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ĮVAIRIOS ŽINUTES
Tokyo.— Tapo nužudytas
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Japonijos finansų ministe- 
riu. Sakoma, kad jis buvo 
priešingas Japonijos karui 
prieš Chiniją.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

=============£:

Geneva.— Chinijos dele
gacija vėl prašo Tautų Ly
gos, kad sustabdytų Japoni
jos žygius Shanghajuje. 
Bet, žinoma, Lyga to prašy
mo nepaiso.

New York.— Edisono El
ektros kompanija 1931 me
tais pasidarė gryno pelno 
$16,322,541. Tačiaus bosai 
pabaigoj 1931 metų nuka
pojo darbininkams algas.

Paryžius.—Valdžia griež
tai uždraudė parlamentui 
diskusuoti Francijos žygius 
Chinijoje. Vadinasi, val
džia turi pažebojus parla
menta, v

Shanghai.— Chinijos val
džia atmetus Japonijos pa
siūlymą, kad pasaulio im
perialistai susivienytų ir 
pasidalintų valdymą Chini
jos industrinių centrų.

Helsingfors.— Suomijos 
prezidentas pasirašė refe
rendumu pravestą įstatymą, 
kad panaikinti prohibiciją. 
Suomija buvo “sausa” nuo 
1919 metų.

Newark, N. J.— Tris dar
bininkus smarkiai apdegino 
elektros viela. Vienas vei
kiausia mirs.

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

Pasauli!
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Kanadoje Sėkminga
Masinė Konferencija

DELEl "LAISVES” BENDROVES SUVAŽIAVIMO Reikalauja Atmest SUKNIASIUVIŲ STREIKAS PLEČIAS, 
Fiš&Pasiūlymus NEPAISANT POLICIJOS, BOSU TEROROIš kolonijų mums praneša, kad tūli opozicijos žmonės 

pardavinėja savo šėrus kitiems savo vienminčiams, įkal
binėdami tiems, kad jie turi teisę tai daryti. Mes per- 
sergstime visus, kad saugotus nuo tokių apgavikų. Ben
drovės konstitucijos pirmam skyriuj aiškiai pasakyta, iriai aplaikė pareiškimą 
kad “Šerai užginta pervesti kitam be bendroves raštiško atsišaukimą visos eilės A-

WASmNGTGri.— NEW YORK.— Bendro atsiliepimą. į pašaukimą
timų Valstijų kongreso na-jF streiko Komiteto .stoti i kova. Bosai skelbia,

ir Adatos Amatų Industri- 
jnės Darbininkų Unijos pa
skelbtas sukniasiuvių strei
kas auga labai smarkiai. 
Jau suregistruota iki dvie
jų šimtų šapų, kurių darbi-

TORONTO, Kanada. — 
Vasario 8 d. mieste Hamil
ton įvyko nepaprastai sėk
minga ant greitų sušaukta 
specialė konferencija kovai 
prieš kriminalio sindikaliz- 
mo įstatymą. Dalyvavo ke
turi šimtai delegatų nuo 
166 įvairių organizacijų iš 
23 miestų. Konferencija nu
tarė vesti kovą prieš tą 
bjaurų įstatymą, po kuriuo 
aštuoni Komunistų Partijos j mįems į Brooklyną. Šiuomi visiems pranešime, kad niė- 
vadai tapo ^nuteisti ilgiems ^as kitas negali šėrininko atstovauti ir ne vienas nebus 

įleidžiamas į suvažiavimą su svetimu Šeru. Tiktai patys 
šėrininkai su savo Šerais gali ir turi teisę dalyvauti su
važiavime.

< Šerai Atmokėti Dienraščio Priešams
Lietuvių Kooperatyviškos Spaudos Bendrovės konsti

tucija ir inkorporavimo paliudijimas suteikia pilną ga
lią ir teisę Bendrovei prašalinti iš savo eilių, atmokant 
šėrus, kiekvieną, kuris kenkia bendrovei bei prasižen
gia prieš darbininkų judėjimą. i

Bendrovės Konstitucijos Skyrius III skamba: 
~. T U, i “Nei vienas asmuo negali likti šios Bendroves šėrinin-virs menesį laiko po mano' i...

v . -1 • •> n T • I U --- --- A" -T-C7--------------------------------------------- ------------------------- •

(mui* Jeigu šerininkas peržengia Bendroves tiesas, arba' kimui delei Kentucky mai-

leidimo.” Taigi, jeigu kurie esate apgauti per Prūsei- merjkOs literatų ir rašyto-1 
lrr»c nrrnnJ-nc i v» i'ioeim’vlrrrin nnnoomo o2iv»iic Enmonn v»zii . . .......kos agentus ir pasipirkote panašius šėrus, tuoj aus rei
kalaukite pinigų atgal, nes jūs nesate “Laisvės” šėrinin- 
kais ir su tais Šerais nebūsite įleidžiami į bendrovės su
važiavimą, kuris įvyks vasario 14 d. Brooklyne.

Kitų Šerais Negalės Dalyvaut Suvažiavime
Visa eilė iš kolonijų draugų klausia^ ar, jie gali kitus komunistai, bet jie^priešin-

metams kalėti.

kad streikuoja tik sau jale 
darbininkų, bet tai jų tiks
las streiką diskredituoti.

Masinis pikietas eina sėk
mingai. Vasario 9 d. prie 
vienos didelės šapos policija 

v . . . . .. _ ninkai bei darbininkės sto- ir bosu samdyti mušeikossytojai sako, kad jie nėra j kovą_
Vasario 9-tą d. generalis ir apie 16 suareštavo, 

streiko komitetas laikė su- čiaųs darbininkai tapo 
sirinkima. Sekretorius Ben vesti i streiką. Streikieriai 
Gold plačiai raportavo apie pastatyti po $100 kaucijos 
darbininku entuziastiška • kiekvienas,v v

jų, kurie reikalauja, kad re
i akcionieriaus fašisto Fišės i 
siūlomi įstatymai prieš ko
munistus butų atmesti. Ra-

Į įgalioti juos atstovauti bendrovės suvažiavime, įduodant 
jiems šėrus, bei atsiunčiant savo šėrus savo pažįsta-

Dr. Repšio Pareiškimas
February 8, 1932.

