos, negu atsiklaups prieš 
savo klasės neprietelius.

Europos ’ darbininkai ir 
d a rbininkiški inteligentai 
pakėlė didielį protestą prieš; Protestuokite prieš niiv'isi- 
Lietuvos valdžios 
Tai, kaip pasirodo, Smetona kad fašistų valdžia atimtų 
pabijojo to protesto ir da- rankas nuo d. Kasperaičio- 
vė drg. Kasperaičiui neva ■ gyvybės. Protestus siųski- 
naują teismą. Bet, matyt, te Smetonos vardu Kaunan.

ei jas ir pareiškimus. t
Mes šaukiame Amerikos 

lietuvius darbininkus ir jų 
organizacijas be jokio, ati
dėliojimo skubintis gelbėti 
drg. Kasperaičio gyvybę.

žygius, mą mirtin! Reikalaukite.

ATSIŠAUKIMAS Į ORGANIZACIJAS DEL 
GELBĖJIMO DRG. KASPERAIČIO GYVYBES

• Draugas Kasperaitis bus testus ir reikalavimus su- 
sušaudytas, jeigu masiniai formuluokite trumpai ir 
darbininkų protestai neat- siųskite kablegrama.

• Bet aišku, kad tai|mu^ Smetonos valdžios ran- 
bus valdžios bjaurios pas- ---- --------- ----

ky kalėjime. Dienraščiui 
primetami kaltinimai nepa
skelbti. i ' Mes šaukiame višas Draugės ir draugai, vei*’ 

i kite be jokio atidėliojimoluiib vcuuzaub kjjciLii įuo jjtui- c , . . . i Kite Lie jokio aLiueiiojimu i
tangos pasmaugti komunis- Amerikos lietuvių darbiniu-1T j po vis^ Amer^ Su. 
tu dienraštį ir atimti iš M organizacijas, draugijas: kyįa audra protestų prieš- 
Kentucky streikuojančių limbus gelbėti tą bran* į pasikesinima ant Kasperai-
tu dienraštį

mainierių 
įrankį.

ir

svarbu C kovos gią gyvybę, iš fašistų nagų
Be jokio atidėliojimo pri

imkite ir siųskite Kaunan 
Smetonai reikalavimus, kad 
d. Kasperaitis būtų paliuo- 
suotas. Jeigu kurios orga
nizacijos tuo tarpu neturės 
susirinkimų, tai mes ragi
name valdybas savo organi
zacijų vardu siųsti Smeto- » a v • T T T'

Indianapolis, Ind.— Uni
ted Mine Workers konven
cija užgyrė visus Lewiso šai- 
kos darbus ir atfnetė visus 
pataisymus prie konstituci
jos, kuriais bandyta virši
ninkams ragus aplaužyti.

Basle, Šveicarija.—Angli
jos, Amerikos ir Francijos 
bankai ir tarptautinis ban
kas atnaujino Vokietijai su
teiktą 100,000,000 dolerių 
kreditą dar ant vieno mėne
sio.

New York. — Francijos 
valdžia išsiveža, iš Amerikos 
$12,563, 700 aukso.

Washington. — Su sausio 
31 d. valdžios deficitas pa
siekė $1,512,532,500.

Managua. — Nicaraguos 
sukilėliai laimėjo mūšį ir 
užmušė du valdžios karei
viu.

Kaip jau direktorių pas-, kai didelę - vakarienę su la- 
kelbta, Laisvės Spaudos bai prieinama įžanga. To- 
Bendrovės šėrininkų šuva- del rengdamiesi dalyvauti 
žiavimas įvyks Brooklyne, suvažiavime, neužmirškite 
vasario 14 d. iškėlus aikš-1 apsirūpinti, kad galėtumėte 
ten renegatų suokalbį prieš, dalyvauti toj vakarienėje. 
Šį suvažiavimą, iš visų kqlo-1 Tuom paremsite savo dien- 
nijų mūsų draugai rašo, I raštį medžiaginiai. ■ 
kad jie -ruošiasi masiniai 
dalyvauti suvažiavime. Iš 
tolimesnių kolonijų ; darbi
ninkai šėrininkai ruošiasi 
net busais atvažiuoti. Tai 
puikus 
priešams, 
rie išauklėjo dienraštį

; Mirė Drg. Buslovičius'
Iš Nashua, N. H., gavo- 

atsakymas mųšų me sekamą telegramą: “Mi- 
Darbininkai, ku- re draugas Buslovičius, na- 

v ’ ir Į,rys ALDLĮ). 42 kuopos; 
palaiko savo centais, kaipo pašarvotas jo paties 
savo klasės įrankį, mokės muose; bus laidojamas šeš- 
apginti jį nuo oportunistų, tadienį, (vas. 6) po ' pietų;

Daug šėrininkų suvažiuos 
iš vakaro. “Laisvės” admi
nistracija stengsis visus ap
rūpinti nakvynėmis.,

N e užmirškime, draugai, 
kad tą patį vakarą tuoj aus 
po suvažiavimo z Laisvės 
Bendrovė ruošia visiems 
delegatams ir šiaip publi-

na-

Penki Žmones Mirė
SPRINGFIELD, Mass.— 

Vasario 2 d. surengto j “pa- 
rėj” susirinkę svečiai paga
vo butelį “anti-freezing” 
skysčio, kuris pilamas į au
tomobilius, kad inžinas ne- nai reikalavimus d. Kaspe- 
užšaltų. Gėrė, gėrė, pakol raičio paliuosavimo. Pro-užšaltų. Gėrė, gėrė, pakol 
keturi iš jų sugriuvo ir ne-

čio gyvybės. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas iš? 
s i u n tinėjo atsišaukimus, 
kad amerikonų darbininkų 
ir kitų tautų darbininkų oi£. 
ganizacijos priimtų ir siųs
tų Smetonai protestus prieš 
nuteisimą mirtin draugo 
Kasperaičio.

J. V. Kom. Partijos Lietu
vių Centro Biuras.

ŽINIOS APIE KARĄ SHANGHAJUJEskysčiu pasigėrė mirtinai.

laisvose kapinėse; ąiminės/ 
ir draugai kviečiami daly
vauti laidotuvėse.”

Washington. — Paskuti
nėj sausio savaitei plieno 
gamyba vėl nupuolė vienu 
nuošimčiu.! Nesimato galo 
krizio augimui. ? •

Lietuviai Darbininkai 
Teis ir Baus Organ. 
Iždą Grobikus

BROOKLYN. — Jau for- 
maliai paskelbtas lietuvių 
darbininkų ruošiamas teis
mas, kuris įvyks vasario 11 
d., Grand Assembly svetai
nėj. Teisiami bus Prusei
ka, Matulis, Baltaitis ir Ka
zakevičius. Pastarieji trys įhfoūš. 
tiesioginiai kaltinami užgro
bime organizacijų iždų, o 
Pruseika kaipo tų žmonių 
kurstytojas prie to nešva
raus ir kontr-revoliucinio 
darbo. Jis taip pat kalti
namas1 priėmime užgrobtų 
iždų ir išeikvojime jų grio
vimui' darbininkų judėjimo.

WASHINGTON. — Jun
gtinių Valstijų- valdžia pa
reiškė, kad ji “ant šimto 
procentų padės kitų šalių 
spėkoms apginti svetimže- 
mių interesus Shanghaju- 
je.” Įsakyta Amerikos lai
vams Shanghajujė “budėti”. 
Taip pat Hooverio adminis
tracija dar sykį užprotesta
vo prieš japonus už varto
jimą svetimšalių valdomos 
miesto sekcijos karui prieš

SHANGHAI.— Japonija 
pastatė pačią sunkiausią ar
tileriją į karą prieš chinus 
Shanghajaus gatvėse. Mū
šiai eina dieną ir naktį. 
Tuo tarpu Japonijos kari
niai laivai bombarduoja 
miestą. i

Paskelbta, kad imperia
listai sutiko į Shanghajaus 
konfliktą nekišti Mandžuri- 
jos klausimo. Tas reiškia, 
kad jie galutinai paveda 
Mandžuriją Japonijai. Kaip 
tik to reikalavo Japonijos 
valdžia .

BEDARBIŲ SKAIČIUS
PADIDĖJO
LIETUVOJ •

Kaime bedarbių skaičius 
smarkiai padidėjo. Nuo 
naujų metų daug buožių vi
sai nesamdė darbininkų, o 
kiti sumažino. Skurdas kai
me tarp biednuomenės ir 
bedarbių didžiausias.

(Daugiau Pasaulinių žinių) 
5-tam puslapyj)
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— biasi visokių- provokacijų* > 
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Susitaiko Smetoniniai ir
Klerikaliniai Fašistai

“Lietuvos Žinios’* __  _
rašo apie klerikalu ir sme-'nijoj, sukriušinimui Sovieti- 
toniniu fašistu, derybas se-jnės valdžios plačioje Chini- 
i V I-Ja.’ lni.UAvHAio iv vvieivAV

į Chiniją yra bendras visų 
imperialistų planas užsmau- 
gimūi i revoliucinio priešim- 

No. 151 pfenalistinio judėjimo Chi-

jos teritorijoje ir prisiren
gimui pi-iė karo-prieš Sovie
tų Sąjungą. Kuomet Japo-

iBet imperialis-
mo. Čia aš, tų visų ‘faktų

> apie tai

mobilizuoti savo spėkas, 
kad ant kiekyiepo žingspio 
pakenkti imperialistams jų 
pUjOlimei ant iChinijos, ren
gime atakų ant Sovietų Są
jungos.karnai: -r. , ,.

Kaip jau męs rašėme* Vati
kano atstotas Arata neoficia- 
les derybas veda l„ ---------------
vyriausybe del bažnyčios ir 
valstybės santykių.

džiai einančios, tačiau laukia
ma teigiamų rezultatų, nes ir 
vyriausybė esanti pasiryžusi . . ...
daryti nuolaidu. K-V.C. veiki-j n™? siuntimui daugiau ša
mui reguliuoti ir konkordatui'VO ginkluotų spėkų Chini- 
vykdyti būsiąs parašytas sta-'jon—žinoma, ne tiek prieš 
tūtas fašistų ir Vatikano su
tarties pavyzdžiu. Tą statutą 
Vatikanas ir Lietuvos vyriau
sybė tvirtinsią. Tur būt ta 
pačia proga ir kun. M. Kru
pavičius vakar “Ryte” rašo 
įžanginį apie Italijos katalikų 
akcijos statutą.

Iš priežasties didėjimo 
ekonominio krizio ir fašis
tų Lietuvoj <____ ____ į

pradeda bruzdėti; įvairiose 
vietose darbininkai kovoja, į 
skelbia streikus prieš algų; 
kapojimą ir tt. Prie to Lie- j 
tuvoj tarp darbininkų ir; 
biednųjų valstiečių smar- j 
kiai auga Sovietų Sąjungos i 
įtaka. Didėja pritarimas | 
komunistiniam judėjįmui. į t

Del to . reakcinės spėkos, 
smetoniai ir klerikaliniai 
fašistai, tariasi apie susitai-; 
kymą, apie sudarymą bend- ■ shekų ir uuvu uv.omx

ro fronto prieš kylančias Į imperialistų tarnų yaldoma kleisti tarp lietuvių darbi-'mieji “kairieji

su Lietuvos nijos karo > laivai ir oriai-! Naujo Karo Gaisras 
viai bombarduoja Chinij'os J 
miestus ir žudo nekaltus

_.^ors dey>’hos ir nesklan- Chinijos gyventojus, tai tuo 
’ pačiu sykiu kitos imperia

listinės šalys turi pašiteiši-

Japoniją, kiek prieš Chini- 
jos revoliucines darbo ma
ses
prieš Sovietų Sąjungą.

Bet tasai buržuazinis 
laikraštis bijo, ' 
imperialistų žingsnis neuž- 
duotų smūgio patiems im
perialistams,

' Jis toliaus sako:

arImperialistinis karas 
tinasi. Visi dabar daug kal
ba apie karą, Kalba visaip 
—kas kaip- išmano.

Bet ar daug darbininkų 
žino tikrą karo priežastį? 
Kas buvo kaltas už pereitą 
pasaulinį imperialistų ka
rą? Kodėl dabar visu įsiu-

ir provokavimui karoTimu rengiamasi prie nau
jos skerdynės?

Tie dalykai darbininkams 
kad tasai svarbu žinot, kad jie galėtų i 

susiorganizuotų ir kovot! 
prieš imperialistų karą, kad 

ypatingai darbininkai galėtų imperia-

sji d^rbini¥kaį?.:; ,Bėt') kar jfo j j. ^škraiiaus' Kalbės! 
dangi Pru$ėika ir Butkuš; : l • r' “ 
niekados komunistais nėbu*-; »»Dierbliryj, VOflD.
vo (nors ir priklausė ikomu- 
nistų partijai), kadangi jie 
niekados nemokėjo bolševi-

31 d. sausio buvo surengtas 
Vilijos Choro margumynų va- 

... .v karas. Pats veikalas, komedi-
stiniai protaut ir niekados ja nusisekė neblogiausiai. Vi- 
nematė, kad nukrypimai si artistai savo užduotis atli- 
nuo bolševizmo, jei jų neat- ;ko gerai; kiti visi pamargini-

.............. - - " tai taipgi buvo sudainuoti tin- 
Publikos bu- 

galėjo būti

vis atviriau ėjo dešiniųjų
keliu. Tas kelias išvedė juos
iš Komunistų Partijos ir
atvedė į socialfašistų eiles.

Gal jie mano, kad dar jie. , u ----- . . , . x x . .
ne socialfašistai, gal jie ma-; sikratai, veda j darbininkų!ta'f 
no, kad tarp jų mokslo irlPriesU eūes, tai jie nemato < kamais balsais.

pi negal matyt,-kad esminio i vo nemažai, bet gaieju uuu 
i skirtumo tarp naujos so-(daugiau; tas parodo, kad ne- 
! cialfašistinės grupes (Pru- ! gana atjaučia* choro sunkų pa- 
seika-Butkus) ir senos Į sidarbavimą, arba taip sakant, 
(Grigaitis) nėra. Jei “Nau- nellori choruj atsilyginti.

j Kuomet choras buna uz- L_„ J°J Qady- kviestas. dainuoti darbininkiš-
ne baras tarp, savęs, tai j<uose parengimuose, niekad

veikimo ir socialfašizmo 
yra esminis skirtumas. Tai 
ne taip svarbu. Gana to,

i Pruseikos-iButkaus kompa
nijos kovą prieš Komunistų
Partiją, ir apie jų ardymo į kad,jie dirba bendrą su so- 
dnrba ir anie iu bendrus cialtasistais, darbą, < ir jų išstojimus su kitlis šiai--mokslas .iš esmes nešiskiria, 

fašistais ir dargi su fašis-!nuo socialfašistų mokslo.! ,.;7V '—. — 'Kuvse parengnuuuac, iuen<xu
tais Tie visi faktai kurie ! Vieni ir .kiti prieš korpunis-Į' 9US tik draugiškas-barima-! nepamiršta savo prižadėjimo; 
buvo nurodvti “Laisvei” ir ! Vi partijos, , vadovaujančia ’sV pašalinimui kai dairių ! visada .išpildo.-; betgi šiuo syk ^FSai^kad rok darbininkų, klesoj ir jų rięšusipr^timų dr greites- “ “ “ 
tai ne koki tai sklokininkai, organizacijose, vieni ir kiti niam radimui bendros vei- 
kaip juos Amerikoj priimta i P^eš darbininkų masių-kimo platformos, bet ne ęs- 

tikri socialfašis- traukimą į revoliucinę ko-1 mmių skirtumų pasireiski- 
___ ’ ir pasipuošę v^. vi^ni ir kiti priešj kapi-; ipaš. , 

kairiomis frazėmis. Tai kai-■ talizmo pamatų griovimą,' PruL___„. ----------------
rysis

daugelis pritariančių chorui 
pamiršo jo parengimą.

I ---- Or—t

Ateinantį šeštadienį, 6 dien. 
vasario, choras turės pasilink- 

_ < .. . __. . . sminimo vakarą. Kiek jis bus
Pruseika ir Butkus nieką-1 pasekmingas ? Kiek iš svečių

j 
reikalų,' letarinėj proletariato ko- į narių ? Tas prigulės nuo pa

masių j kim° platformos, bet ne es-

, O ypatingai nupaxa Jiem jų

dšvhn” i Japonijos imperialistams. I listini 'katrą paversti į pilie- veikimo aaioo mases: a . 1 . u.: • L-r,™jtįnį karą sudaužymui kapi- 
i talizmo.

Jeigu Japonija nustums tą 
galingąją ir neatbudusią Chi
niją į sąjungą su: Sovietų Ru
sija, tai ateis diena, kuomet 
Japonija bus mųšlųota—arba

l pataps bolševikiški
Juo greičiau J 

iprasĮ tą fafctą, tuA 
•Japonijai, i Gal bi 
aiškina, kodėl 
•pradėjo pageidauti paliaubos

J Dabartinė

Už tai labai svarbu, šiuo 
rpu kuoplačiausia pa

skleisti tarp darbinįnkų 
brošiūrų “Naujo Karo Gai
sras,” kurią išleido Ameri- 

Lietuviu ■ Darbininkų

vadint, o
tai, nors dar ir pasipuošę 
ketu II a/jCllllO. ±ai IYCIA- x C. o - i • , # , pciouniiuii^ao . avav-iy io
rysis lietuviško socialfašiz- vieni lr kliudo įtovai dos nedalyvavo tikrai pro- jaunuolių teks gauti į chorą 
mo sparnas Amerikoj. Mes proletariato reikalų,! letarinėj proletariato ko-į narių? ‘ 
jau keli metai atgal sakėm J VĮ6™ ir kiti nors dar įvai-jyoj, bijojęs tos kovos astre-1 choristų pasidarbavimo,
.kad tas kelias, kuriuo einalr*a'> ket- nešdami dezorga-; jimo, visuomet j ieškojo ■ 
dešinieji Amerikos lietuvių - n^zacB^ i darbininkų klesos bendradarbiavimo kelių su 
komunistų eilėse, veda į so-įe^es Pa^eda fašistams seįt- antiproletariniais r1 
cialfašizmą. Kitaip ir ne- i mingiau j ieškot kelių išėji- tais, T 
gal būt. Kas komunistų jlnui X krizio> v\eni kiti partijoj 
partijos viduj kovoja pries ,,z . .... i
Komunistų Internacionalopsst°Ja 1 t .
principus, kas visokiais tuom susilpnint komu-j turėjo nusirist.
dais bruka savo socialdemo-^ni^a Pal’tiją ir padėt kapi- į Z. Angarretis.
kratizmą, tas negal pasi- Ralistams lengviau apsidirbt 
likt komunistų partijos ei- —•-====^^-===--  - ■ ~—
lėse. Kas po išaiškinimų i 
jiem jų žalingo mokslo ir j 

» neišsižada savo 
mokslo ir veikimo, tas šali
namas iš komunistų parti-!
jos eilių. Kas ir po to ne-' . < .
susigriebia ir toliau eina | . Lietuvoje dabar nėra ne* 
savo keliu, ■ .tas neišvengia-1 vienp. legalaus darbininkiš- 
mai atsiduria socialfašistų !^° ląikraščio. Proletarinę 
eilėse. Sudaro ']

visuomet j ieškojo1 _ , . o .-- ! 7 d. vasario, 2 vai. po pie
stų L.D.S. kp. rengia prakal- 

> elemen-|bas, kur ir Vilijos Choras yra 
būdami z komunistų į apsiėmęs dainuoti. Prakalbos 
i visuomet vieton įvyks po num. 103 Green St.visuomet

vis dažniau bendru frontu bolševizmo bruko menševiz-,Kalbėtojas bus daktaras Kaš- 
prieš., komunistus.Imą ir nusirito jie ten, kur

bininkai dalyvaukite šiose pra
kalbose.

Choro Korespondentė.14. I. 32.

i Kaip Lietuvos Fašistinė Spauda Liaudį 
Informuoja

TORONTO, KANADA
Iš Bangos Chot-o Metinio 

Susirinkimo

Sausio 8 d., 1932 m. įvyko 
Bangos Choro metinis susirin
kimas. Narių dalyvavo pilnas 
skaičius. Komitetas raporta- 
ivo iš visų metų veikimo. Tad į 
pasirodė, kad Bangos Choras 
per 10 mėnesių nemažai yra 
nuveikęs. ; Iš viso sudainuota 

jančios medžiagos,’* ant vir- dainos- , p^ėtinai, • 
* i T * • ’ 7 J t ihiivn c; n rpn ctt a ohnlnai vienlriii

laikui išėjus, dr. Matulaitis 
grįžo vėl į Mariampolę.! 
1925 metų pabaigoje pas jį, 

kairųjį spaudą fašizmas* ‘Lietuvoje’ kaip pas įtariamą komunis- 
A bū- tą, buvo pkdar-yta krata.1 Jo

neleidžia darbininkų bute j rasta kompromituo-
jcnivxyo wxav j^uvo sur€ngta abelnai visokių .
saus jo nąmų dai lų spiog- papeųgi^^ kurie pelno atne- 
stamos medžiagos. Dr. Ma- vįr§ 300 dol. »■ • 
tulaitis buvo suimtas. Teis- .. f inansų sekretorius rapor- 

tavo, kad narių randasi pil- ' ‘
Viso

kad senai užgniaužė ir jokiu būįaponija su- i kos Lietuvių Darbininkų .sparną sėčialfašizme, __ ,
. geriau bus Literatūros Draugija. 1 Tai stiprint jį kovoj ; prięš ko- , du t 

bit tasai iš- yra svafbus: rinkinys faktų1 munistus, o paskui ir visai ^pandos žodžiui viešai paši- 
p ta.p. umaL ie karų. ''' susiliet . su •. J. "

Įvairiose kolonijose drau-jTai jau senai išbandytas vi-!

tą, buvo padaryta krata.1 Jo

varge ir skurde paskendu-< Chinija nesusidės su Sovie- 
sias Lietuvos darbo mases, ! ± 
Net pats popiežius per sa-' 
vo atstovą deda pastangas, 
kad sudaryti gerus santi- 
kius tarp kunigijos ir sme- 
tohįniu fašistų, kad panai
kinti tarp jų nesutikimus,

• kokie iki šiol buvo.

; soeialfašistaisJ r°dytL - i r ‘
_ . .. „ „ I 1 Fašistinė ir. socialfašisti-

Chiang-Kai- gai privalo pasistengti kuo- šokių renegatų, visvien ar!nė spauda Lietuvoje '“ųr- 
kitų militaristų, plačiausia tą brošiūrą pas-j jie buvo dešinieji ar vadina- dirbinėja” liaudį taip kaip 

‘‘ ■’ ’ " ................................ ....  ’ ’ * ................... k” J ” ” ■
ninku.

v

Jauno Darbininko Laiškas

! mo tardytojas už 6,000 litų
’ *~~*~v* UllUlilCja 11CXLIV11 VcXAM, JLYcllp x 1 • ve* v v, ikcava

—d. „ . kelias. Tuo-fašizmo^ diktatoriams pa- Llzsta o ji 1 1 ?1S 0 J ’ ® ’ nai užsimokėjusių -47.-
i • -y—«■ - ‘ ♦ 4 T • i • * . rl n >'lo Oi G11 Q 11 iTDq t 11 7Ql 1 Q l n v» o W o o i T< r* vi t r rx okeliu Europoj!nuėjo Band- tinka, kaip

leris ir daug kitų; tuo keliu reikalinga. Fašistine spau- 
nuėjo Lovestonas * su sėb- da nuolatos ir sistemačiai

laik-

šVaitn ėan ^0. Tačiau palikęš užstatą! narių randasi Bangos Chąte 
i dr. Matulaitis metęs viską! virš 50. Su 8 d. sausio ižde 
išbėgo į SSRS. Iki dabar i pinigų buvo suvirs $70 /
lie ovvpnn Minske Čia hn- Organizatorius pranešė, k&d Jis gyveno Minske, čia du (gauta .. Centro operet_ . 
vo gudų akademijos ii be- u - idėjas.” Visi nariai n’ t 
dievių organizacijos pirmi-, [arė imtis darbo prie mol- 
ninkas. Įdomu pažymėti, mosi operetės, kad netol;

Vienu žodžiu, galima 
kad Bangos Choras

. . .-. . ’energingai darbuojasi, irmą koncentracijos stovyk- į buosjs įr ant toliaus dar su 
lą SaloVkų saloj.” (dėsniu pasiryžimu, nes kasd.

“T iMiivnq žinios” nenore-‘klasių kova aštr®«’a ir nea< Lietuvos Žinios, n O e • jei^^iamai reikia su ja kovoti.
damos nuo L. A. atsilikti, I Kovos Kitaip negalima laimėti, 
gruodžio 23 d, pakartojo tą;kaip tik organizuotai.
pačią “žinią” tik šiek tiek 
pridėdamos:

Dr. Matulaičio liūdna is- ;

rais Amerikoj; tuo keliu 
nuėjo Trockis ir daug kitų., 
Jie 'Visi seniau buvo komu
nistų partijų eilėse, tenais 
kovojo prieš bolševizmo 

i principus, bekovodami at-

Sausio 2& d., žmogau, pragyvenk su to-
Chicago, III. | kia “didele alga.” Nežinau 

’nei kur “pinigus dėti.”
Galėčiau daug, daug apie sidūrė už komunistų par-i Gerbiama “Laisvės” Ad-ja!

Siunčiu su šiuo laišku darbininkų vargus parašyti, tijų 
i money order ’ ant $1,50 už peį aprašymas nieko nepa-
mano prenumeratą. Labai 
ačiū, kad nesustabdėt siun
tinėti laikraštį. Man “Lai
svė” patinka geriausia iš 
visų lietuviškų laikraščių. 
Aš skaitai “Vilnį” irgi, bet 
“Laisvę” geriau mėgstu.

Aš išleidžiu 3-4 dolerius

Imperialist)! Manevrai
Dabar buržuaziniai 

rašŽiai visokių “filozofijų 
prirašo apie imperialistų
karą Chini joj. Žinoma, 
svambiausias jų tikslas, tai 
paslėpti nuo masių tikrąją 
priežastį, del ko Japonija! 
užgrobė Mandžuriją, del ko , . , . - . , , ,toliaus veržiasi Chinijon ir kiekvieną menesj del komu- 
del lo Amerikos, Anglijos nu!tmes spalKtos- 
ir kitų šalių imperialistai 
siunčia savo ginkluotas spė
kas Chinijon.

New York “World-Tele
gram” vasario 3 d. rašo: .

Taiką Tolimuose Rytuose 
I

to horėtų. Ijimą. Buvau ilgą laiką be
Valstijų ir Anglijos panaudo- Į$aibo. Mano tėvas tap© UZ- 

savo įtaką del taikos. Chi- i mastas, o ^motina gyvena 
nija pakartotinai patiekė to- ‘
kius1 prašymus. • Taikos pa
sekmės gali but atsiektos pa
prastu įsakymu iš Tokio iš
traukti Japonijos kariuomenę.

Bet Japonijai reikalinga 
kaip nors visą dalyką apeiti. 
Atsikandus (jaugiau, negu gali 
sukramtyti, ji, matomai, nori _ 
išsižadėti dalies savo užkaria- Į -j 
vimč su mažiausiu keblumu, 
kaip galima. »j. A t •
Taį ž'noma, yra papras-’bą (priešj naujus metus), 

tas buržuazinės spaudos Dirbu kepykloj (bakery 
bf a vilnas.” Bet tikre- shop) naktimis ir gaunu tik

8 dolerius į savaitę.- Ir tu,

ribų ir liko papra
stais kontr-revoliuc i o n i e- 
riais. Nors , imam ' 
Trockis atsidūręs užsienyj 
pereina bendradarbiauti į 
kapitalistų spaudą, remia 
imperialistų kovą prieš So- 

I vietų Sąjungą, dargi bend-

dės, reikia kovoti. Aš atsi
menu, kuomet du metai at
gal buvau labai didelis Lie
tuvos ir Amerikos patrio
tas. Gavau komunistinių 
knygų į rankas; skaičiaiji 
vieną po kitai, ir iš to pata- radarbiauja Lenkijos pil- 
pau komunistu. .

Mažiukas būdamas išva-

teikia savo skaitytojams 
“informacijų” iš Sovietų 
Sąjungos.

Kiek Lietuvos gyvento- jOg dabar dr. Matulaitį su- ateityje būtų perstatyta, 
jams jau teko skaityti “bai- ėmė ne bet kas, bet G. P. U. j 
siu” žinių apie padėtį So-j Matulaitis išsiųstas į žino-! 
vietų Sąjungoje,' tai nors 
truputį tas fašistinės ir so- 

; “in
formacijas” sutraukus į 
krūvą gaunasi šitoks vaiz
das: “Sovietų Sąjungoje 
nuolatiniai masių sukilimai 
prieš “komisarųs-bolševi- 
kus,” “Sovietų ligoninėse 
žaizdas ligoniams aprišinė- 
ja skarmalais,” (rašė s.-d. 
organas “Socialdemokra- 

; tas”), vienu žodžiu, sulyg

vili V" • • ip v • i • — iT, i . i cialiasistmes spaudos hOC Į. fnv»y1nn1inc!,J cnti'Onb

sudskininkų/ spaudoj. Len
kijoj jo raštus leidžia de

Kūomet žiavau su tėvais į Lietuvą i Amziva (žvalgyba) ; įr Lie- v^ilV4
■ - tuvoj JO rastus remia fa-, LietUvos fašistinės spaiidoą,iyi^,.^}m tuo

sistai. lai daroma, kad pa- įtikinimu Sovietų •Sajūhgo-i""4*''’": 
naudot tuos rastus kovai j e <<ištisįs pragaras?> Kad! 
pnes komunistus. . ., | liaudį įtikinus jdg

p? baigiu skaityti laikraštį, jr įen gyvenau apie aštuo- 
žurnalą ar knygutę (anglų nis.metus. Atsimenu, kuo- 
kalbaL tai atiduodu kitiems meį laikraščiuose skaityda- 
ar palieku gatvekariuose vau, kad komunistus suėmė 
be’i palieku kur kitur.

Nors esu jaunąs (17 metų 
amžiaus), bet tvirtai nusi->

gali|na padaryti, jeigu tik Ja- statęs UŽ komunistinį jude-

Europoj. Kuomet tėvas ir 
10 kitų darbininkų žuvo tu- Į 
neko eksplozijoj (1931 me
tais), eidavau į miestą ir į 
labdaringas įstaigas prašy
ti pagelbos. Bet pirmiaus 
numirsi iš bado,, kol sulauk
si kokios nors pašalpos iš 

j jų. Jie visai nepaiso darbi-, 
ninku. • Tūli geri žmonės 
mane šelpė, kol gavau dar-

ar sušaudė, tai džiaugda; 
vausi. Dabar 'suprantu,: kad 
labai klydau.

‘ . . ' " . i *■ I

Man labai patiko “Laiš- 
vėj” tilpusi apysaka “Sūb- 
marinai.” Tai įdomus, raš
tas, ir aš daug 'sužinojau 
apie jūreivių gyvenimą (ca
ro laikų). Daugiau tokių 
apysakų.