Gerb. Laisvės Redakcija:
Kadangi Laisvės Admini

stracija mano adreso ant 
Laisvės nepermainė per su-Bristol, Anglija.— Vasa

rio 9 d. įvyko aštrus susi
kirtimas tarpe 2,000 bedar-; prašymo, tokiu , budu Lais-Į 
bių ir policijos. Septyni be
darbiai sužeisti.

gi užgniaužimui spaudos, 
žodžio ir susirinkimų lais
vės.

“Tag Day” Vas. 13-14

žiauriar puolė streikierius
Ta- 
iš-

DEŠIMTS TŪKSTANČIU JAPONU KA
REIVIU KARO LAUKE TIES WOOSUNG

NEW YORK.— Didžiojo 
New Yorko darbininkiškos 
organizacijos po vadovystėj 
Darbininkų Tarptautinės j 
Pagelbos (W.I.R.D paskelbei SHANGHAL — Stačiai 
vasario 13 ir 14 dienas (at-, desperatiška kova eina uo- griautas. Tačiaus už galu- einanti šeštadieni ir sekma-1 ste Woosung. Net dešimts

jei bus priešingas organizuotam darbininkų judėji- dienį) masiniam aukų riti- i tukstanžių Japonijos karei

žinoma, beveik visai su-

tina jo likimą eina despera
tiška, kruvina kova.

Tuo pačių tarpu Japoni-vių buvo mesta mūšin vasa- _r__
rio 9 d., bet, sakd'ma, apsi- jos kairiniai laivai nesiliauve pasiekia mane labai ne- ■ neka priešu tarptautinio darbininkų judėjimo, tai po iš-i nierių. Aukos bus renka- 

reguliariai ir todėl aš.nega-,tyrimui ant jo užmetimų, jei tas pasirodytų teisingu, lie- mos dėžutėmis. Mes ragi-l] c}j!nai ’užpuolik’s at. 
Įėjau viską uztemyti kas jo- ka prasalmtas is Bendroves, o jo serus paima Bendrove name ir saukiame visus kla- 
je telpa. Ir ve vietiniai (ir jam atmoka pagal I Skyriuj nurodytą būdą.” kiniai sąmoningus Brooklyn 

* UIT*“ 1 1 v • i Gi inkbrporavimo paliudijimo dešimtas punktas sako:!no lietuviui darbininkus ir j 
ja buk Laisve paskelbusi, j ' 11 1 • z —•_
kad aš kandidatuojąs į L.D. I “šeripinkais šios bendrovės galės būti tik tie, kurie 
S Daktarus Kvotėjus Gi n®ra Priešingi organizuotam darbininkų judėjimui. Ben- 

„ u . ... a ištikrujiį niekas pas mane <?.rov*. teisę teisti prasižengusius prieš
Hamburg, Vokietija— Su- . sluOs lstatus ir atpirkti jų serus pagal biznio vertę.”

streikavo 3,100 smuklių sa-'Tajgj( jej kas manęS nesi-1 Vaduojantis šitais punktais, Kooperatyvės Spaudos' kovojančių mainlerių šei- 
vininkų. Jie atsisako Pai;-ik[ausę mane agitacija’ Bendrovės Direktoriai ištyrė ir atrado, kad eilė šėrinin- imvnag. Neleiskime, kad ba- 
duoti alų uz nukapotas kai-lvaro, tai ]abaj gaila tų žmo.-- --- -- —- —------- —
nas’ | nių išeikvoto laiko, kadangi

i aš šįmet nekandidatuoju į 
jokį urėdą.

Draugiškai, 
, Jonas Repšys.

Nuo Redakcijos.— Prieš- 
komunistinė opozicija savo 
organe paskelbė, kad Dr. 
Repšys yra jų kandidatas į 
L. D. S. daktarus-kvotėjus/' 
Mes manėme, kad jie su 
daktaru buvo susitarę ir 
kad Dr. Repšys sąmoningai 
nuėjo su kontr-revoliucio- 
nieiriais ardyti lietuvių dar
bininkų komunistinį judėji
mą. Jeigu gi Dr. Repšys 
nieko bendro neturi su *tais 
elementais, tai jis turėtų 
aiškiai ir ątvirai tatai pa
sakyti. Tada darbininkai 
žinos, kad oportunistai dak
tarą savinasi be jo leidimo 
ir sutikimo.

i Mineola, L. I.—R^sti kal
ifais ir nuteisti kalėti dvyli
ka ugniagesių. Jie prisipa
žino padegę tūlo turčiaus 
namą, idant jį apiplėšus.

Roma.— Vasario 11 d. 
kruvinasis Musolinis ap
lankys katalikų bažnyčios 
galvą popiežių Pijų XI.

Washington. — Gautas 
pranešimas iš Nicaraguos, 
kad Sandino pasekėjai at
naujino veikimą. Bėgyje 
paskutinių keturių dienų 
įvyko penki susikirtimai su 
valdžios gvardija — dešimt 
užmušta ir daug sužeista.

Treschow, Pa.— Vasario 
9 d. gaisras sunaikino Ro- 
manelliu namus. Žuvo mo
tina ir penki vaikai. » Kiti 
penki vaikai ir vyras išsi-

Worcester, Mass.
Svarbus Masinis Susirinki

mas
Penktadienį, ’ vasario 12 

(L, 7:30 vai. vakare, Komu
nistų Partijos pirmo dist- 
rikto vietinė sekcija rengia 
masinį prieškarinį susirin
kimą. Įvyks lietuvių sve
tainėj, 29 Endicott St. Mes 
šaukiame visus lietuvius 
darbininkus ir darbininkes 
dalyvauti šiame prieškari
niame susirinkime ir pridė
ti savo balsą prie protesto 
prieš rengiamą naują sker- 
•Jynę. s • "

Komunistų Partijos
Liet. Frakcija.

na bombardavę Chapei,

kų virto darbininkų judėjimo priešais ir aktyviai visais 1(1<| §aIta ranka suiaužytų jųi 
budais stengiasi sugriauti bendrovę ir užduoti mirtiną jįdvvriška kova 
smūgį jos leidžiamam laikraščiui. Tuo būdu sekami šė-, nįxllfJr allun rinkimui' 
rininkai tapo prašalinti iš Bendrovės, atmokant jiems i “luunai ncp- L^hte gauti “Laisves” ofise, 1 . . b

arba Komunistų PartijosA. Matulevičius
R. Merkis
E. Pulokas
M. Paukštienė
J. Rutkauskas

serus:
A. J. Bekampis
O. Cibulskienė
J. Dulkis
J. J. Dulkis
A. Grigas
V. Jakštys (Senas Vincas) K. Steponavičius 

i J. Jankūnas
J. Kaulinis
P. Kutra
A. Laurinavičius •

J. Skliutas
L. Pruseika
A. Baltaitis.

mušė atgal. Tik penki tuk- Shanghajaus miesto dalį, 
stančiai chiniečių kareivių Dieną ir naktį kanuolės 

r,- .. . , . . . i gina ta uosta. Pats uostas, baubia ir sėja ugnį.'darbininkes prisidėti prie:to
šio aukų rinkimo badaujan-! '--------- —“ '

* 1 * * 1, ' DU MILI0NA1 DARBININKU VAIKŲ AMERIKOJ.riams. Paremkime jų kar-i ___________
_ WASHINGTON.— Dvy- se dirba vaikai 4 metų am- 
lika milionu- suaugusių vy- žiaus! Jie džiūsta ir nyks- 
rų ir moterų darbininkų ta tuose pragaruose, o jų 

'vaikštinėja be darbo Ame-' 
Irikoje, o tuo tarpu du mi- 
Įlionai nepilnamečių vaikų 

ja dirbtuvėse ir
1 .. 1 «• - m f ^nt laukų. Pats valdžiostamAve J’ Va^. biuras pripažįstą,Y CXA1X.LA UAVll CIO a X A CA UCCj 

kad pietinėse valstijose di
džiosiose maisto pakaunio- vo pelnus.

i tėvai, alkani ir apdriskę, 
vaikštinėja be darbo. Mat, 
vaikai dirba beveik už dy
ką. štai, kodėl tėvus išme
ta laukaų, o stačiai kūdi
kius stato prie darbo kapi
talistai, idant padidinti sa-

Pranešame visiems lietuviams darbininkams, kad virš! 
pažymėti asmenys. daugiau nėra mūsų bendrovės nariais 
ir neturi jokių jos teisių bei privilegijų.

J. Weiss,
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos Bendrovės 

Pirmininkas.

Chinii Militaristai Susi
vieniję Karui

padalinta į keturis milita- 
rinius distriktus. Chiang 
Kai-shekas esąs paskirtas 
vyriausiu vadu ant visų.

SH AN GH AI.—Pranešama, 
kad po ilgų derybų susivie
nijo Chinijos militaristai 
bendram karui prieš Japo
niją. Visa Ghinija esanti

Vatikano Miestas.— Pa- 
pos spauda pradėjo atakas 
ant Meksikos priešiteliginių 
įstatymų.

Grūmoja Suareštavimu 
Rašytojų ir Literatų

PINEVILLE, Ky.— Kru
vinasis Harlano pavieto še
rifas Blair išleido bjaurų 
pareiškimą prieš rašytojus 
ir literatus, kurie čionai at
vyko, dalinti streikieriams 
maistą, surinktą per darbi
ninkus įvairiose Amerikos 
dalyse. “Jeigu jie bandys 
sakyti raudonas , prakal
bas,” šaukia Blair, “aš vi
sus juos sukimšiu į. kalėji
mą.” Rašytojų grupė, išda
linus maistą čionai, važiuos 
aplankyti įvairias streiko 
vietas ir paskui trauks pas
valstijos gubernatorių, partiją. Komunistų Partijos =========== 
idant užprotestuoti prieš kampanijos už bedarbius, j ~ 
valdžios ir policijos terorą, prieš karo pavojų, už gyni- 5-tam puslapyj)

1,000 Naujų Narių 
Komunistų Partijai

mą ateivių reikalų, prieš al
gų kapojimus, pradeda at
kreipti atydą platesnių ma
sių.

NEW YORK.—Komunis
tų Partijos naujų narių ga
vimo vajus pradeda smar
kiai įsisiūbuoti. Štai New 
Yorko antram distriktenuo 
vajaus pradžios jau gauta 
1,0.00 naujų narių. Distrik- 
to kvota—2,000 naujų na
rių. Tikimasi, kad iki va
jaus pabaigai bus ši kvota 
išpildyta su kaupu.

Revoliuciniai darbininkai 
stoja į savo klasės politinę

Berlyn.— Tartum kokia 
t 

baisi epidemija, plečiasi 
Vokietijos bedarbė. Bedar
bių armija sausio 31 d. jau 
siekė 6,041,000, arba vienu 
milionu daugiau, negu buvo 
pernai tuo pačiu laiku. Tik 
per vieną sausį bedarbių 
armija paaugo ant 373,000.

j (Daugiau pasaulinių žinių

Šį Vakarą, Vasario 11 d., 7*30 vai. Vakare, Grand Assembly, Kampas Grand ir Hąvemeyer Sts., Brooklyne, Įvyks Garsusis Masinis Darbininkų 
Teismas Prieš Oportunistinius Mūsų Organizacijų Skriaudikus ir Griovikus. Teisiami Pruseika, Kazakevičius, Matulis ir Bakaitis. Tarp* Eilės 
Kitų Liudininkų prieš Juos, Bus Taip Pat ir Liudys Komunistų Partijos Kontrolės Komisijos Sekretorius d. Dirba ir Pareikš Komunistų Partijos 
Poziciją Linkui Pruseikos ir Jo Pasekėjų Darbų ir Veikimo; Dalyvaukite Visi ir Visos. Pamatykit ir Išgirskit Pirmą Masinį Darbininkų Teisiną 
ir Prisidėkite prie Išnešimo Nuosprendžio. Publikai bus Leista Nubalsuoti Darbininkų Džiūrės Nuosprendis
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New Yorko Bedarby Taryba Ragina Dar 
bininkus Remt Sukniasiuviu Streiką I

Kaip Skloka Apgaudinėja 
Savo Pasekėjus

Drg. R. Mizara apšilau-

Kodėl Jie Varžos 
, del S.LA. Iždo?

Ar žinote, kodėl fašistai ”

! Šiomis dienomis imperjalis-1 
Itąi užsakė Seattle, Wash.,’ 135į. 

I bombinius orlaivius..
Kas del Japonijos, tas gene-' 

rolas sako : “Japonija pasiry-1 
! žo užgrobti Mandžuriją.. Ir dą-; 
bar jos reikalai jau ten yra Į 
saugūs generolo Honjo rahko- Į 
se. ! Ir niekas ją iš ten neišva
rys, kaip tik kita ginkluota jė-!