“fil
nybėj Japonijos Įsiveržimas

NEW YORK. — Miestu 
sveikatos komisionierius Dr. 
Wynne raportuoja, kad šiuo 
tarpu pasirodė 465 susirgi
mų škarletina. Jis ragina 
tėviis tuojaus prižiūrėti sa
vo vaikus, jeigu kurie; ne
gerėja, arba' atsisako 
gytr.

val-

Buvo renkama nauja valdv. 
ba 1932 m. Vienbalsiai ’ 

ha Ti/r x i v-j • kta ta pati valdyba ir a.Dr. Matulaičio liūdna ls"j]įaus; Organizatorium 
torija pagaliau turėtų pra-1 išrinktas VI. .Raila, prot. se 
blaivinti protą kai kurių E. Strasdaitė, finansų se 
mūsų įvairių partijų ponų, 
kurie be atodairos giria So-

Lietuvos fašistinė di\ social- įs JJJPM šutai 'tinai dh ’b- 
fašistinė spauda rašo apie 
Sovietų Sąjungą “tikrą tie- 
s'ą,” o ne kokius ten niekus 
jie krečia, tai 'griebėšf šitcM 
kių sensacijų:'J s '

“Lietuvos .. Aidas” ; gruo
džio 21 dieną rašo: “Dr. 
Matulaitis ištremtas į Salb- 
vkusi”

“Susikūrus nepriklauso- 
susigiminiavo su trockizmu mai Lįetųvai dr. Matulaiti^ 
(moksle tos$ 1920-1921 m. buvo plačiai žiųomas kaip 
sklokoš, kuri- buvo' vedama reakcionierius iš principo, 
prieš kąirius LKP CK na- Nė viena valdžia jis nebuvo 
rius ir kurioj Butkus ak- patenkintas. Grįžęs po ka
lingai dalyvio, buVo daugjrb iš Rusijos dr. Matulaitis 
trockistinių elementų ir vi- į apsigyvęno Mariampolėj. 
.sa eilė tos< sklokoš vadų gi- Tačiau 1923 >-mef. už prieš- 
miniavosi su opozicija VKP valstybinį veikimą dvie-

O ar geriau yra.su ame
rikiniais ’ jo'1 giminėmis. 
Nors imam Rruseiką su 
Butkum. Y Jau ' platesniam 
rašte nurodžiau, kaip. PrU- 
seika Amėrikoš komunistų 
kūrimosi metu orientavosi 
į Trockio pusę (tikėjo, kad 
Trockini pasiseks ' pakeist 
bolševizmą į tročkižmą). 
Butkus ’ 1920-1921 m. ii-gi

v
rium Vi. Dorinąs, ižd
U. Inčiuraitė.

Tad šiais metais reikalinga 
visiems dar smarkiau imtis 
darbo, kad atmušus darbinin
kų priešus. Nepersenai Fren- 
selis pagimdė » naują chorą. 
Tai yra darbininkų priešas, 

i Tad reikalinga Bangos Choro 
! nariams visu smarkumu prieš 
jtai kovoti.

Korespondentas.

padeda Koniiriterhur.”
Kaip matom, Lietuvos fa- 

r šistai drauge <su liaudinin-

fiV -‘Vileni kalaj Uiti žalati-| 
ja.” ’

Mat, šį kartą drg. Matulai- ■ 
čio • pavardė piTreikė Lietu- i 
vos fašistams todėl; kad “jis Į tyje. 
Lietuvoj plačiai žinomas 
ir todėl neblogai apdirbus tulaičio areštą Minske nie- 
“informaciją” apie drg. Ma-j ko neįtikins, nes tai gry

niausia Lietuvos fašistų 
spaudos \ provokacija ir 
šmeižtas.

Kad plačiau parodyt Lie- • 
tuvos gyventojams, kaip . 
juos fašistinė spauda nai
kina, “R. A.” redakcija or
ganizuoja drg. Matulaičio 
paskaitą per radio. Lietu- 

• vos darbininkai klausykit :

Jokios Lietuvos faši
stų pasakos apie drg.- Ma-

tulaitį, Lietuvos fašistinė 
spauda manė sau gerą po
litinį gešeftą padaryti. Bet, 
kaip visuomet, taip ir šį 
kartą fašistinė spauda gau
na gerą smūgįz per savo 
purviną liežuvį.

Drg. S. Matulaitis paspru- 
j kęs iš tautinės “žvalgybos” 
nagų 'atvyko į Sov. Sąjun-

v , gą, kur ir po šiai dienai dir- Minsko radio stotį.
'(b) ' eilėse). Vėliau abu, jiem^ metams buvo ištrem- ba atsakomingą komunistų 
kaip menŠėvižtnb šalininkai, tas f Vilkaviškį; Ištrėmimo partijos darliit mokslo sri-kaip nienšėvizfno šalininkai, tas f Vilkaviškį; Ištrėmimo “Raudonasis Artojas.”

yra.su


Puslapis Trečias 'Penktąd., Vasario 5. 1932 r ,

Long Islando Milionieriai Susirūpinę del 
Bedarbių Tarybų Organizavimosi

procentų valstiečių nemoka dą ir vargą, kokiam rąnįa-
mokesčiu. i

Nereti valstiečiu masių V j 
išstojimai prieš valsčiaus 
savivaldvbiu išlaidas kariš
koms fašistinėms organiza
cijoms. Pavyzdžiui, Pras
me rajone kaimo municipa
litetas, kurie daugumoj su
sideda iš biedniokų ir vidu
tinių valstiečių, sumažino 
išlaidas karinei organizaci
jai “Sčelec” (“Saulis”) ant 
*80 tūkstančiu zlotu. Kolo 

Konferencija patiekė pla-' rajone kaimo starosta su- 
i nūs delei vasario 4 d. masinių I šaukė bendrą valstiečių su- 

, visoje ... - *■- '
i Jamaica, i

65 delegatus, kurie atstovavo' Elmont, Hempstead, Hickville, 
suvirs tūkstantį organizuotų Huntington, L. I. ir kt. Ir nu- 
darbininkų nuo 17 miestelių. «..v ---- ---------- ------ -------------

Tas labai nepatiko mūs vai- organizavimo darbą, ypač tveri ir vietinės policijos išlaiky- 
dančiai klasei, ir ant rytojaus Ji Bedarbių Tarybas kiekvie- j mui. Kada Starosta prašė 
“New York Times, ’ kapitalis- noje darbinirųkų kolonijoje,; valstiečiu pasirašvt susirin- 
tų laikraštis paskelbė, kad 38-Į kur tiktai randasi bedarbių, oi J • ill 1 A * V •
nios raudonųjų organizacijos I jų randasi visur.

« su tiek ir tiek delegatų nuta-j 
t ... . .jas kiekviename <

Long Islando miestuke 4 d. va
sario, reikalaudamos bedar
biams paŠalpOS. x>uvv pnimuvo . - . . - . . .

Kur čia tiems ponams pa- a) Išgavimui iš valdžios pašai- J°J, ir VąKarų Ukrainoj, ir 
tiks, kad jų vergai pradeda ne Į pos bedarbiams, b) rezoliuci- Vakarų Baltarusijoj, 
klausyti visų tų didelių žade-i ja, pažadant remti visais ^ga-1 
jimu, sulig kurių per pastaruo-! limais būdais Kentucky strei- 

........................... : ‘
pat nutarta pasiųsti Alabamos: vadovaujant vis plačiau įsi- 
valstijos gubernatoriui tele-j traukia į kovą prieš bado ir 
gramą, reikalaujant 1 ” 
suoti Scottsboro 9 negrus jau-L . . i • • Ji IO onuolius. ! k 1 ’ •

Konferencija užsidarė pasi- j ooalsis.

HEMPSTEAD, L. I. — Sau-Į ir džtrbininkų išnaudojimui 
šio 24 d. čia įvyko bendro rubežiaus nėra, 
fronto konferencija delei prisi-■ kstančiai baltų ir negrų darbi- 
rengimo prie 4 d. vasario, ko-' 
vai už bedarbių šelpimą. Kon
ferencija buvo gana skaitliu- ir tam galo nesimato.

Šimtai ir
čia
tū-

ninku stovi bedarbių eilėse; 
dirbantiems algos kapojamos,

Darbininkai — bedarbiai k i- į 
tos išeities neturi, kaip tiktai

ga ir reikšminga. Tai dar
* pirmą sykį Nassau county dar-.

bininkai pareiškė turtuolių —i organizuotai kovoti už duonos | 
kapitalistų valdžiai, kad dar-, kąsnį ir geresnį rytojų.
bininkai nemirs badu, bet ko-j I’ 
vos už pašalpą bedarbiams.

38 darbininkiškos organiza- • demonstracijų 
cijos prisiuntė į konferenciją I miestukų, kaip tai z» 1 1 4 1 . 1 A - * TT5 1_ _ 1 T T „ ^.4-

si dabar valstiečiai, i I J
Juozas

“Balsas.”

Priešfašistinis Veikimas 
Worcestery Varomas Pirmyn

važiuos.
Draugai, kurie norite busu 

važiuoti, taj atvirute praneški-
Palengvina Skausmu
Nekentėkite reumatiškų gė

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAIN-EXPELLER
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Prašome prisiųsti man ........ svarų tikro medaus už
........... Šiuomi prisiunčių ir minėtą mokestį.

Laiškus adresuoki! sekamai:

KONCAUS BITININKYSTĖ
57 BATTERY STREET, N. ABBINGTON, MASS.

Daktaras Kaškiaučius yra ant savo pastatyti, jie visi su 
pagarsėjęs savo raštais apie 
sveikatą ir medikaliais patari- j 
mais mūsų laikraščiuose. Jis važiuoti, taj atvirute praneški- 
čia kalbės svarbiausiais svei- te draugo J. Klevinsko antra- 
katos klausimais ir duos atsa- šu, 115 East Market St. 
kymus į klausimus, bet taipgi ( . V. Turauskas. į
šį tą pasakys ir apie darbiniu- i 
kų kovos reikalus. j

Tai, draugai darbininkai ir, 
darbininkės, nepraleiskite šios 
progos išgirsti pamokinimų ir, 
patarimų apie sveikatos užlai- j 
kymą bei gydymąsi; o sykiu iš

mais mūsų laikraščiuose. Jis

IIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIOIIIOilIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIOIIISIIISIIIQIIIQIIIQIItSII

WORCESTER, MASS.—Sau
sio 19 d. buvo pirmas šiemet 
priešfašistinis susirinkimas de
legatų nuo darbininkiškų or- draugo Daktaro KaškiąuČiaus 
ganizacijų, kaip kad nuo T. D. gyvų žodžių patirsite taipgi, , 
Apsigynimo . 13 kp., Sūnų ir kaip darbininkų būklė, jų gy- 
Dukterų Draugijos, Aido Cho- venimo sąlygos rišasi su jų 
ro.

Susirinkime . išdavė raportą 
pereitų metų valdyba. 7 
įnešta, kad delegatai paragin
tų savo- atstovaujamas draugi
jas^ išrinkt draugus, kad padė
tų rinkti aukas Priešfašisti- 
piam Komitetui; šitaip mes 
manome suinteresuot draugus j 

, . 4- i i i <-• • darbininkišku veikimu; t.._Kimo protokolą, valstiečiai |būdu taipgi .galima būtų padi- atsilankydami į šias prakal 
“Mums nėra ko pa- dint ir reikalingas įplaukas. Ibas- 

Draugai išsireiškė, kad [ 
” jiems patinka rinkt aukas dar-.

:; sako, 
taip mes geriau susipažįstame 
su įvairiais darbininkais, jų 
padėčia ir susitinkame įvairių 
žmonią. Tokie išsireiškimai 
patiko naujiems delegatams, ir 
visi pasižadėjo veikt su ener
gija '7-tą d. vasario, ateinantį 
sekmadienį, nes tą dieną nu
tarėm rinkt aukas bedarbių

^Isirinkima, kuris turėjo 
svarstyti vietinį biudžetą. 
Susirinkimas panaikino vi-organizuotu Į Huntington, L. I. ir kt.

tarė ant toliaus tęsti bedarbių sas išlaidas karo reikalams

Delegatai ant vietos varde atsakė:
re laikyti masines demonstraci-1 savo organizacijų ir pavieniai sirašinėt, juk vistiek nieks 

didesniame suaukavo $48.80 lėšų padengi-pg mūs mokesčių nemokės.
• mui ir tolesnei kovai už bedar

bių pašalpą.
Buvo priimtos rezoliucijos:

Tai tik keli pavyzdžiai. Tas (bimnkiškiems tikslams 
pats dedasi ir pačioj Lenki-

sveikata.
, Kas link klausimų, tai kurie 

Buvo nedrįs žodžiu pastatyt kokį
klausimą, galės jį parašyt ant 
popierėlės ir priduot kalbėto-1 
jui, o gaus atsakymą. Mes 
kartais, ir gana brangiai turi- ; 
me užmokėt daktarams ųž pą- 

i tarimus apie sveikatą, o čia 
tuo Juos gausite visai dovanai, tik

Visus kviečia
Rengimo Komisija.

SCRANTON, PA.

Lietuvos Bičių Namelis

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

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

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

PRISIUNČIAME IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ

5 Svarai $1.50 11 Svarų $2.80Ape

sius porą metų vaišino bedar- 
ę bius visokiomis negaunamomis

“pašalpomis” ir nebūtais “dar
bais.” Bedarbiai mato, kad 
tie žadėjimai — niekas dau
giau, kaip tiktai apgavystė iš 
valdančios klasės pusės.

Long Island yra apgyventas
* tūkstančiais milionierių, 1 

dideliu parazitų, kaip Morgą- reikalus, 
nas. Sinclair, Chrysler ir kt.,

Lenkijos darbo valstiečių 
k77an«uš”7aini'e'riuš"c)"taip masės komunistų partijai

paliuo-1 teroro fašistų valdžią. Len- naudai.
komunistų partijos 

“Nei cento mokes- 
žadėdama dar smarkiau orga- i Čių bado, teroro, ir bedar-

Važiavimą į “Laisves” 
Šerininkų Suvažiavimą

, Kuomet A.L.D.L.D. 12 Aps
kričio konferencijoj buvo pri
eita prie spaudos klausimo, 
tai tūli draugai pasiūlė, jog 
reikia paimti busą, kad būtų 
galima iŠ 12-to Apskričio ribų 
visiems “Laisvės” šėrininkams, 
kurie stoja už dabartinę “Lais
vės” poziciją, nuvažiuoti į 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mą. Mat, “Laisvės’! priešai 1 
sklokininkai taipgi rengiasi 
prie suvažiavimo. Kad išlai
kyti Kompartijos laimėjimą, 
reikalinga “Laisvės” rėmėjams 

Į naują valdybą tapo iš-! šėrininkams skaitlingai suva- 
LietUVOS rinkti: organizatorium drg. J.: žinoti. .

Gavome laišką nuo drg. Edi- 
thos Berkman, kad ją ketina 
deportuot į fašistinę Lenkiją.

entas i žadėdama dar smarkiau orga-; Cių nacio, teroro, ir neaar- Buvo išdalintos Tarptautinio 
tokių 1 nizuotis ir kovoti už bedarbių į bes vyriausybei” randa di- Darbininkų Apsigynimo kny-

gutės rinkimui aukų.
Buvo nutarta rengt Whist 

Party. Tam išrinkta komisija, 
Į kurion įeina draugės Davido- 

Jnienė, B. žemeikiūtė, seserys 
į Lietuvos darbo valstiečiai Kilmoniūtės ir L. Stonkiūtė. 
i privalo imt pavyzdį iš Len- 
įkijos valstiečių. '______
i darbo valstiečių padėtis ir 
I negeresnė. Žemės ūkio kri- 

Kaime Zas-|zįs gilėja. Valstietis nežino 
kovičai, Molodečno rajone Į kur centą gaut, o mokes- 
(Vakaru ’Baltar.) atvvkusį i nuga. Auga valstiečių 
anstolj moterys įsvųo Tas o licitav>as. valstiečiai 
pats buvo ir Naslevo kaime. I - ...............
Tiraspolio rajone (Bresto < 
apygard.) daugelis kaimų se nutarimus, šaukiančius į dėjime.