KOMUNISTO PARTIJOS
7 *■ ? k f » « I

Naujy Nariy Gavimo Vajus
Veda Lietuvių Kom. Frakcijos Centro ■ Ęiuras

v

kęs su prakalbomis Rock-!’1’ .s0.CI,al/Tašjst.aj, ^bTai yar-! ; jis. tvirtina ,kad Japonija ga- Knmunktinp<!~Sn5Ln« 
Į zosi del SLA. iždo? Į tai at- Ii nepasitenkinu vien grobimais l’*USŲ IkOinUniSnilcS dpCKOS

ford, III., “Vilnies” No. 32[sak0 fašistų “Vienybė "................... ' ‘ " ** *“
'rašo:
j Pruseika yra 

saviškiams tokių
I kurios verkiantį
! kvatotis. Tūliems

žmonėms yra paskelbęs, būk 
jo organas (“N; G.”) spaus
dinamas dviejose kalbose: 
lietuvių ir anglų. Anglišką 
laidą jis duodąs Kompartijos 
C. K. ir Kominternui. Na, 
ir kai-kurie lengvatikiai tam 
tiki. Esą, iš angliškos laidos 
Kompartijos C. K. pamatys, 
kad Pruseika yra geras, na, ir nuošimčių del SLA.? Nagi 
tuomet pasišauks jį atgal į pasidėjęs į banką (aišku, 
partiją.. . , gayo namuose QUgis ne-

Nieko stebėtino, kad re- laiko pinigų) gali gauti $4,- 
negatai Pruseika, Butkus, 
Strazdas pripasakoja viso- 100 tūkstančių 
kių nesąmonių savo pase- laikomų” pinigų.
kėjams. Juk jie neturi1 sumos, dar apart abelno at-

Bet, lyginimo, galima ir savo.
“patrytin- JU metinės valdžios įplaukos del, šiame vajuje. Mes sveikina-

prikalbėjęs 
nesąmonių, 

priverstų 
Rockfordo

s”. Ji Chinijos, bet tęsti juos toliaus. 
nepatenkinta, kam šocialfa- SuPrask> Per Mandžuriją- eiti j 

Sovietų Sąjungą.

žiui, lietuviai bolševikai ne
pakankamai dirbame delei 
partijos vajaus. ■ Sąlygos 
vajaus pasisekimui labai 
prielankios. Komunistų Par
tija įsivėlus į milžiniškas 
proletariato kovas. Darbi
ninkai mato, kad tai viena
tine’ partija, kuri gina jų 

‘reikalus. Tūkstančiai pro
letarų stovi arti partijos. 
jMūsų pareiga per šį vajų 
juos įtraukti į partijos eiles.

Apart pirmiau paskelbtų 
nebuvo

: Į Smarkiai Paaugo
Newarko Lietuvių Komu

nistų Frakcijų sekretorius
Ponas W. P. Simms tvirtina, rašo Centro Biurui: 

kad* Jeigu dabar Chini jo j e su- 
siręms Japoniją su Jungtinių 
Vąlstijų imperialistais, tai Ja
ponija bus laimėtoja.5 > Ji galės 
užkariauti Philipinus b įu (kitaą - pirma tebuvo , 5, 1 !a ' dabar 
Ramiajame vandenyne salas. turime 14. Reiškia, per1 va-

Imperialistai nejuokais vieni gaVomę 9 naujus haTlUS 
ir dar tikimės gauti dau- j 
giau. Nors oportunistai dį • d šįe

minėti: Connecticut gavo 20
. skolų $16,800',000,-1 |)as ng vieno partijai nario i ^Montana A

o Japonija $3,000,000,-1 „„„.„..į;, i)ef- j-a; j.,,xx;a! Seattle 85, Montana 13, 
Ant kiekvieno Jungtinių! ne,S W rot Jolla J Denver 32, Charlotte 11.
ų gyventojo išpuola po V)ltlS' ,G1 .taS Pakalbąs
skolos, o ant Japonijos mes partijai gavome tris ---------------

šaiiJun^te naujUS nafiut” L .. Darbiečių ir Simpatikų Su- 
o Japonijos] 1 Matote, musų Newarkoį jjpįn]įįĮ^3g Hartforde

*šistų “Naujienos” peikia 
Gegužį ir kitus tautininkus, 
o giria Gugį. Girdi*:

Gugis gerai daro net ir tuo
syk, kuomet ant rankų, be 
nuošimčio SLA. pinigų iki 100 
tūkstančių laiko. Kuomet ki
ti SLA. iždininkai laikydavo 
tiktai po 20 tūkstančių, tai 
“Naujienos” gvolta rėkdavo.

Ką reiškia turėti ant ran
kų 100 tūkstančių dol. be

Didžiojo New Yorko! fee-4 Towi Bedarbių Taryba, 134 
prisįdojpi E. 7th St. rengia masinius 

orgaūizą-į mitingus. Bronx Bedarbių 
-----ĮTaryba planuoja įvairiose 

Vietose surengti masinius' 
reitingus. • 
' < StuEų ir Blokų 
tai raginami savo 
kiijuldse; svarstyti 
klauąimą: organizuoti 
mitetus eiti pas darbininkus 
ir raginti juos neiti dirbti, 
stoti į pikietuotojų eiles ir 
stengtis sukelti finansinę 
paramą streikui.

Bedarbių demonstracija 
išreiškimui solidarumo ir 
rėmimui sukniasiuviu strei
ko ^engiama ketvartadienį, 
vasario 11 d. Visi darbinin
kai susirinks Adato’s Ama
tų Bedarbių Tarybos buvei
nei, 422 7th Avė., 11 vai. 
ryto.

Bedarbiu Tarybos mobili-
Strei-| zuoja savo narius ruimui; SJJl Fašjsly «S|eįtas» 

3iko. Tarybų, blokų iri 
namų .komitetai aplankys i Brooklyno fašistų . _ , 
darbininkus savo apielinkėj ■ nybė” praneša, kad po dide- į 
ir patars bedarbiams suk-llio “galvosūkio” \ .
niasiuviams neiti; skebauti, kiniai elementai SLA. orga-1 Nepaiso jos Japonija aiba, ge-; galima paiuosti 17,000 fabiikų 
ragins bedarbius stoti į nizacijoj, vadovaujami “Vie- i Hau sakant po Tautų Lygos j u- dirbtuvių dol gaminimo amu-, 
i. u į. j J I ąlrrnKTP •niinln ( hi- ninnnQ ir kit u rpikmpnn n imi
streikierių pikietuotojų ei-1 nybės

darbių _ Taryba Į 
prie įvairių kitų • 
cijų, kurios jungia; savo’spė
kas rėmimui sukniasiu’viį 
streiko. * • r: ’ j

f ’ 1 ' 'Taryba išleido * pareiŠki-' 
mą, kuriame sako!:! <

Didžiojo New YorkęLBe
darbių Taryba* < * sveikina 
New Yorko sukniasiuviu 
streiką, iššauktą pereitą 
pirmadienį po vadovybe Ei
linių Narių Bendro Fronto 
Komiteto ir Adatos Amatų 
Darbi ninku > Pramonines 
Unijos, kaipo svarbią dalį 
Amerikos darbininkų bedi- 
dėjančios kovos prieš žemi
nimą masių gyvenimo nor
mos.

Kiekvienas darbininkas, i 
dirbantis ir bedarbis, priva-' 
lo prisidėti prie rėmimo to i 
streiko ųž geresnes darbo iri 
gyvenimo sąlygas. Et :’ ; 
kierių reikalavimą pakelti ’ streiko 
algas, įvykinti 40 valandų' 
darbo dieną, 5 dienų darbo 
savaitę, reikalavimą bedar
bių apdraudos, vedamą ko
vą prieš .diskrimiftaciją pri
valo remti kiekvienas ko
vingas darbininkas.

Didžiojo New Yorko Be
darbių Taryba pasižada 
remti kovingųjų sukniasiu
viu streiką. Visos Bedarbį 
Tarybos New Yorko mi'ests' 
surengs masinius mitingus 
rėmimui streiko. Brown
sville Bedarbių Taryba^ 
391 Watkins Ave., Wil
liamsburg Bedarbių Tary
ba, 61 Graham Ave., Down

komite-; 
susirin-I 
streiko 

ko-

į kitus šnairuoja. Jie apskait- 
liuoja Japonijos spėkas ir lygi
na su Jungtinėmis Valstijomis. 
Pagal tą ;

000 į metus nuošimčiais už 
“ant rankų 

Iš tokios
kėjams. Juk jie
nieko gero pasakyti.
reikia stebėtis, kad dar yra “frentus
desėtkas kitas* tokių darbi-j ti
ninku, kurie patiki jų vi-1
šokioms nesąmonėms ir i kodėl fašistai ir 
remia juos, remia jų ' 
tr-revoliucinį darbą.

gerai

“Kas link partijos vajaus, 
tai; mes dirbame pusėtinai 
gerai. Lietuvių partijiecių

turime 14. Reiškia, per'va; 
jų gavomę 9 naujus narius

apskaitliavimą, Jung- per savo klampyn’ę rašo, 
tinių Valstijų kapitalistinė vai-! kad per d. Bimbos prakal- 
džia turi , 
000, o Japonija $3,000,000 
000. .
Valstijų gyventojo išpuola 
$125 skolos, 
gyventojo po $46.
Valstijų visos .
$300,000,000,000, o Japonijos | Matote, 
$50,000,000,000. Jungt. Valsti-! draugai gerai darbuojasi

i --------------------------------- ---- - €•/

bolševikus. Hartforde, Conn1932 metų $3,995,000,000. Gi ; me Newarko
Sekmadienį, vasario 7 d., 

i., lietuvių
Tai dabar gali būti aišku, v.’uh'AT '<J>UngL i Vienas naujas narys į Ko- į komunistų frakcija sušaukė' . socialfa-P^0XonK’X ^hniStU Yienas partijos narių^injpatikų

kon-! šistai taip smarkiai ėdasi i lonijomis 91,337,635.

“Vie

4

! del SLA. kontrolės.

PASTABOS
Imperialistų Tautų Lygos au-

r ... w ,... . . ! šus. Tegul jie• Jungtinių Valstijų imperia-; - J
listai yra paskyrę poną F. H. 
Payne, kad jis rūpintųsi pri- ' 
ruošimu fabrikų ir jų sužiurę- < 
jimu, kad karo metu jie dirb-'tovę. 
tų del karo. Dabar jis prane-

” juodmarš-' toritetas smarkiai puola žemyn. | ša, kad Jungtinėse Valstijose i 
ir a . 1 Mnnoicn iac ToAAniia <TA- oralima 'nni-UAČfi 17 00(1 •fahviVn

"i šūvis į oportunistus ir vi- susirinkimą. Jame dalyva- 
i sus darbininkų klasės prie- vo ir Centro Biuro atsto- 

sapąlioja vas drg. J. Siurbk. Susirin- 
i apie* mūsų partijos smuki- kime buvo apie 50 žmonių. 
<mą, o mes dirbkime ir 'bu-; ' Centro Biuro atstovui pa- 
davokime savo politinę tvir-^ kalbėjus apie ateiną padėti 

I ir Komunistų Partijos rolę 
darbininkų kovose, paragi
nus klasiniai sąmoningus 
darbininkus stoti į Partiją, 
sekė diskusijos. Eile drau
gų ir draugių kalbėjo.

į Partiją įstojo 4 nauji 
nariai. Dar vienas kitas 
pasižadėjo vėliaus įstoti. 
Žinoma, tai permažai iš to
kio skaičiaus klasiniai są
moningų ’:darbininkų, karš
tai pritariančių komunisti
niam judėjimui. Bet nėra 
abejonės, kad laikui bėgant 
ir daugiau lietuvių darbi
ninkų Hartford^ įstos į Ko
munistų Partijos eiles.

• 1

Delei Wilkes Barre ir Visos 
Mainų Srities Lietuvių 
Frakcijų Konferencijos

Wilkes-Barre . subdistrik-

iriau sakant, po Tautų Lygos i ir dirbtuvių del gaminimo amu-, 
v j t_ I pacifistine skraiste puola Chi- nicijos ir kitų reikmenų, o jau

i i • 11 v1 ’ ^.L!(?ale i piją. Nepaiso jos ir lietuviški dabar yra 12,000 fabrikų, ku- 
1 galutiną Sąrašą kandidatų > fašistai, eina prie galutino pa-irie gali pradėti gaminti karui

3uknia.siuviai,; į SLA. Pildomą Tarybą. Jie .siglemžimo Klaipėdos krašto, reikmenis. Tą jis pareiškė, 
bent kokių New Yorke Armijos ir Laivyno !