Delegatas.

Lenkijos Darbo Valstiečių Kova

i džiausio pritarimo darbo
; valstiečiu masėse, mobili-• e z

i zuoja jas į kovą prieš fašiz 
m o puolimą.

Lenkijoj pramonės ir že-| štavo 40 valstiečių, jų tarpe 
mes ūkio krizis vis gilėja, j daug moterų. 
Darbo * valstiečių padėtis j 
kasdien blogėja. Skurdas 
kaime auga. Tą parodo , ir 

v savižudysčių augimas kai
me, ypatingai badaujan
čiuose rajonuose. Licitaci- 
jos, valstiečių turto išpar
davimas už neužmokėtus 
mokesčius ir skolas, tero
ras, areštai—tai kasdieni
niai apsireiškimai Lenkijos 
kaime, štai .pavyzdis, kaip 
auga iicitacijų skaičius Vil
niaus apygardoj: 1927—28 

«.m. buvo 12,747 Iicitacijų, 
1928—29 m.—25,973 licitac., 

.. „j.—29,83Ž licita- 
panašiai. Lenkija 
tąsi karui prieš So-1 
:ungą tiesia daug' 
ų kelių, prie kuriųI

turi šaukt ištisų kaimų su-1

»
/ 1929 — 30 m

Cljų. 
re” 
v

Bakšys, sekr. B. žemeikiūtė, I < ge|. kad' atsirado to- 
ižd. Jucius^ ir korespondentė draugų, Partijoj prigulin- 
L. Stonkiūtė. . < kurfe pradėjo sakyti, kad’

Yra ir jaunuolių, kurie ap-. kompanijoms bus daug pelno i 
siėmė ) valdybą ir komisnas. i (jUO(jama uždirbti; girdi, kas' 
Mes stengsimės dirbti, kiek 1 norj važiuoti, geriau automo- 
galėsime, geriausiai. Gal bus biliais važiuoti. Gali kokį do- 
ir klaidu, bet mes priimsime primokėti ant gazolino, 
draugu kritiką ir būsime už j Gerai, gal vienas kitas ir ra
ją dėkingi, nes mes dar nesą-. sis> kad tik |UŽ gazo]iną veš, 

j nepaisys savo nuovargio ir ma
išiuos nusidėvėjimo, bet tokių 
I bus labai mažai. Tuo būdu

sirinkimus ir priiminėt juo-įrne gana patyrę darbininkų ju-1

atsisako mokėti mokesčius į kovą prieš licitavimus 
už 1930 metus. Valstiečiai ' mokesčius. *n ’ 
atsisako nuo priverstipų ke-' kaimų policiją 
lių tiesimo darbų. Sėmeti- 
•česko rajone daug kaimų 
išstojo prieš šarvarkus (ke
lių tiesimo darbus), atsisa
kydami nuo darbo ir nuo 
mokėjimo pabaudų. Buvo 
susirėmimų su policija. Do- 
macevsko rajone daugelio po komunistų partijos vė- 
kaimų valstiečiai dirbo pri- Jiava ir komunistų partijai 

; verstinai keletą dienų, pas-. vadovaujant kovot ne tik 
j kui jie susirinkimuose prie-! už kasdieninius reikalavi- 

iktipčini nrivprq i™ rezoliucijas prieš šar-lmus, bet kovot ir del fašis-
’ varkus, pries karinę fašistų; tu valdžios nuvertimo ir' 

ini nnrlprini dnrhn ’ valc*zlos poetiką ir išrinko i valstiečių valdžios uzkana- 
ma^Cvk nW a,r'stre’k0 komiteta- Tokijvimo Lietuvoj. Tik darbi- 
i knvn y ' streikai buvo ir Liščicko ra-[ ninku ir valstiečių Sovietų 

? i š kaimų teismoiJone* Ostrovsko rajone 80 ! valdžia gali pašaly t tą skur- 
—mokesčių rinki-1 

jd 'iš kaimų polici- 
t s i s a k o nuo pri- 

prie kelių

► ir
Reikia vyt iš i 

ciją, jei ji busi 
įvedama į kaimą. Atsisaki-! 
net nuo priverstino kelių i 
taisymo. Kelių taisymui fa- į 
šistų valdžia tur samdyt 
kaimo bedarbius.

Kad ta kova butu sėkmin
gesnė, valstiečiai tur stot

Priešfašist. Komiteto
Korespondentė L. Stonkiūtė. • nedaug tegalėtų nuvažiuoti į

UNION CITY-NAUGATUCK, XXUutiroap07uXmTme
. šėrininkų suvažiavimą, ir per I • * • 1 •

CORN
Dr. Kaškiaučiaus Prakalbos

Dr. J. J. Kaškiaučiui ren- Į surinksime 
gia prakalbas Am. Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 75-ta kuopa ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 124- 
ta kuopa, vasario 7 d., sekma
dienį, 7-tą vai. vakare, Lin
den Park svetainėje.

Draugai ir draugės, paliki
me automobilius garadžiuose, 
o grupuokimės iš 12-to Apskri
čio ribų važiuoti busais. Jei 

26 pasažierius,
lėšuos po $3.60 į abi t puses. 
Jei bus 30 pasažierių, jtai lė
šuos po $3.40 į abi puses. Tai ■ 
gana pigiai.

Draugai, . atminkite, kad 
oportunistai nesnaus. Dauge
lis jų yra biznieriai, ir kad

SKAITYKITE ŠIAS KNYGAS

Dienos į

LIETUVĄ
Greičiausi

Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Puikus geležinkeliu 

BREMERHAVEN
snnisickima* ii
I LIETUVĄ

Taipgi nuolatiniai kas aavaitė išplaukimai gerai žino
mais Lloyd Kabininiais Laivais. Užsisakyki! vietas 
pas vietinius agentus, reikalaudami Lloyd laivakorčių, 

suteikiant greičiausią patarnavimą.

North German Lloyd
57 Broadway New York

PRENUMERATORIŲ, PLATINTOJŲ IR 
RĖMĖJŲ DOMEI!

LITERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLŲ 
DAREI NINKU ŽURNALAS

j '■t>
verstino darbo
tiesimo (streikuoja) ir 1.1. 

Aštai keletas pavyzdžių. Bie- 
loblote išstojo visas kaimas 
ir kartu su kitu kaimu ke
letą kartų išvarė antstolį 
kartu su policija, kol val
džia visiškai neatsisakė nuo 
mokesčių išjieškojimo. Kolo 
rajone (Lodžiaus vaivadi- 

k joj) kaimo starosta • bandė 
J išjieškot iš valstiečių mo

kesčius parduodant jų gy
vulius. Valstietės moterys 

' sumušė starosta ir neleido 
parduot gyvulių. Kada pri
buvo policija, visas kaimas 
apsiginklavo akmenimis, 
smarkiai mušėsi su policija 
ir policiją nuginklavo. Sta
rosta iššaukė sustiprintą 
policijos būrį, bet ir į šitą 
valstiečiai atsakė kontr- 
nuolimu ir išvijo policiją iš 
kaimo. Nakčia policija are-

Milžiniškas Maskaradu Balius
Rengia Choras Pirmyn, L.D.S.A. ir T.D.A. 

Gr€at Neck, Long Island, N. Y.

Subatoj, 6 d. Vasario (Febr.) 1932 ;
Naujoj ir Puikiai Jrengtoj

Community Church House Svetainėje
Prieš Kensington (Public School) Mokyklą

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

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 ir 
brooklyniečiai yra širdingai kviečiami atsilankyti į šį 
mūsų parengimą. Bus visokių užkandžių ir minkštų 
gėrimų. Visus Kviečia Komisija.

m.
1931 m.

Kaina 3c.
Kai-,

2 centai.

Sąjunga. 1931 m.

(pir-

Kai-

ir jos apaštalai. Kaina

1931 m. Kaina Amer. 5c.
1931 m.

KI
Kaina Amerikoje 3 centai, 
atvyko. 1931 m. Kaina

1932 m. Pradeda Eiti Kas Mėnuo. 40 pusi. Didumo, 
Gausiai Iliustruojamas

“PRIEKALO” perėjimas iš dvimėnesinio į mėnesinį, o taipgi 
platesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato 
sustiprinimas duoda galimybės 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
nį ir išvengti visos eilės trukumų, kurie buvo pirmaisiais “Prie- 

/kalo” ėjimo metais.
“PRIEKALE” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, 

vaizduojantieįi SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 
kovą ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Ame
rikos ir kitų kapitalistiniu šalių darbininkų ir darbo valstiečių 

• gyvenimą ir kovą, rašo visais aktualiais proletarinės literatūros 
klausimais.

“PRIEKALAS” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS. Staty
ba,” kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba, kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjama svarbesnių SSRS, 
socialistinės pramonės, sovehozų ir kolchozų gyvenimas ir augimas.

“PRIEKALAS” daug domės skiria antireliginei propagandai ir 
turi pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tifcybos 
skraistėmis, veikimą ir darbus.
“PRIEKALAS” nesitenkina vien dailiosios literatūrds, SSRS, 

socialės statybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skil
tyse jis rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi sky
rius: ‘Kapitalo šalyse,’ ‘Iš Revoliucinio Judėjimo Istorijos,’ ‘Biblio

grafija ir Kritika’ ir kit.
“PRIEKALO” reguliarus išėjimas ir visų šių uždavinių išpildy

mas pirmiausia priklauso nuo aktingo mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėjų paramos. Todėl reikalinga is anksto užsi
prenumeruoti “Priekalas,” rinkit jam 'prenumeratas, visapusiai 
remti jį.
“PRIEKALO” Kaina:
SSRS.
6 mėn
- Atskir. egz. 30 kap.

AMERIKOJ Metams—2 dolor.
6 mėn.—1 dol.

Atskir. egz.—20 cent.
VOKIETIJOJ, ARGENTINOJ

BRAZILIJOJ ir kit.:
Metamu 1 dol.

6 mėnesiams 50 centų
Atskiras numeris 10 centų

kovingi uždaviniai

Metams—3 rub. 
—1 rub. 50 kap.

kaime.
Kaina

KELRODIS: Atvažiavusiems traukiniu reikia eiti 3rd. St., kuris 
eina nuo pat stoties iki svetainės, tik 3 blokai. Automobiliais 
tas pats kelrodis. Važiuojant iš Great Neck’o village, reikia 
važiuot Middleneck Rd. iki Kensington Entrance, čia pasisukt per 
geitus ir laikytis po tiesiai ant Nassau Rd. iki West Drive, čia 
sukt po tiesiai. O po kariai bus svetainė.

19. K. VOROŠILOVAS. Ar bus karas. 1931
20. J. BULATOVAS. Žygis kunigo sutanoj.

na Amerikoje 3 centai.
21. V. P. Bausmė. 1931 m. Kaina Amerikoj
22. Komunistai ir revoliuciniai darbininkai fašistų teisme

moji dalis). 1931 m. Kaina Amerikoj 10 centų
23. S. LIUBIMOVA. SSRS—Tautų

na Amerikoje 5 centai.
27. BEDIEVIS. Lietuvos šventieji

Amerikoje 10 centų.
28. V. KAPSUKAS. Kazis Giedris.
29. P. KAIMIETIS. Lenkijos darbo valstiečių kova.

Kaina Amerikoje 5 centai.
30. D. A. Lietuva ir karo ruošimas prieš Sovietų Sąjungą.

1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.
31. Apie Komunistų Internacionalo sekcijų uždavinius.

PK XI plenumo tezės. 1931 m.
32. HANS LIORBĖR, Jūrininkai

Amerikoje 3 centai.
35. Vokietijos Komunistų Partijos

DRAUGO TELMANO kalbia Oldenburge. 1931 m. 
Amerikoje 3 centai.

37. Kapitalizmas ir Darbininkų Klesa. (Lavinimosi rateliams) 
1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.
Visas augščiau išvardintas knygutes galima gauti “BALSO” 

redakcijoj (Tilsit Pr. Memelstr. 26, M. Labori). Kas užsisa
kys minėtų knygučių nemažiau, kaip už 5 dot, tam nuleidžia
ma 35 proc., o kas iš anksto užsimokės, tam nuleidžiama 45 
proc. nuę pažymėtų kainų,

“PRIEKALĄ” išsirašyt 
galima: 

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaįa 7 

Izd. “Inostrannij Rfbožij,” 
Redakcija “PRIEKALAS.”

AMERIKOJ “PRIEKALAS” 
galima išsirašyti per “Laisvę.**
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KAIP EINAMA PRIE L.D.S. ir A.P.L A. 
SUVIENIJIMO

II
Susivieniję, Ką Mes Galime 

Materialiai Laimėti?

Pirmesniam mano straipsne
lyje jau buvo rašyta apie pir
mus žingsnius padarytus prie 
suvienijimo abiejų organizaci
jų. Svarbu dabar mums visa
pusiai taipgi pažiūrėti, kiek 
materialės naudos turėsime su
vienijus abi organizacijas.

Visų pirma privalome visi j 
atsiminti, jogei visiems nariam į 
reikia mokėti lėšų fondam j 
Kuomet nariai priguli prie 
dviejų organizacijų (A.P.L.A. 
ir L.D.S.), tenka jiems paneš
ti dvigubą naštą. O dabarti
niu laiku veik kiekvienam na 
riui tie centai gana brangūs. ■

Kaip sunaudojama tie lėšų | 
fondan suplaukę pinigai? Vi- < 
sų pirma reikia apmokėti dvie-! 
jų raštinių rendos. Reikia pa
laikyti du advokatai, kurie ga
na daug paima pinigų. Rei
kia palaikyti du apmokami se
kretoriai ir dalinai apmokami 
du centraliniai komitetai. Rei
kia palaikyti du centruose dak
tarą i-kvo tėjai.

Tai dar ne viskas. Juk rei
kia vesti dvejos knygos, kurios 
irgi padaro išlaidų. O kur 
visokios blankos, publikacijos1 
ir kitoki dalykai. Per metus i 
susidaro gana daug.

A p d r a ūdos departmentas 
reikalauja smulkmeningų me
tinių raportų ir taipgi tam tik
ro apmokėjimo, čia irgi pasi
daro nemažai išlaidų.

Padarius vieną centrą ir vie-1 
na iš dviejų organizacijų, aiš
ku, veik pusiau susimažina tos 
išlaidos. į vienus metus mes 
mažiausia galime sutaupyti 
porą tūkstančių dolerių. Na
rių duoklės lėšų fondan susi
mažina.

Tokie užsispyrėliai, stodami 
prieš vienybę, suprantama, pa
kenkia ir patys sau. Jie ban
do pastoti kelią priėjimui prie 
vienos didelės ir tvirtos orga
nizacijos, kuri, aišku, gali 
daug geriau aprūpinti visus 
savo narius. Ypatingai eko
nominio krizio laiku—maža 
organizacija negali pakanka
mai apsirūpinti savo narius be
darbius. Nėra tam tikrų šalti
nių. Jinai pati vos gali išsi
versti. Bet susivienijus pasi
daro daug tvirtesnė organiza
cija. Tada galima ir bedar
bius goriau aprūpinti.

Taigi, visiems nariams vie
nybė yra naudinga. Todėl vi
si ir turime darbuotis, kad 
greičiau ir geriau prie jos ga
lėtume prieti.

Darbininką Neprieteliai Bijo 
Mūsų Vienybes

Visi draugai turime atsimin
ti, jogei prieš mūsų vienybę 
išeina visi darbininkų priešai. 
Jie labiausia bijo, kad darbi
ninkai nesusivienytų. Susivie
niję darbininkai, mat, sudaro 
didelę spėką prieš savo išnau
dotojus. O kuomet darbinin
kai pasiskirstę, tai buržuazijai 
yra dideles naudos visokiais { 
būdais juos apgaudinėti ir de-j . 
vynios kailius nuplėšti.

Atsiminkime, draugai, jogei 
ir dabar, kuomet mes iškelsi
me kuopose yienybės klausimą, 

i atsiras tuojaus tokių, kurie 
[ sužiniai ir tiksliai pradės agi
tuoti prieš vienybę.

nuoširdžiai rišti šitą klausimą, 
kaip geriau ir visiems naudin
giau priėjus prie pageidauja
mi os vienybės. Reikia neklau
syti visokių melų, tiksliai lei
džiamų, kad tiktai pakenkus 
priėjimui prie vienybės. Mes 
darykime tai, kas mums vi
siems naudinga.

Stokime j Vienybę, Kaipo 
Lygūs su Lygiais

Suprantama, bus tokių na- 
įrių abiejose organizacijose, 
j kurie spirsis, kad prie jų orga
nizacijos turi kiti ateiti ir kai
po nauji nariai prisirašyti. Te
kis pasiūlymas “vienybės” yra 
didžiausia siena priėjimui prie 
vienybės. Atsiminkime, jogei 
nei vienos nei kitos organiza- 

giausia kalbės apie visokius cijos nariai negali savo orga- 
techniškumus, apie visokias ’• nizacija palikti ir stoti į kitą

Jie dau-

techniškumus, apie
kliūtis susivienijimui, kad tik- į kaipo nauji nariai, kaip nusa
lai pakenkus tam darbui. j ko tos ar tos organizacijos fcai-

Reikia todėl mums nepasi- Į syklės. 
duoti ant tokių meškerės visai 
lengvai.

DRAUGAI DARBININKAIi

Įsigykite “Laisvės” bendrovės Šerų, da
lyvaukite Suvažiavime 14 dieną vasario 
(Feb.), 1932, apginkite savo dienraštį nuo 
renegatų sklokos, turėkime sau už obalsį: 
“Laisvė” yra ir bus komunistinis dienraš
tis! Ji gina ir gW darbininkų klasės rei
kalus visose kovose iki mūs pergalei!

Jeigu mes esame nuoširdūs 
Turime visapusiai ir įr ištikrųjų norime vienybės, 

tai nei vieni nei kiti tokių są
lygų negalime statyti. Abie
jų organizacijų centraliniai 
I komitetai, todėl labai teisin
gai nusistatę: “A.P.L.A. ir L.

, D.S. stoja už vienybę abiejų 
organizacijų, kaipo lygi su ly
gia.” Nei viena organizacija 
nėra pažeminta, nei vienas na- 

i rys bile kurios organvzacijos 
j nėra žemesniam laipsnyj.

1 Ypatingai tie draugai, ka
iriems rūpi darbininkų reika- 
| lai, šiuo laiku turėtų daug 
į daugiau darbuotis delei atsje- 
j kimo pageidaujamos ir reika- 
Į Hugos abiejų organizacijų na
riams vienybės.

Rock Island. Suorganizavo 
skyrių iš 62 narių ir nariai su 
tiko gaut 1,000 narių iki 1-mos 
gegužės; tuomet ir mūsų apie- 
linkė galės pasiųst savo dele
gatą į Sovietų Sąjungą ant 1- 
moš gegužės šių metų.

Sausio 27 bedarbių taryba 
buvo surengus šokių vakarą su 
mažu spektakliu. Programą 
išpildė Jaunųjų Komunistų Ly
ga iš Rock Island ir Daven- 
porto. Reikia tik pasigerėti iš 
Jaunuolių. Buvo gerų daininin
kų ir šokikių. Įžanga buvo 
10 centų. Į minėtą svetainę 
daugiausia publikos galimą su- 
talpyt apie 5 šimtai, o čion į 
parengimą susirinko apie 8- 
šimtai. Tai privargo nuo sto
vėjimo. O kitiems teko grįžt 
namo del stokos vietos. Skai
tytojas pamislys, tai kodėl ne- 
paimta erdvinga svetainė ? 
Mat, čion tokia užkeikta vie
ta, kad visos svetanės kapita
listų rankose. Tai nei už pi
nigus darbininkų organizaci-

WILKES-BARRE, PA. 1 ‘ NEWARK, N. X
A.P.L.A. 51 kuopos susirinkimas Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 

bus sekmadienį, 7 vasario, Faj’ėrmo- Ino lietuvių kuopos susirinkimas bus 
nų svetainėj", Lee Park Ave., 10 vai. penktadienį, 5 vasario, Kubio svetai- 
ryte. Visi nariai ateikit, bus apkal- nėj", 79 Jackson St., 8-tą vai. vakare, 
bama viehybės klausimas su L.D.S. Visi nariai būtinai ateikit, yra svar- 
Taipgi meldžiu narius Įsitemyti, kad bių reikalų aptarti. Pasiimkit ir kny- 
mūs kuopos susirinkimai bus laiko; 
mi kas menuo pirmą nedėldienį toj 
pat vietoj. Tat praneškit ir kitiems 
nariams. Rūpinkitės užsimokėti mo
kesčius, kad neliktumėt suspenduoti, 

y Sekr. P. Maslaveskas.
(29-30)

gutes. Atsiveskit ir pašalinių, nes 
po susirinkimui Dr. Kaškiaučius pa
sižadėjo suteikti labai įdomią prelek- 
ciją sveikatos klausimu.

Sekretorius.
(29-30)

vienybės.
J. Gasiūnas.

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

GRAND ASSEMBLY
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 7-TĄ VALANDĄ VAKARE

MOLINE, ILL.
i.

Mūsų Apielinkes mitingai 
Organizacijų Augimas

ir

FREEHOLD, N. J.
Lietuvių ūkėsų Neprigulmingas 

Pašalpos Kliubas rengia šaunų ba
lių šeštadienį, 6 vasario, Fordham 
Hall. Bus 3 pypkių “praisai.” Ge
ra muzika grieš įvairius šokius. Tu
rėsime skanių valgių ir gėrimų. 
Kviečiame visus atsilankyti ir pasi
linksminti. Įžanga 25c. Balius pra
sidės 7:30 vai. vakare.

Rengėjai.
(29-30)

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

ta kuopa rengia šaunų draugišką va
karėlį su “Fishihfr Tiine” ir kitais pa- 
marginimais. Vakarėlis įvyks Easton 
Baking Co. svetainėje, prasidės nuo 
7-130 vai. vakare. > Kaip visiem yra 
nuo seniau žinoma, draugės moterys

ioms nesamdo, o ypatingai da- I visuomet surengia puikias pramogas, 
. t , , J| , . . į taip ir šiuo atveju, vakarėlis bus ne-bar, kuomet bedarbiai smar- paprastai linksmas ir žingeidus. Bus
kiai bruzda.

Bedarbių 
kimai buna 
Tarybą dabar rašosi ne po ke-! 
liūs, bet desėtkais.

Tray City, Jonas

Tarybos susirin
kąs ketvergą. Į I

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WILKES-BARRE;, PA.
T.D.A. 87-tos kuopos susirinkimas 

bus šeštadienj, 6 vasario, Partijos 
Room 13, Public Square, 7-tą vai. 
vakare. Draugai,? žinote, kokis da
bar svarbus momentas, todėl visi at
eikit į susirinkimą ir naujų narių at
siveskit.

Sekr. S. Pietaris.
(30-31)

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

ves” 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- H 
vės” bendrovės šėrininkai, dalyvau- 
kit, yra svarbių reikalų aptarti.

Sekr. V. Rugienius.
(29-30)

Ką Daugiau Galima Laimėti?
Juk daugiau kaip pusė A.} 

P.L.A. narių priguli prie L.D.) 
S. Vadinasi, lėšų fondan jie 
turi dvigubai mokėti. Jie dėl
to daugiausiai apsunkinti.

Bet tai dar ne viskas.
Didžiumoj vietų, kur A.P. j 

L.A. kuopos gyvuoja, taipgi 
gyvuoja ir L.D.S. kuopos. Veik 
tie patys nariai priguli prie 
abiejų kuopų. Kuopos taip
gi tyri turėti valdybas, dakta
rus kvotėjus, samdyti svetai
nes, užsistatyti kaucijas ir t.t. 
Suvedus skaitlines per metus 
laiko visai nenaudingai išme
tama gana didelė suma pini
gų. Būtų gerai, kad kas nors 
apskaitliuotų iš dviejų kuopų, 
kiek per metus laiko pasida
ro^ išlaidų ir kiek būtų galima 
sumažinti, suvienijus abi or
ganizacijas.

Suserga prigulintis prie abie 
jų organizacijų narys.Tuojaus 
jam pasidaro dvigubos išlai- 

• dos. Reikia daktarui pildyti 
dvi užsimaldayimo ir dvi atsi
sakymo blankos. Veltui nie
kas nepildo.’ Mažiausia po do
lerį už blartką reikia sumokė
ti. Vietoje (įvieJŲ dolerių jau 

( čia reikia keturių dolerių. Per 
1931 metus A.P.L.A. Centras! 
išmokėjo 302 ligoniam pašal
pas. Daktaram reikėjo išmo
kėti mažiausia apie $450.00 
vien tiktai už blankų pildymus. 
Niekas kitas, kaip nariai turi 
sumokėti tuos pinigus.

Ar jau to nepakanka reika
lingumui suvienyti abi organi
zacijas?

Masiniai dalyvaukime “Laisves” naudai 
vakarienėje. Parodykime savo stiprų ūpą 
kovoje su visais darbininkų klasės prie
šais, kaip su kapitalistais, taip ii>su bur
žuazijos čebatlaižiais renegatais. 's

ĮŽANGA ANT VAKARIENĖS $1.00,

PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ

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

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

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

‘turės svečių.

Tikietų reikalaukite iš “Laisves” ofiso 
arba nusipirkite susirinkimuose kur jie yra 
platinami. Prašome nesv.elinti su tikietais.

SU-

Stivens. 
antras 
Lenino 
Ragino

WILKES-BARRE, PA.
Komunjstų Partijos lietuvių sky

rius rengia diskusijas pirmadienį, 8 
vasario, po No. 139 S. Main St. 
Pradžia 6:30 vai. vakare. Diskusijų 
tema “Ar sklokininkai eina su Ko
munistų Partijos linija, kaip jie skel
bia. Kviečiame visus atsilankyti ir 
apginti sklokininkų pusę. Taipgi’ ga
lėsim diskusuoti ir šių dienų darbi
ninkų klausimus.

Komisija.
(30-32)

RIDGEWOOD, N. Y.
L.D.S.A. 132 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 7 vasario, pas d. d. 
Načiunskienę, < 296 Suydam St.,

I vai. po pietų. __ Z.
I yra svarbių reikalų aptarti.C « _ 1 4 T Z ” - -

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

gu balių šeštadienj, 6 vasario, Rusų 
Kliubo svetainėj, 37 Clinton St. 
Pradžia 6-tą vai. vakare. Tai bus 
paskutinis pasilinksminimas prieš už
gavėnes. Svetainė graži, Šokiatns 
grieš gera muzika. Tat kviečiame 
vietos ir apielinkes lietuvius atsilan
kyti ir pasilinksminti. Iš New Yor- 

atvažiavus, reikia paimti karą 
1 arba 2 ir išlipti ant Washing- 
St. ir paeiti 2 blokus žemyn.

Rengėjai. ' 
(28-30)

ko 
No.

paprastai linksmas ir žingeidus. Bus i ton 
gera muzika šokiams, taipogi gar
džių užkandžių, silkių, kopūstų, ka
vos ir naminių pyragų. Žodžiu, už 
prieinamą kainą galesite gauti pilną 

“Fishing line” suteiks 
j daug juoko kaip mažiems, taip suau
gusiems. Atčię nesigailėsite. Įžan
ga visiems veltui!

Kviečia Rengėjos.
(29-30

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

ing Co. svetainėje, punktualiai 2-rą 
vai. po pietų, įvyks labai svarbios 
prakalbos, kurias rengia Eastono 
Darb. Organizacijų Bendro Veikimo 
Komitetas. Kalbės drg. Antanas ! 
Bimba iš Brooklyn, N. Y. Visi lie- Į 
tuviai darbininkai yra kviečiami 
kuoskaitlingiausia dalyvauti, nes bus 
daug klausimų nušviesta’ iš klasių 
kovos lauko, bus gvildenama, krizis, 
bedarbe, artinantis pasaulinis karas 
ir t. t. Taipogi bus nušviesti vėliau
si nuotikiai lietuvių darbininkų judė
jime. žodžiu, prakalbos bus labai 
naudingos kiekvienam darbininkui iš
girsti, o apie kalbėtoją visi žino, 
kad drg. Bimba yra geriausis lietu
vių tarpe. Draugai darbininkai, ne
praleiskite progos išgirsti daug ko 
naujo ir pasimbkinti. j Mes užtikri
name, kad būsite pilnai patenkinti. 
Įžanga veltui.

Kviečia Rengėjai. 
I . ’ (29-30)

BALTIMORE, MD. I '
I A.L.D.L.D. 25 kuopos susirinkimas 
bus pirmadienį, 8 vasario, Lietuvių 
svetainėj; 853 Hollins Street, 8-tą 
valandą vakare 
eikit, yra i

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Bedarbių Taryba rengia 

1 svarbias prakalbas sekmadienį. 7 va- 
sario, Liet. T. svetainėj, 928 E. Mo- 
yamensing Avė. 
po pietų. Bus keturi 
kalbės lietuviškai, du 
nuos Lyros Choras, 
darbininkai kviečiami

Pradžia 2-rą vai. 
kalbėtojai, du 
angliškai. Dai- 
Visi lietuviai 

dalyvauti.
Rengėjai.

(28-30)

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

I vakarą šeštadienį, 6 vasario (Feb- 
. ruary), Ukrainų Darbininku svetai- 
į nėję, 59 Holsman St. Pradžia 7 vai.’ 
vakare. Bus gera muzika šokiams,

I skanių užkandžių ir gėrimų. Taip- 
' gi bus įvairių pamarginimų. Kvie- 4 
čiame visus atsilankyti. Įžanga vy
rams 15c., moterims 10c.

Rengėjai.
(26-30)

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVE”

Pel) Phone, Poplar 7546

A. F. STANKUS
GRAB0RIU8- UNDERTAKER

IRba)«*«iuoja ir laidoja nnmlroilna 4nt 
visokių kapinių. Noriatiaji gtrMnio pa* 
tarnavimo Ir ot tarną kalną nunddimo 
valandoje ianklUa pat aanno. Paa mana 
grali te gentį lotos ant visokių kapinių W« 
earlaualoM vietom Ir ai ha>* kalną.

kare. Visi nariai at- Į 
svarbių reikalų aptarti. I

'Naujo karo
M

Selcr. O. Kučiauskaite.'
(29-30)

EASTON, PA.
Lietuvių Darbininku Susivienijimo 
-mos kuopos susirinkimas bus sek-

I madienį, 7 vasario, Easton Baking 
I Co. svetainėj, 34 N. 7th 'St., 9:30 
i va. ryte.
I A.P.L.A. 32 kuopos susirinkimas 
i bus sekmadieni, 7 vasario, Easton 
! Baking Co. svetainėje, 34 N. 7th St., .
10:30 va. ryte. Visi nariai day- j 
vaukit. t I

Komitetas. I 
(29-30) I

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

1 mas bus pirmadienį, 81 vasario, po 
No. 29 Lawrence St., 7:30 vai. va
kare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų aptarti.