■ 1■ i to - lietuvių biuro sekreto- 
.------- • ' i rius praneša, kad jie nutayė

. sušaukti frakcijų konferen- 
už taika, nepaisant, ciją vasario 21 d. j konfe-

. Bedarbiai
visi New Yorko bedarbiai,; nuo-sacialfašistų paveržė J.
neskebaukite! Stokite į ko- \ Grinių.

Sausio 10 d. -Pennsylvam- o sakoma, kad lietuvių yrą tik!prieš algą kapojimą ir 
badą! Prisidėkite prie New 
Yorko sukniasiuviu .masi
nio streiko po vadovybe EL 
liniu Narių Bendro JPrpnto 
Komiteto ir Adatos tAniatų 
Darbi ninku Pramoninės

y

jos hotely fašistai turėjo su
sirinkimą. Jie ten susitarė 
remti iždininku J. Tarailą, 
daktaru kvotėja Dr. Klimą, 
iždo glob. Januškevičių, Jr. 
ir J. Raginską.

prie panaikinimo 
laisvių Klaipėdos krašte. Tas, Kliube. 
kraštas turi 147,000 gyventojų, į J

37,000. i Sovietų Sąjunga griežtai nu-
* oiolnniTin 11 rz Lnilro

Jungtinių Valstijų kapitalas 
užsienyje $18,000,000,000* štai 
kame atspindys iniperialistinio 

Bet kitų kapitalizmo. Supfąntama, pas-

sistąČius
ant kiek jos reikalus jau palie- renciją jie šaukia taip pat 
te Japonijos imperialistai' Man-’ frakcijas. Shenandoah, Mi- 
džurijoj, kelis kartus perkirs- į nersville w tt.
darni Rytinį. Chinų gelžkelį ir r . .
ji užgrobdami kariniams tiks-i Sub-blUlO sumanymas

i yra geras. Peržiūrėjimui 
Jungtinių Valstijų imperia- j viso mŪSU darbo mainų

~ '..J.būtinai reikia
Japonija; i frakcijoms susirinkti.

kandidatu negalėjo susitar- !<u! dolerį seka ^liava^ o pas- lams. 
e . iriu i n Lra.mmloa rtnvriixTOi iv Tu

■ listai norėtų, kad Sovietų Są-! apielinkėje.
• junga išstotų prieš J“—- •• 
: viena, jie mano, kad tas atves-
■ i tų greičiau prie karo, tarpe So-
■ vietų Sąjungos ir visų imperia

listų remiamos Japonijos, iš 
kitos pusės ir sulaikytų Penkių 
Metų Plano budavojimą; o ant
ra, tai tikisi, kad kare mjsilp- Ąnį greįtųju sušaukta kon

už i nėtų ir Japonijos imperialistai .
rublių mašinų, ir tada su jais galėtų kitaip ’. . t i ’u i .... " i • * i •*.-kalbėti Jungtinių Valstijų im- jamų rezultatų. Juk beveik ,na> laiką praleisti, stengkites 

perialistai del Chinijos rinkų, i savaitė laiko beliko. O čia j tikintus įsigyti is anksto.
------- - “Laisvės” suvažiavimas, ku-i . Vakarienė įvyks 13 d. yasa- 

riame daugelis mainieriu įlio’ Bank 1 a. .. i, “vai. vakare. įžanga $1.00.bolševikų dalyvaus. . |Visus kviečiame daiyvauti.
Konferenciją, draugai, i D. D. Kambarių Kom. 

šaukite kovo mėnesį. Reng
iatės prie jos labai energin-1

Reikalauja Paliuosavi- 
imo Drg. Kasperaičio

-v. - v .v. _ >.kui ją ka-nuolės, durtuvai ir ka- ti, nes Gegužis fareiske, į ro Imperiaiistai turi
įdėję milžiniškus kapitalus Chi
ni jo j e, o dabar neva juos gin
dami grubia Chinijos provinci
ją po provincijai, ima miestą 
po miesto.

i, ne
rinki-Vėl Stąmbi Auka Streikuojantiems Mainieriams įLnt,“uJsiTr

__ ______ ’ , ( mas užgirs, ar ne. Del to 
I fašistai išrinko komitetą 

Svarbu paminėti dar tas, suJarymui galutino “slei- 
kad Minersvillėj vas. 1 Kom- to». Ir dabar fašįstų “Vie- 
partijos vienetas surengė pra- nybė” (No. 16) sako: 
kalbas su krutomais paveiks
lais, naudai minkštosios ang
lie^ streikierių. Kalbėtojas at- 
vyį<ę^ iš Kentucky streikų su
kuriu ; pasakė gaha žingei
džią, agitatyvišką prakalbą. 
Paveiksluose buvų parodyta 
Amerikos didžiosios .bedarbių 
demonstracijos ir Sovietų Są
jungos svarbieji įvykiai. Tas! 
viskas sudarė publikoj jaus-1 
.mingą patraukimą, ypač kada j 
tik. , pasirodę Leninas scenoje/ 
skardūs aplodismentai jį pasi-J HlUOSe. 
tiki).' -Vadinasi, dvasinė nau+ • 
dA buVo ;i bet finansinė, tąi ga laimėti. - 
kaip tik išgąsčius padangė. ’

Is Shenandoah Apielinkės Su
sidarysią Kelios Mašinos 
Važiuot j “Laisvės” Šeri nin
ku Suvažiavimą ir Vaka- 

. rienę

i REIKALAI

• Shenandoah, Pa. — Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 9-to Apskri
čio ir Lietuvių Darbininkių Su
sivienijimo Amerikoje 6-to Ra- 

■ jono' Pild. Komitetų bendras 
posėdis buvo laikytas vas. 3, 
š. m.