Sekr. J. Rudzinskas.
■ (29-30) 1

i Gausit naują knygą
.... . >2 gaisras/'

po, pietų. Visos' narės ateikit, t

Sekr. A. Kazokytė.
(30-31)

Sausio 21 dieną buvo 
rengtos prakalbos paminėji
mui Lenino mirties 8 metų su
kaktuvių. Buvo du kalbėto
jai iš Chicagos. Kalbėjo pir
ma moteris, kurios pravardės 
nesužinojau ir drg. 
Kaip vienas, taip ir 
plačiai nušvietė drg. 
gyvenimą ir darbus,
stot į Komunistų Partiją. Buvo 
užsigrūdus svetainė publika.

Pakvietus draugui Stivens 
stot į Komunistų Partiją, pri
sirašė arti 40 narių. Tai skau
dus antausis mūsų priešam ir 

... .Vi ■ 1 1 I • • , I L.17.0. UV Kuopus SUSlUHKHIiaS. DUSmusų lietuviškiems sklokmin- I sekmadienį', -7 vasario, pas d. A. Mi
kams, kurie turavoja, buk Ko
munistų Partija smunka.

Sausio 23 dieną A.L.D.L.D. 
64 k p. buvo surengus vakarie
nę. Dalyvavo veik visi nariai 
ir keletas svečių.

Valgant vakarienę buvo pa- 
į kviesta drg. Julius, kad pasa- 
| kytų prakalbėlę. Julius trum- 
1 pai ir aiškiai nurodė, kam yra 
reikalinga šioji organizacija 

‘ir kuom užsiima, šioji darbi- 
I ninku draugija skleidžia dar- 
j bininkiška literatūrą, rengia 
'darbininkiškus parengimus ir 
aukoja nuo save ir iš iždo pa
gal savo išgalia. Ir šiuom 
sunkios bedarbės laiku nepa
miršo darbininkiškų yeikalų. 
Drg. k a I b ė t ojui prisiminus 
Kentucky mainierių vargingą 
gyvenimą ir streikų tęsimą, 
draugai suaukojo tam tikslui 
$3.80. Nelaimė, kad aukotojų 

; surašąs pasimetė. Taigi čion 
Į tik iš atminties daugiau au
kavusių vardus suminėsiu: J. 
Kondratas $1.00, Laukys 50c, 
nežinomas 50 c., smulkių $1.- 
80. Viso $3.80.- Tariu' šir
dingą ačių varde kovojančių 
Kentucky mainierių. Pinigus 
pasiunčiau per drg. šolomską. 
Taipgi tariame širdingą ačių 
mūsų gaspadinėms, kurios su
gebėjo taip skanią vakarienę 
pąruošt,kaip tai draugėms Ve
ličkienei, Milienei, Jonaitienei, 
ir Sinkienei, kurios taipgi pri
sidėjo ir valgių aukojimu; 
daugiausia prisidėjo1 Veličkie
nė ir Jonaitienė. Pelno liko 
draugijai apie $14.00. “ '

Sausio 26 dieną lankėsi drg. 
Tallantirė, organizatorius nuo 
Friends of Soviet Russia, ką 
tik sugrįžęs iš Sovietų Sąjun
gos, kuris buvo nuvykęs kaipo 
delegatas į Sovietų Sąjungą 
nuo darbininkiškų draugijų.

Plačiai kalbėjo apie penk- 
metinį planą ir visą Sovietų 
kūrybą.

Publikos buvo pilnutėlė sve
tainė, Workers Circle Hall,

PLYMOUTH, PA.
I L.D.S. 60 kuopos susirinkimas. bus

į liauską, 118 Walnut St., 2-rą vai. 
j po pietų. Visi nariai ateikit, 
i svarbių reikalų aptarti.

Sekr. J. Kazlauskas.
(30-31)

yra

SCRANTON, PA. '
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

82 kuonos susirinkimas bus antra
dienį, 9 vasario, pas d. Klevinską, 
1505 Albright Ave., 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai atekit, yra svarbių 
įeikalų aptarti. Atsiveskit ir naujų 
narių.

, Sekr. J. Norkus.
(30-31)

b o °
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1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.
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Darban, Išbaigt Platir
Darbininku Kalendorių

o

o

o

o

o

DAR YRA 900 KOPŲ y, TURI IŠEITI VISASO

o

o

KAINA 25 CENTAI, GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMSO
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Komunistas.
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septynetas do- 
didelės čia be-

o

A

S

"o"

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

Nebūkime Saumyliai — At- 
jauskime ir Kitus Savo Brolius 

Darbininkus*
žinau, bus tokių narių, ku

rie tvirtins sekamai: “Aš vi
sai nepaisau, kad anie prigu
lėdami prie abiejų organizaci
jų turi daugiau panešti. Aš 
priklausau tiktai prie A.P.L.A. 
ir man gerai, kaip dabar yra. 
Todėl aš priešingas vienybei.”

Šitokie tvirtinimai—tai sau- 
mylystė. Bet juk mes esame 
visi lygus šioj organizacijoj ir 
visiems lygiai turi apeiti orga- 

- nizacija, jos gerovė ir taipgi 
narių būtis. Jeigu gerai da
liai .narių yra sunkenybė, tai 
mes visi turime rūpintis tą sun 
Jcenybę tuojaus prašalinti.

Iš Maynard, Mass. Darbiniu-1 . Vietinio Komunistų Partijos J , ^skyriaus surengtame Lenino
kų Veikimo ,I paminėjime žmonių prisirinko

'pilna svetainė; jame Partija 
gavo keturis naujus narius; 
per dabartinį Partijos naujų 
narių vajų jau gavome aštuo
nis naujus narius; o vajus dar 
tęsis iki kovė 18 d.

Lenino mirties minėjime, 
apart prakalbų, buvo dar ga
na gera programa. Draugai 
finai suvaidino teatrinį vaizde
lį; darbininkiški sportai rodė 
įdomias gimnastikas; tinkamas 
deklamacijas sakė Jaunieji 
Pionieriai.

Mitingą atidarant, Finų Or
kestrą sugriežė Internacionalą 
ir’ dar kelias meliodijas. Kal
bėtojas iš Bostono apielinkes 
pasakė gerą prakalbą.

Streikuojantiems m a i n i e- 
riams surinkta 
lerių, nežiūrint 
darbės.

Vietinis

Sausio 30 d. Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo kuo
pa turėjo šokius su programa; 
žmonių susirinko virš šimto ir 
gal atliks keli doleriai pelno, 
nors prie šito vakaro buvo 
rengtasi be didelės energijos.

Darbininkai abelnai prade
da vis daugiau komunistiniu 
veikimu interesuotis. Metai 
atgal buvo sunku Čia parduoti 
dešimts kopijų “Daily Worke- 
rio,” bet. dabar jau nutarėm 
po 25 kopijas parsitraukti “D. 
W.” žinoma, sunku, kad dau
gelis visai nedirba, o kiti tik 
dalį laiko dirba.

šiemet Komunistų. Partija 
čia paaugo 10 naujų narių. O 
Pruseikos ir Butkaus Ko. sako, 
kad Partija “bankrutuoja.”

Kur tik pasiūloma, visur darbininkai noriai perka tą svarbą mokslinių straips
nių ir istorinių informacijų šaltinį. Aišku, jog daugelis dar yra tokių, kurie ne
turėjo progos išgirsti, kad mūsų dienra štiš išleido taip svarbią knygą

Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 
ir šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.
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PenktacL Vasario S. 1932

COLUMBUS,

šal-

IŠ LIETUVOS

Plungės Darbininkų

Nėra Pinigu Miestiniams

Miliaus-

i streiką sulaužyti.

£il) nat darbi-1 ^kas didmiesčio dalis. Queens į
1 "*■ 1 i /A ti t-i i • e~\ .• f i z~l za Vi 4- r* T-T «A 7 /Air rv i i» *

tro Komitetas išleido state- su kitais bedarbiais į mies-Į

socialfašistus.
Gai.

laužo I.aivakrovių Streiką

Su brangenybes gi

del darbo ir duonos

bedarbiai vėl juda

t

NEW YORK. — Miesto 
de tėra tiktai $4,000,000

Ohio. — i priversta vaikus

jos ir Italijos

Tiesa, 
gyrė Leniną ii1 Sovietus; 

ti k- 
bet ne-
Partijos

pasiūlė 
už pen

kis ir pusę miliono dolerių;
Bet pirki-

protesto” į Jungtinių Valstijų iždinin- dieną.

HMHNm

DARBININKAI PRIVERTĖ OHIO VAI- Nesvietiški Apraudos 
DŽ1Ą MAITINTI 10,001) ALKANU VAIKU Į K””",anii”S *

i
maitinti. per“ 1931 ____ ______

Valstijos valdžia paskelbė, ’ O tas tik parodo, jog kova $51,653,385 gryno pelno. Tai i 
kad jinai sutiko parūpinti i PŲeš alkį gali duoti pasek- milžiniški pelnai, kurie su-1 

mių, jeigu tiktai mases be-jejs į saujelės kapitalistų ki-

VIETINĖS ŽINIOS 
i • ■ • I

NEW YORK. — Mutual L . . • • • M , -
Life Insurance kompanija i dllklliaSlllViai Mitale 

metus pasidarė I

Puslapis Penkias

du valgiu i diena del 10,000 , , v. .
, ' m v i • i darbiu ir dirbančiųjų run-mokyklos vaikų, kurie ba- tai pasijudintu. štai ko- 

„ dauja Athens paviete Čio-, del peikia organizuoti be. 
nalį zl.n?ma’ s*Ąel u(?’ į darbiu tarybas ir kuopas, 
ja 7,000 mainienų. Jų vai-: §taį reįkia ti de. 
kai atsidūrė alkio padėtyje.• monstracijas ir reikaiauti 

D a r b ininkų judėjimas' valdžios, kad ji maitintų ne 
prieš alkį pasidarė toks įtik vaikus, bet visus bedar- 
galingas, jog valdžia buvo bins.

Koks Bus S.S.S.R. Ant- Išėjo j Streiką 200 
ras Penkių Mėty Planas

šenius. Gi dvylika milionų 
bedarbių kenčia alkį ir

“BADO ŽYGIS” Į. MIESTO
VALDYBĄ

prieplauką dieną ir naktį; j 
saugoja, kad streikieriai ne- 

B. p v h, •> 'užpultų ir neduotų į kailį1 GeiieFaiĮ utrcik^ streiklaužiams. —
Amerikos Darbo Federacijos' 

unijos viršininkai nieko neda-j 
ro, kad suorganizuot masinius | 

£ pi kietus streikierių ir pritarė- 
i-!.iu-

NEW YORK. — Trečiadie
nio vakare, Mecca Temple 
svetainėj, buvo didžiulis masi
nis mitingas sukniasiuvių, ei . 
naneiu vadovybėj kairiosios Į

• SLiSt st“a£: W. L R. Kuopa Gyms Wil-
įlinko delegaciją, kurią pasiun-i kes-Barrej; Rode Naudingus

Darbininkam Paveikslus

Kad atkreipi “Stiklo” 
darbininkus nuo kovos, fab
rikantas kartu su dviem 
meisteriais Dulskiu ir Ba
landžiu surinko iš darbinin
kų 80 parašų ir įteikė kapi- ”/s išviso; 
talistti agentui-darbo ins
pektoriui, pranešimą, kad 
šis fašistų šunytis susirū
pintų jų reikalais ir kad fa
šistų valdžia padarytų už- 

. Kitos darbininkės 
net nuėjo pas paleistuvę

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

te į International L.G.W. unij. I 
mitingą, atsišaukt, kad ir tos į 
konjpaničnos unijos nariai dė
tųsi Į. bendrą .streiką, vadovy
bėje revoliucinės Adatos Dar
bininkų Unijos.

Susirinkę Mecca Temple 
sukniasiuviai, vyrai ir moterys, 
nutarė streikuot už įvedimą 
40 valandų darbo savaitės, į 
kur būtų dirbama penkios die-1 

; ir ne tik tą pačią I 
algą palikti, bet dar 25 prq-1 
centus NT"..... . 4.... ■’
gaut lygų 
siais; už lygų darbą, moterims 
ir jaunuoliams turi būt moka
ma lygiai, kaip suaugusiems 
vyrams.’ Neturi būt dirbama ' no mirties paminėjimą, ir gar-1 
jokie viršlaikiai, kol tęsiasi sino, kad kalbėsiąs Jay Love-1 
bedarbė; kovot prieš indži'Onk 
šinus, gengsterizmą ir t. t.

WILKES-BARRE, Pa.—šiuo 
laiku čia ir visoj apielinkėj 
siaučia tokia bedarbė, kokios 
dar pirmiaus niekad nebuvo; 
žmones jau labai nuvarginti, o ; 
dar visam tam nematyt pabai-I 
gos.

Už dienos kitos “Laisvė-; “Kučinskio ir Pobedins- 
je” bus patalpintas projek-įkio verpimo—audimo fabri- 
tas Antrojo Penkių Metų! ke nuo sausio 18 d. 6 vai, 
Plano, kuri svarsto Sovietų ■ ryto prasidėjo visuotinis 
Sąjungos Komunistų Parti-1 darbininkų streikas. Strei- 
jos 17-ta konferencija Mas- • kuoja apie 200 darbininkų, 
kvoje. Tai didžiausios svar-1 išskyrus mechanikus ir in- 
bos dokumentas. Ką Ant- žinierius. 
ras Penkių Metų Planas ža-■ “Mašinos, efekto b 
da atsiekti? Kaip ir ant paleistos ir fabrike ūžesys 
kiek pramonė bus pakelta? prie tuščių mašinų. 
Kokie atsiekimai numatomi Į “F 
žemės ūkyje? Į šiuos klau- suimta.

, simus tasai dokumentas 
atsakys. Raginame “Lais- j darbininkams algas, 
vės” skaitytojus nepražiū-l Tas parodo, kad Smeto-’kova. Bedarbių pasitari-i 
rėti nesusipažinus su tuo mos valdžia tuojaus skubi-j me, kur iš “Stiklo” fabriko kiems darbams, .kaip gatvių j 
Antro Penkių Metų Plano!naši darbdaviams pagelbon■ dalyvavo 40 žmonių, nutar-I?1nildimasū._paTkų ^1StYma® i

sakymų.

dėliai Smetonienę, bet jų neįleido
- ’ o katras jau įleido, vėliau 

išvarė. Dabar “Stiklo” dar-

—O“
Musų apielinkėj pabėgėliai I 

pridėti. Negrai turi I bei išmestieji iš Komunistų 
uždarbį su baltai-j Partijos, rėmėjai “Naujosios!

! Klampynės,” sykiu su lovesto- 
niečiais turėjo surengę sausio

i 31 d. Luzerne, Pa., neva Lėni-1

Keletas darbininkų esą bininkai, ypač moterys pra-i , 
dėjo suprast, kad ne pra- į Taisymo Darbams 

streikas kilo sumažinus gymais fašistų valdžiai jie 
»i V\ -t !•-*-» v-v» oi z-w» f-t , • 1 — j ’ •j pagerins savo padėtį, o vien 

Tas parodo, kad Smeto-jįOva.

tone bet šis nepribuvo, o kai- 
I bėjo kokis tai kitas.
jis

•'sakėsi, kad ir pats esąs 
j liausiąs komunistas,” 
I sutinka su Komunistų 
j programa.
Į Jam pabaigus, drg.

t i kutis davė keletą klausimų, sy- 
' kiu nurodydamas jo klaidin
gą nusistatymą. Paskui dar' 

, = , . , U , | kt„ pareiškė New Yorko iždo' ,kalb6,to’a5 a«iia.v0; ka.d dar‘ j
ta kartu su statybos bedar-1 k0ntl.o|ierius Bel.ry; 0 vjen|bininka, uzsn-asytų lovesto-, 
biais suruošt “bado žygį” i I Brooklyne tiems darbams tuo-1 Įllec,lJ Pneskomunistmę gazie- 

' I miesto valdybą ir reikalaut [ jaus reikėtų šešių ir pusės mi-
I darbo ir duonos. Pasitari- i lioną dolerių, nekalbant apie 
į me dalyvavo t 
ninke iš Petriko fabriko. 
Ji pranešė, kad ir iš to fab- 

NEW YORK. — Ameri- riko išmetė virš 50 darbi-

Francija ir Lenkija • į Socialistai Vėl Ant 
Pritaria Japonijai Pheš Valdžią

MASKVA.—Sovietu span- i
* V A i , -------- - - — — — - ------------- | A • v *

da nurodo, kad Francija tu-1 pos Socialistų Partijos Cen- ninku ir kad jie eis- kartu Į darbo 154 darbininkus, 
ti slaptus ryšius su Japoni- u 
ja delei įvykių Chinijoje. L__ _
Taip. pat iškelia' aikštęn tą saun0‘ taikai 
faktą, kad Francijos ir Len-

mentą . delei “pavojaus pa- 
i”. Tai toks’pat 

apgavingas ir veidmainin-

• to valdybą darbo ir duonos i bedarbiai žadėtais plačiausiais 
f 1 1 i a a i Arti 1 n i mn rl !■» i »La o i n

reikalaut. Pasitarime iš
rinktą bedarbių komitetas.

----- 0—o

Sausio 31 cl. vakare Work-
, >• -j < TT • ,<!is International Relief (Dar-dalies prezidentas Harvey, gir-!, rn L •

dpdnnv^ yininq iš mipc. I binniku larptautuus ' šelpi-
4 --j ii-,- i «i - • imas) rode įdomius ludamuo-to iždo globėju, sako, busiu- . 7 >. \ J . v. i
nrivorsLiq tuoHiiq nuleist iš ;slus Paveikslus. Juosepiesia-| J I. J \ UI mLčIm L Lt U j ct LI IJ cl1 Vz 10 v Ik) i « , » • i i «»|>, . Ima skurdus Amerikos darbi-.

Tai šitaip vra “gelbstimi” inin'"-' f^venimąs, streikai Pir- j 
, i mosios Gegužes demonstraci-' 
■jos, alkanųjų maršavimas į v 
1 Washington^*., . Taipgi rodė 
krutamuosius paveikslus iš So- 

; nuo caristinio'
' karo ir tęsė iki dabartinių die-j 
nų Sovietų šalyje su dideliais

I miestiniais darbais.
Trečiadienį buvo paimta

~.rn--- „-r. — --------— . j dpr $15,000,000 iš Wall St. pa-, .
kijos kariniai štabai žinojo ;gas geltonųjų socialistų pa- Be to, pasitarimas pasmer- ;sklos fondo, kad New Yorko, ’

kė Dulskį ir Balandį, kaipo valdyba galėtų apsimokėt sku- 
samdytojo agentus ir kad ; klausias lėšas, pirmoj vietoj,

__ _____ „alėtų pasiimt po ke- Į 
lis tūkstančius dolerių mėnesi-

■ nes algos.
' Jersey City Piniginis Krizis

Jersey City valdžia

iš anksto apie Japonijos ka- reiškimas, kokie beveik tų
rinius planus užgrobti Man- pačių sutvėrimų buvo leid-i samuyvojo ageiHus. ir josios nuveiktais darbais.

___ . ižiami pirma pasaulinio ka- Jie būdami išrinktu apskriJ^P^^ Tokius paveikslus ti

domėjus rusų baltagvardie-' į;acYj0’s; Socialistai vėl krei- 
čių _ žygiais Mandžurijoje ; piasi prie Amerikos pluto-! 
prieš Sovietų Sąjungą. Len- ■ ^raįų valdžios, kad ji “dė- i 
kija taip pat. Abr šios ini-1 vjsas savo pastangas” su- Į 
penalistmės valstybės neat-:; • -............
sisako nuo vilties ginklais į

V ♦ Į . "j • ,J1 ' pavojų”. Tuo gi tarpu Ame
rikos plėšikai šiandien yra 
stambiausi naujos skerdy
nės rengėjai.

džuriją. . i žiami pirma p_______ _
Francija ypatingai susi- i ro laiįe wilsono adminis- ties ligonių kasą, perėjo pas

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžąnga Dieną ir Naktį 50c 
‘ dŠubatos vakare 75 centai

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį 'ant trečių li.bų, oringam kambary—35c_

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynei su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsinūrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTAICS1NKA1S, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei iš'sipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell St.,
TIES BROADWAY IR

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

<

iarpe Cook ir Deveboise Streets
FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

taikyti Japoniją ir Chiniją 
ir tuom “prašalintų karo

sugrąžinti generolų ir 
pitalistų viešpatavimą.

Vokietija irgi 
“Protestuoja” į Melionas Jau Atstatytas iš

i J. V. Iždininko Vietos
BERLYN. — Vokietijos į --------z

valdžia irgi prisidėjo prie' WASHINGTON/— Štai

turėtų
i matyt kiekvienas darbininkas, 
|o tuo pačiu sykiu parems ir! 
i W. I. R., kuriam labai reika
linga greita finansinė parama, j 

Paveikslų pertraukoj pa-1 
rinkta aukų Kentucky strei-1 
kuojantiems mainieriams; su-j 
rinkta nemažai.

Kalbėtojas drg. J. J. Bal
iam paaiškino, kokius darbus 
atlieka W. I. R. ir kodėl rei
kia visiems prigulėti prie šios 
organizacijos. Tuojaus ant 

Brooklyn. — Streikuoja I vietos prisirašė 15 draugų 
| Grace garlaivių linijos laiva-1 prie W. I. R., ir dabar jau čia 
kroviai prieplaukoje, gale Ha-į gyvuos tos organizacijos kuo- 

A . Streiklaužiai iš- pa.
Berodant paveikslus, .drg. 

Baliam viską aiškino žiūrėto
jams. Tai yra puikus kalbė
tojas. Publika buvo labai pa
tenkinta matant tokius klasių

BEDARBe VIS DIDĖJA publikai paskolos.bonų
JONIŠKIS. -- Pasibaigė _ 

lauko darbai, tai d variniu-1 |į □ nesiranda" 
kai ir buožės ne tik padie-i 
nius darbininkus atleido,! 
bet atleido ir daug nuolati
nių darbininkų. O čia dar 
sugrįžo žemės ūkio darbi-1 
ninkai iš Latvijos*. Darbi-; 
ninkai žiemai nepajėgė už-pnilton Avė. Streiklaužiai iš- 
sidirbt, nes algos/labai že-1 krovinėja tavorus, kuriuos at- 
mos. Bernas pas buožę iš-il îvas 
tisiems metams gauna 300)^^^ Desėtkai specialiai ap- 

i policijos sergsti

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. 16 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį* 
ne Lictuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri"“turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generahai visiško perstaty
mo. carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialus 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.

Amerikos, Anglijos, Franci-i ga Hooveris paskdbė, kad j litų, o padieniai 2—3'litus į ginkiuotos 
Italijos “protesto” i Jungtinių Valstijų iždiniu- dieną. Su brangenybės gi 

prieš. Japoniją delei Shang-, kas multi-milionierius Mel- augimu^ didėja beda r b i ų 
hajaus bombardavimo. Ji'lon paskiriamas Amerikos-, vargas. Mums bedarbiams
kreipiasi^ prie Japonijos ir I ambasadorium Anglijoje. Iž- reikia organizuotis ir kovot
^’"'11 _ 2 — 2 - - _ __ — ~ — 1 • • 1 • 1 1 — • <] 1 riti iin zx n dii /"> z\ riChinijos ir prašo tuojaus, dininku veikiausia būsiąs 
liautis kariavus. 'paskirtas poųas Mill, ‘iki.

------------- šiol buvęs Meliono pagelbi-
NEW YORK. — Walke- 9’nkll‘ ■ - •

rio grafterių valdžia slap-: :------ ;—,—
tai susitarė Sugrąžinti mies-■ ii oru 'v
to ir valstijos bankams apie i Kerta Algas 25 Nuos. 
$15,000,000. Tai esą netie- 
sotai išrinkti taksai.

Virš milionas New Yor-1 
ko miesto bedarbių kenčia 
alkį, bet vietoj juos šerti, 
Tammany Hall grafteriai 
penkiolika milionų dolerių 
aukoja bankieriams.

UŽSIDARĖ SHANGHA- 
JAUS BANKAI

SHANGHAI. — Del ka
ro su japonais tapo uždary
ti visi Shanghajaus bankai. 
Tuo būdu Chinijos valiuta 
visai nusmuko.

NEW YORK. — Namų 
! Statymo Pramonės Darb
davių .Susivienijimas laikė 
susirinkimą ir galutinai nu
tarė nukapoti visiems 
pramonės darbininkams 
gas 25 nuoš. Iš senųjų 
akcinių unijų nesimato 
kio pasipriešinimo Šitam 
simojimui ant darbininkų 
algų.

New YOpke randasi apie 
115,000 darbininkų, kurie 
dirba prie namų . statymo. 
Visiems jiems dabar nuker
tamos Algos.

tos 
ai
rė
je- 
už-

A. LUTVINAS '
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Gruodžio 1 d. Kaune dau
giau šimto darbininkų atė
jo rotušėn ir reikalavo dar- j 
bo. Buržuazinė savivaldy-i 
bė badarbiams atsisakė dar- • 

i bo duot. Priešingai ji pati 
f vis naujus darbininkų bū
rius atstato.

Šiauliuos užsidarė mar 
melado dirbtuvė. Darbinin 
kai išmesti į gatvę.

(“Balsas”)

London. — Valdžia už
draudė parlamentui disku- 
suoti konfliktą Chinijoj. 
Tuo tarpu vąldžia siunčia j 
karinius laivus į Shangha- į 
jų ir ruošiasi karui.

Įvairių karštų gčri- 
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, t i n kam ą ba
liams, tedj^ms, ve
stuvėms, Sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

lutvinas

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

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

nninnfinnBiiiinnniH!nunnnwiiNinifflnnnniiiiniiiHirtii<ifr>ifrininkunTnninnnHii!h'ninirwniinnHw;!wnnn’rwnnnnnfliw.iiiunm«;fliiorwiiiiMb'M.,B!!F^.
VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ-TECHNIKOS MOKYKLA
124 JB. 141 h STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu . laiko iimokiname 
visk' kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.<5

liardyaaaa, ntaltyataa, auttatymat, aupraat elektriką ir Magnetu*', ir važlavlat', 
Ir plana automobilio; mokipam dienosite ir vakarai* lietuvių ir anglų kalbose 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TIOHJN1AVICIUS, B. J. VAITKUNA3 ir kiti. 
Leidi*' (Lioensa) ir DlnĮom' Rvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Už»irsžymas J mokyki' kiekvieną dlen' nuo # ryte 
iki '-tai valandai vakaro. Nedėlioja nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
, m b 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Vtoi Telephone, Algon'iiin 4-4049
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nijos Sovietų; saryšyj su tuom 1 bm pirkti laikrodžius, daimantus 
i?n o-o H hiu iv Vavni! ar bi ką iš auksinių daiktų ži-

į, Auksiniai Dalykai Į
! Dovanom ar patys sau norėda- |

Puslapis šeštas ,

VIETINES ŽINIOS
li iŠ

SPORTAS

LAIK-
NAU-

MAD0S

Į tą 
darbi-

I nokite, kad 
Į sipirksite.

į ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
Įjausios
J UŽ PRIEINAMĄ
1 KAINĄ '

nkos ir kitų šalių imperialis-
1 Laikrodžiai, Deimantai ir

Tie laivynai yra taikomi, kaip 
įrankis delei sukriušinimo Chi-

Darbininky Masinis Teisinas Prieš Prūsei 
ką, Matulį, Kazakevičių ir Baltaitį

num. 101'Grand St., Brookly
ne.

Įžanga 50 centų, perkant ti- 
kietą išanksto, o prie svetai
nės durų tą pačią dieną—60c. 
Visas parengimo pelnas yra 
skiriamas apgynimui politinių 
kalinių bei liuosavimui 
kalėjimų.

Skaitlingai sueikite 
pramogą; pagelbėkite 
ninkus kovotojus!

Penktad., Vasario 5. 1932

Tą teismą rengia Didžiojo Darbininkų Organizacijų Sąry- 
New Ybrko Darbininkiškų 
Draugijų Sąryšis ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos Antras Apskri
tys ateinantį ketvirtadienį, 11 
vasario (February), 7:30 vai. 
vakare, Grand Assembly sve
tainėje, kampas Havemeyer ir 
Grand Sts., Brooklyne. Dar
bininkų teisman traukiamieji 
yra kaltinami sekamuose pra
sižengimuose prieš klasinį dar
bininkų judėjimą ir organizaci
jas:

L. Prūseika: 1. Organizuo
ja kontrrevoliucinę partiją, 
kovai prieš komunistinį judė
jimą. 2. Griauna A.L.D.L.D.

šio sabotažavo darbą. 2. Kur
stomas L. Pruseikos, pasisavi
no Sąryšio iždą $27.41.

A. Bakaitis: 1. Sabotažavo 
A.L.D.L.D. 11 Apskričio veiki
mą. 2. Jis kaipo buvęs A. L. 
D.L.D. 11 Apskričio iždininkas 
yra atsakomingiausias už ne- 
sugrąžinimą A.L.D.L.D. II Ap
skričiui iždo apie $40.

Apkaltinimus darys drg. D. 
M. šolomskas, A.L.D.L. Drau
gijos Centro sekretorius. Drg.

i A. Bimba kalbės apie tai, “ko- 
j del mes netraukėm tuos ele- 
l mentus į kapitalistinį teismą, 
o surengėm jiems pačių darbi- 

ir prie to kursto savo pasekė-;
jus. 3. Priima užgrobtus or- j Bus džiūrė , ir liudininkai 
ganizacijų pinigus ir išleidžia: nuo organizacijų, kurias iYu- 
kontr-revoliuciniams tikslams, j skriaudė minimi prieškomunis-

A. Matulis: 1. Sabotažavo į 
A.L.D.L.D. darbą, būdamas II ; 
Apskr. sekretorium. ! 
mutinis pradėjo ardymo dar
bą A.L.D.L.D. II Apskričio 
konferencijos. 3. Užgrobė su ' šiomis masėmis sueit į šį prole- 
kitais A.L.D.L.D. II Apskričio! tarinį teismą ir patirt, kokią 
iždą apie $40.00. 4. Būda-; žalą revoliuciniam judėjimui 
mas 1931 m. A.L.D.L.D; 23 tiesioginiai ir netiesioginiai da- 
kuopos iždininku, pasisavino' ro Prū'seika su savo šalinin- 
tos kuopos iždą virš $23.00. f kais.
5. Sudarė , kontr-revoliucinius: j-a dcšimtukas; nega)in. 
žygius ir išeikvojo L D S.A. 31 i tj užsimokgt bedarbiai bus lei. 
kuopos iždą virs $50.00. I (1 -iami veltuj

A. Kazakevičius: 1. 1931 I ... v.A . —j. . , ty • Visus kviečiametais būdamas iždininku Di-• 
džiojo New Yorko Lietuvių! Rengėjai.