Iš svarbiųjų reikalų atlikta 
šie: raportuota, kad Shenan- 
doahrio draugų pastangomis 
sukelta apie $50 aukų minkš
tosios anglies streikieriiims; 
Tai darbas didelės svarboj 
darbininkų kovų rėmime! iNuk 
tarta paaukoti $5 /šios a p ip lin
kės komunistų judėjimui.! 
Svarstyta “Laisvės” šėrininkų* 
suvažiavimas, kuris įvyks 'vas.' 
14 d. Nutarta siųsti atstovas* 
su ^ėru nuo A.L.D.L.D. 9-to 
Apskr. ■ *

Draugės moterys nutarė ką 
nors tankiaus parengti naudai 
kovingo darbininkų judėjimo. 
Išvengimui didelių iškaščių, ar
ba kuomet negalima gauti' 
augščiau lavintų spėkų iš ki
tur, tai lavintis-rengtis patiems 

1 ką nors atlikti programose, del 
geresnio įvąiimmo-žingčidumo.,

Kitas pošeais Pildančiųjų 
Kom letų įvyks kovo. 2, š.m. 
Minersvillėj, Pa. Tai bus pas- 

' kutinis posėdis prieš šių orga- 
niza^Iiu konferencijas. Drau-’ 

\ gai-tjavgės, komitetų nariai/ 
dalyvaukite. »4: 3

'<■' L '

Pereitais metais Sovietų Są
jungos mašineriją gaminanti 
industrija galėjo suteikti 
9,000,000,000 
bet pagamino už 7,000,000,000. 
Tas įvyko del stokos metalo.

Sovietų Sąjungoje 1925 me- 
■ tais pagaminta 12,000 tonų va- 
Į rio, 1930 m. 47,000 ir 1931 me- 
j tais 48,000 tonų. Pereitais me- 

ma“1 tais vario srityje neįšpildytas 
” rems ir . Penkių Metų Planas. \

Tąčiaus Centro Biuras 
pataria draugams konfe
renciją atidėti mažiausiai 
ant poros savaičių.
rio 21 d. perdaug greitai.

Waterbureciy Domei

Galutinai nustatyti kandida
tai remti: Pirmininku J. Ra
čiūnas, Vice pirmininku J. 
Grinius ir sekretorium—V. 
M. Čekanauskas. Taigi, tauti
ninkai jau turi savo pilną kan
didatų sąrašą.
Vienybiniai fašistai 

no, kad jų “sleitą 
' sandariečiai fašistai, ir tuo _ . . -v v «
(būdu tautininkai’nugalėsią Senatorius iš Minnesota, Ship-1 listai 1930 metais išvežė į už- gai.

Liet. Darbininkiškų Draugi- 
Vasa- K? kambarių komisija rengia 

I vakarienę kambarių palaiky- 
i mo naudai. Kad vakarienė bus 

— . j smagi, tai nereikia abejoti, ir
ferencija neduos paleidau-I kurie norite pasišokti bei links

1931 metais Francijos užsie
nio prekyba davė. $471,000,000 
nedatekliaus. Išvežimas, lygi
nant su 1930 metais, nupuolė 
ant 30 nuošimčių.

Jungtinių Valstijų imperia-

rinki- stead, sako, kad kaip Japonija,; sienį prekių už $3,843,181,000, 
taip ir Chinija teisinasi, kad j o 1931 m. už $2,424,183,000. 
jos abi tik ginasi. Tą progą 

I suteikia ir imperialistinei Japo- 
į nijai Kelloggo sutartis. Geras

inoma, SLA. nariams' >7"imosi” dai’.bas- 
binmkams nėra skirtu- ^ia tūkstančiais kareivius ir i

j sociaįfašistus SLA.
. Socialfašistai taip- 

! grmano, kad jiems yra pro-

VięnĄ'4Mptiė|hįčiį; tame, ’kad mo, kurie laimės, fašistai, ar, civilius gyventojus ? ir 
reakcijai i pradedu ’ 1 ° v‘ ■ * ’ ’ ” . .
sįųistf Ii' šią me; tniėštelyj.;PlaJ 
•khtai matytį i jau uždrausta! 
Didžiųjų kortų, kiek buvo lan-1 . ... T . .
guose įdėta, tai tūli biznieriai j gaiyzacijai. Jeigu SLA. na
gi eit išmetė. • nai darbininkai , daugiau

■n a J r u susirūpintų savo organiza-Drg. S. Pečiulis buvo gavęs ... j. ./ to.vv1
iš miesto galvos leidimą minė-i^B^, ^ai J1® 'galetlj issluot 
tam parengimui. • Paskui tas i įau7 ?s vadovybes visus fa- 
pats miesto galva, susistabdęs j šistinius elementus ir p€isi- 
•d. S. Pečiulį gatvėj, ko tik jį, imti organizaciją į savo 
nesudraskė! Girdi, kaip tu l rankas. 'Bet kad ta pada- 
gr.li imti leidimą tokiam bol- L,yti> jie turgt remy SLA 
areštu ir visaip! Tai matote,! Darbininkų -Opozicijos Ko- 
kas dedasi šioj “laisvoj” ša
lyj !

—°— . *
Sausio 5 d. (?) ALDLD 14-ta 

kp. laikė ekstra susirinkimą. 
Nutarta iš išrinkta atstovas pa
siųsti į “Laisvės” šėrininkų. su-

socialfašistai;
darbininkų priešai įr jie
nieko gero neduos SLA. or-

/

abieji yra kad' ji

riai darbininkai daugiau

miteto* veikimą.

važiavimą. Manoma, susida
rys, kelios mašinos iš šios apie
linkės važiuot.

Apskr. Koresp. A. A.

Reiškia, išvežimas nupuolė 
$1,418,998,000. ,

Vis pasaulyje prekyboje pir-j 2,619 Naujų Narių 
mą vietą užima Anglija. Pe : 1 •
reitais metais" ji turėjo pasaū-

13,44 nuoširn- gąnas -“Daily Worker 
sakosi, Čius. Suprantama, įskaitant ir - * ‘ '
;-j.” jos. pavergtus kraštus.’ . ‘ . Į y• šioj • f ' 

prekyba^ viršijo $1,000,000,000 j ^>619’nauįų nanų.
ir ji! nuo 19 vietos pašoko į 12 l Tai gana gražus būrys nau-L . nrioš niitpkimn mir 

akoje. IŠ i jų kovotojų. Tai didelis ko- tuoja pi les nuteisimą mn- 
Sovietų Sa-lmunistinio judėjimo laimė- K111 ^aspeiaicio. ?.v.

1 •• i !Ja paliuosuoti Kasperaitį ir
’ Bet pasitenkinti tuo lai-ĮVisus politinius'kalinius, 
mėjimu negalima. Galėjo-!