Įtiniai opozicionieriai. Kaltina- 
! miems bus leidžiama liuosai

2 ”pir_ I pasiteisinti, taipgi turėti ir .sa
lvo liudininkus bei apgynėjus.

Darbininkai turėtų didžiau-

100 Tūkstančių Bedarbių 
Be Jokios Pašalpos

New York.
Straus, pirmininkas valstijinio 
bedarbių šelpimo komiteto, sa
ko, kad visoj valstijoj esą to
kių 100,000 bedarbių, kurie 
negauna nei mažiausios para
mos; jų vien New Yorko mies
te esą ‘50,000. Bet tas labda
rybės viršininkas daugiau kai
po dešimts kartų sumažina tik
rąjį skaičių bedarbių, kurie 
negauna nei menkiausio 
pinio pašalpos.

įsi d or

tru-

Vagys Šerifai

Visiems Brooklyno Lietu
viams Darbininkams

jie gali būt panaudoti ir karui 
prieš Sąjungą Socialistinių So
vietų Respublikų. Mitinge sa-j 
kys prakalbas drg. M. Be- 
dacht, Suhan Chan ir kiti žy
mūs priešimperialistiniai dar
buotojai.

pas mane pigiau nu

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARCIUKAI
417 Lorimer Street, ( “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Tarptautinio Darbiu inkų 
Apsigynimo 17-ta lietuvių kuo
pa rengia puikų vakarėlį šį ne- 
dėldienį, vasario 7 d., “Lais
vės” svetainėj. Prasidės 6:30 
vai. vakare. Grieš smarkioji 
Norris orkestrą; bus skanių i 
užkandžių ir gėrimų. Kviečia-! 
me visus skaitlingai atsilan- tą oponentą, 
kyti.

Tarptautinis Darbininkų Ap- gįų.’ Abu smarkūs, miklūs ris- 
sigynimas dabartiniu laiku turi1 tikai; galima sakyti, vienodos 
vesti daugybę bylų; per tas, 
bylas jis gina ateivius darbi-' 
ninkus nuo deportavimų, strei-l 
kierius ir demonstrantus nuo 
kalėjimo bei nuo mirties baus
mės; šelpia politinių kalinių 
moteris ir kūdikius; teikia me-j 
džiaginės pašalpos ir patiems; 
klasių kovos kankiniams, užra-ifu, 
kintiems kalėjimuose.

Kiekvienas darbininkas ir taipgi išėjo ant lygių. Mar- 
darbininkė yra šaukiama at-j tin Westenberg parito Borisą 
eit į šį vakarėlį ir tuo būdu : Demitroff. Dr. Fred Meyers., 
paremt draugus kovotojus,' nugalėjo Ruddy LaDitzi. 
kenčiančius už mūsų klasės! 
reikalus.

Vakarėlio Rengimo 
Komisija.

I

Požėla Išėjo ant Lygių
Pereitą trečiadienį, St. Ni

cholas Arenoj, 66th St., New 
Yorke, ritosi pagarsėjęs lietu
vis ristikas K. Požėla su uk
rainiečiu Geo. Zarynoff.

Požėla turėjo pusėtinai kie- 
Ritosi valandą 

laiko ir pagalios išėjo ant ly-

| Taipgi taisau visokius laikrod- ! 
! žiu.s ir kitus papuošalų daiktus. * 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
(stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
j Williamsburgieciams, kuriems į 
* perfoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 1 
į Iš ten aš pasiimsiu ii’ pataisęs 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
Įkėsito. “Laisvėje.” 
9 
fl 
I ■
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VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

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

a.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

i spėkos, nors Požėla parodo di
desnį vikrumą. Jiems buvo 

I permažai valandos laiko ga
lutinai vienam kitą nugalėti. 
Atrodo, kad Požėla būtų lai
mėjęs, jeigu būtų pasiritę apie 

j porą valandų laiko.
Apart Požėlos su Zarynof- 

ritosi dar kelios poros, 
į Jack Sherry su Charles Strack 

ir taipgi išėjo ant lygių.

Paremkime T.D. Apsigynimo 
i Didįjį Bazarą

Bazaras T. D. Apsigynimo 
New Yorke jau netoli, bet iš 
kitų kolonijų darbininkų orga
nizacijos irgi turėtų pagelbėti, 

j prisiųsti bazarui kokių daiktų. 
I Turėtų draugai ir draugės, kur 

--- --------- — ns, i yra Tarpt- Darbininkų Apsi- 
kailiasiuvis kairiosios Adatos j gynimo kuopos, Darbininkių 
Darbininkų Unijos narys, yra Susivienijimo ir Literatūros 
traukiamas į masinį darbo Draugijos, parinkti savo kolo

nijose pas biznierius ir pasitu
rinčius darbininkus daiktų bei 
pinigų, New Jersey, Mass., 
Conn, ir kitose valstijose. Vie
nus metus jau buvome gavę iš 
Mass, valstijos draugų gerų 
daiktų bazarui. Kodėl gi šie-

Baltasis Šovinistas Bus 
Darbininkų Teisiamas

NEW YORK. — Joe Bir

į masinį darbo 
žmonių teismų, už niekinimą 
negrų tautos darbininkų. Teis
mas įvyks vasario 7 d., sekma
dienį, 2 vai. pov pietų, New 
Harlem Casino svetainėje, 100 
W. 116th St.,’New Yorke.

Išklausius kaltinimus ir ap-
sigynimą, dvylika darbininkų- met negalėtų draugai iš tos ir 

'teisėjų išneš prieš Birnsą nuo- valstijų prisiųst naudingų
sprendį.

Birns nesenai, įėjęs į mini-
bazarui daiktų ? Panašių ba- 
zarų juk mažai kur būna, kaip

mos kairiosios unijos raštinę J tik didmiesčiuose.
unijos org?.pU Šiame newly erkiniame bąza- 

____ vrę; jis taipgi pareiškė, re lietuviai darbininkai taipgi 
NEW YORK. ~- Tapo įkal- j ]^a^i “būtų geriau, jeigu mc8 turės savo budelę, o ją tuščią 

: ]ajkyt būtų ir negražu ir ne
naudinga; reikia į ją pusėtinai 
-daug įvairių daiktų.

Ne tik Brooklyno ir New 
Yorko, bet ir visos apielinkės 
draugai privalo pasidarbuoti 
nors vieną sykį į metus baza
rui Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo. Bazaro įplaukos 
yra skiriamos apgynimui poli
tinių kalinių bei liuosavimui 
jų iš kalėjimų. O 
persekiojimai prieš 
čius darbininkus 
ypač paskutiniais 
kaip kad, Kentucky 
streike ir kt. Būtinai reikalin
ga greita pagelba ir jų kūdi
kiams.

I iškoliojo negrę, unijos organi- 
į zatorę; jis 1

tinti policinis valdininkas še-} vįsai nelaikytume negrų, savo 
rifas Th. M. Farley ir ex-šeri-1 unįjoj

Tas teismas primena pernai
fas C. W. Culkin už pasisavi
nimą svetimų pinigų. Vieno 
ir kito globoj buvo laikoma i vasario mėnesį įvykusį teismą, 
desėtkai tūkstančių kitų žmo- i prieš Komunistų Partijos na- 
nių pinigų; ir šerifai nuošim- ri Augustą Yokineną, kuris, 
Čius už tuos pinigus ėmė sau kaipo Finų namo prižiūrėtojas, 
iš bankų ir dėjosi į kišenių.1 nedavė negrams lygių teisių su 
Jiedu teisinosi, kad ir šios val
stijos ex-gubernatorius, Al. 
Smith, kuomet jis buvo šerifu, 
lygiai taip pat elgdavosi su 
svetimais pinigais, pavestais į 
jq globą.

baltaisiais. Pripažintas kaltu 
ir iš Partijos prašalintas, pas
kui Yokinenas atitaisė klaidą, 
veikliai kovodamas už negrų 
lygybę su baltaisiais.

Bet dabartinis teismas yra 
. I svarbesnis net už Yokirieno 

Betardant tuos du valdiškus , Lylą. Nes kapitalistinė reak- 
grafterius-šerifus, buvo suras-j cįja pasmarkėjo ir reikia da
ta, kad per penketą^ šešetą ^ar juo didesnės vienybės bal-
metų jiedu “susitaupė” ir į 
bankus pasidėjo po virš $500,- 
000. Bet už tai jie dabar ne
bus teisiami, nors kiekvienam 
aišku, jog jie prisivogė šimtus 
tūkstančių dolerių per nacha- 
liškiausią graftą.

tųjų ir negrų darbininkų.

T.D.A. Sekcijos Koncertas 
ir Balius Šeštadieni

£

J. K. S.

j (Daugiau vietos žinių 5-tani 
puslapyje).

SUSIRINKIMAI
j S. BROOKLYN, N. Y.
) Lietuvių Darbininkų Susivienijimo ! 

50 kuopa rengia teatrą, koncertą ir Į 
šokius sekmadienį, 7 vasario, Rus- ; 
sian N. Mut. Aid Society svetainėj, ; 
136—15th St. Pradžia 3:30 vai. po į 
pietų. Aido-Lyros Choro Dramos , 
Sekcija sulos veikalėlį “Skubink.” 
Koncertinę programos dalį išpildys ! 
F. Pakalniškis, tenoras, L. Kavaliaus- I 
kaitė, soprano, Aido-Lyros Choro i 
merginų sekstetas ir Aido-Lyros vy-1 
rų choras. Šokiams grieš Retikevi- 
čiaus orkestrą. Įžanga tik 50c ypa- 
tai. Kviečiame visus atsilankyti.

i Rengėjai.. I
(29-30) j

S. BROOKLYN, N. 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- 
! bių reikalų aptarti. Pasistengkit ir 
mokesčius užsimokėti.

Sek r. A. Bružas.
(29-30)

PA.IIEŠKO.IIMAI
PAJIEŠKAU brolio Kazimiero Lau
ciaus, Givakarų kaimo, Kupiškiu pa
rapijos, Panevėžio apskričio. Seniau 
gyveno Waterbury, Conn. Dabar ne
žinau, kur randasi. Meldžiu brolį at
sišaukti. arba kas žinot praneškit, 
būsiu dėkingas. Alfonsas Laucius, 
71 Newbury St., Auburn, Maine.

(30-31)

IŠRANDA VO.HM AI

areštai ir 
kovojan- 
padidėjo 

laikais, 
mainierių

PASIRANDAVOJA 5 kambariai, 
gražioj vietoj, prie parko, garu ap

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

REIKALAVIMAI

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų ,
FILURIN
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

DR. M.
215 E.

Tarp 2nd
NEW

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8 

Ncdėliom nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray 

patinusias gyslas įčirškinimais
ir

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

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 Qmias ir chroniikas vyrą ir 

moterų ligas kraujo ir' odos. 
Padarau iityrimų kraujo ir šlapumo.

DR. MEER
W. 441h St., Room 302

Now York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

156

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.

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New .York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuoy 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
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TEL. STAGG 
2-5043

NOTARY 
PUBLIC

L... ,1

j

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

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

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM I. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANS1NĮ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į, MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUS1M.

MŪSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSŲ 
TELEFONAS'NIEKAD NEMIEGA.

W W W W W kj?S< Kxxx xxxxxSt AA jOc A AA AAAA AAA tru & irtuOt

Swim ir

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGbASAROV

. < ■ 200 Second ■ Ave.
Tarpe 12 ir 18 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

Valandos, paprastamos dienom!, nno 
ryto iki 1 po pietų. Vakarai* nuv 5
8 . vai. Sekmadieniais.^ nuo 11 ryto
2 vai. po pietų. ‘ ’

Telef. ALGANQUIN 4-8294

Telephone, Greenpoint 9-2320

11 
iki 
iki

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad uerkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta. 

■ todėl paveikslai 
padaromi kuo
pų i kinu šiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

J. GARŠVAGerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

Graborjus

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
, , «(Arti. Marcy v Avenue)

, . BROOKLYN, N. Y.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

REIKALINGA senyve moteriškė 
prie prižiūrėjimo 3 mėnesių kūdi

kio. Guolis, valgis ir drabužis. Del 
mokesties pasikalbėkime. V. Tilton,

29-31)
.-.Todėl bazaro rengimo komi- m.u^p^ume. . v. n

sijos lietuvių skyrius ir atsi
šaukia: paremkite tą svarbų 
darbą, draugai ir drauges! 
Aukojamus dalykus siųskite 
“Laisvės” adresu. 46?Ten Eyck 
St., Brooklyne, N. Y, pažymė
dami Bazaro Komisijai, o į 
šią komisiją įeina drg.: Saulė
tas, Levanienė, Jakštienė, Big- 
monienė ir Zablackienė; yra 
komisijoj ir daugiau atstovų 
nuo įvairių darbininkiškų or
ganizacijų. , ' '

J. Saulėnas.

Kainos po 
10c ir 15e

JONO ARBA
PETRO

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

vaitę ir pragyvenimas. Rašykit lie
tuviškai. F. Du Bois, 305 Jericho 
Turn Pike, Floral Park, L.I., N.Y.

(28-30)

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

jo
Oi

DĖKAVOJU PACIENTAMS
o

o

T
361

(28-30) I
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o
6Petras Naujokas

Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

ISDIRBFSTftS
CIGARAI

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del nlano 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 ę I i
Telefonas, Midwood 8-6261

PARSIDUODA restoranas, biznis 
įdirbtas, gera proga pirkti, nes iš

važiuoju Lietuvon,. Kreipkitės po 
No. 150 N. 4th St., kampas Bedford 
Ave., Brooklyn, I N, Y.

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

44-taa METINIS 44-tas METINIS

BALIUS
—Rengia—«

ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ
|vyks Subatoje

VASARIO (FEBO 6/1932
GRAND ASSEMBLY 

Kampas
Grand ir Havemeyer Sts.

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

Be Pertraukos Grieš
PROF. RETIKEVIČIAUS 2 BENAI

Kviečiame visus atsilankyti j šį 
pulku pareųgimą.

JŽANGA 50c. YPATAI
Komisija.
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PARSIDUODA grosernė. Norime 
• greit parduoti, tai atiduosime pi

giai. Pardavimo priežastį sužinosit 
ant vietos. Atsišaukit į “Laisves” 
ofisą. • '

(28-30)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučfeAiiai rakandai, 

yra viskas, kas tik reikalinga prie 
moderniškos bučemės. Parduodu u& 
visai pigiai, nes turiu greit išva
žiuoti. Atsikreipkite j “Laisvės” 
ofisą.
/ (29-31)

Dainuos Aido Choras, 
Merginų Sekstetas; skambins 
Freiheit Mandolinų Orkestrą; 
perstatys darbininkišką vaiz
delį Workers Laboratory The
atre; šoks ukrainų baletas; 
grieš Dolgolenkų piano ir 
smuiko duetas; pieš karika
tūrinius paveikslus artistas iš 
John Reed Kliubo sakys pra
kalbą J. Louis Engdahl, T. 
Darb. Apsigynimo Centro se
kretorius; o paskui seks'šokiai 
prie parinktinai geros orkest- 
ros—ir visa tai bus pramogo
je T. D. Apsigynimo brookly- 
niškės sekcijos, ateinantį šeš
tadienį, vasario (February) 6 
d., pradedant nuo ‘ 7:30’ vai. 
vakare, ukrainų svetainėje, po

Priešimperialistinis 
Mitingas Penktadienį

NĘW YO&K. — Priešimpe- 
rialistinė Lyga šaukia didelį 
masinį mitingą Manhattan Ly
ceum, 66 East 4th St., šio 
penktadienio vakare, protestui 
prieš Japonijos įsiveržimą į 
Chiniją ir veiksmui prieš Ame-

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.

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve 

Broadway,
Brooklyn, N. Y,