(Jaugiau

iiav'vzd- nizacĖ0S atidėliojimo tu
rėtų reikalauti drg. Kaspe
raičio paliuosavimo.

Easton,/Pa. — Lietuvių 
masiniam susirinkime vasa
rio 8 d. nutarta pasiųsti 
reikalavimą į Kauną, kad 
Smetonos kruvinoji valdžia 
atimtų savo rankas nuo d. 
Kasperaičio gyvybėse

ant' į Partiją Jau Gauta

lines prekybos

Pe-I ' v r
Komunistų Partijos

ginasi nuo chiniečių. ”

Francija papbudavojo naują 
orinį karo milžiną,—visą meta
linį orlaivį. Jis turi 4 motorus 
su 2,040 arklių pajėgų. Gali 
pakelti 14 tonų bombų, .greitu
mas jo 215 kilometrų į valan
dą. Ginkluotas trimis kulka- 
svaidžiais, vienas iš jų prie
kyje lakūno, antras viršuj ir 
trečias apačioje, taip, kad jis 
gali šaudyt-į visas keturias pu- Armijos 
sės. Tai vis prisirengimai prie $150,000,000, 
naujos pasaulinės skerdynės.

jos pavergtus kraštus.
' į Sąjungos užsienio

or- 
”, už’ 

vasario 6 d. praneša, kad

PITTSBURGH, Pa.— Pa
šalinė darbininkų draugi
ja APLA. pasiuntė Kaunan 
kruvinajam'Smetonai tokį 
telegramą':

i t “Augščiausia Prieglauda 
Lietuvių Amerikoje protes-

vietą pasaulinėje rinkoje
50 šalių tik vienos !
jungos prekyba pakilo, o visųijįnias. 
kitų nupuolė.

tin Kasperaičio. Reikalau-

Fašįstinė Italijos valdžia ap- 
skaitliavo, kad jos įplaukos 
1932 metais bus $1,055,000,000. 

reikalams paskyrė 
karo laivynui 

I $78,000,000 ir kariniam orlai-
vynui $38,000,000. Tuo pačiu

Jungtinių Valstijų, imperia- kartu apslęaitliavo, kad neda-
listinjs generolas J, E. Fechet tekliaus bus $76,000,000, jjaly-
reikalauja pakelti kariniu oriai-1 ginus įplaukas su visomis išlai- 
vių skaičių nuo 1,809 iki 3,-I domis. Bet karo reikalams ne- 
782. Jis sako, kad Jungtinių I sigailėta pinigų. Tai imperia- 
Valstijų imperialistai dar ne-j listų prie karo prisirengimo po- 
gana prisirengę karui. Ilitiką.'

me ir turėjome 
naujų narių gauti. Turime 
prisipažinti, kad,

Jau net kapitalistų bernas, 
Amerikos Darbo Federacijos i' 
prezidentas ponas W. Green, 
pripažįsta, kad Jungtinėse Val
stijose yra 8,000,000 bedarbių. 
Bedarbių yra' apie' ,1,2^06,000, 
bet išnaudotojų bernas' tą skait
linę mažina.

D, M. šbl-omska^

“Pasirašo APLA. Centro 
Sekr. J. Gasiunas.”

Ir kitos darbininku orga-
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j Puslapis Trečias

Projektas Antro Pelikių turime rūpintis, kad išlaikyti 
savo kliubą; tai mums užteks.

L.M.D. Narys Darbin.
—o—

progresyviškesnį darb. judėji-Į naudai, 
ma. Bet po seimo, po suskal-j prįe.§ < 
dymo S.L.A., pradėjus ponams i

Metu Plano
stytas Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos 

Septynioliktoj Konferencijoj

Fašistiniai Pittsburgho 
į Dvynukai Ėdasi, kad Net 
I Plunksnos Rūksta

jimo klasinio priešo ir del iTurIme Reml1. , Kan,cl'‘
d ~ . datiiR razantniini Jarninmkiisocializmo pergales Sovietų 
Sąjungoje.

II
Pasisekimai 

pirmo Penkių 
paruošė dirvą 
Trio ir dar didesnio socialis
tinio budavojimo Sovietų {

>j . ;mo plačiųjų masių darbi-
i ninku klasės ir valstiečių, 

sėkminga kova už pra- rezultatai milžiniško pakili- 
ią Penkių Metų Plano mo socialistinio lenktynia- 
uris metus atrado iš- 
ą sėkmingame budavo- 
socializmo Sovietu Sa- 
>je. Pagrindu šių pa-; 
mų socializmo yra po- 
industrializacijos ple- 

, pasigaminimas ga- 
s priemonių. Mūsų sisekimų kovoje su buržua- 
oji pramonė jau yra zjne teorija trockizmo, ku- 
tyta ant tvirtų kojų ir rjs tvirtino apie negalimy- 
jačiu sykiu_ jau suda-; ųę budavoti socializmą at- 
naminė baze del užbai- į skiroje šalyje ir apie neiš- 

rekonst nikei jos visos ; vengiamą sugrįžimą kapi- 
ū.k’?* _ Pastaraisiais; talizmo,—trockizmas pavir-K

s išsiplėtė budavoji-;£O į pirmąsias eiles kontr-1 plėtimą socialistinio 
įaujų įmonių ir jau su-1 revoliucinės buržuazijos. {laike antro Penkių ----
>s (išbudavotos)^ įmo-{ partija atsiekė šių pasi-1 Plano, laike kurio bus ga-

įvykinime 
Metu Plano 
del tolimes-

i vadams vieni kitiems gerkles{ tfarietiškus fašistus,
| kramtytis už riebias algas S. į 
L.A., negalėjo nesiėsti ir jų Į

I gizeliai. Taigi dabar ir mūsų i 
tie angeliški dvynukai prade-i 
jo daryti skirtumus neva prin-! 
cipuose ir net bandyti primesti 
vieni kitus bolševikam, komu
nistam ii- t. t. i i

žinoma, komunistų draugais1 
niekad nebuvo nei tokis ilga
sis Bakanas, Dargis, nei kiti 

i tokie iš nei vieno tu “socialis- 
veno taip gražiai, kaip tie bib-į tiškai”-sandarietiškų fašistų 
Ik.-zvc v.-> a., abazuku, kaip kad “Sandaros” i

No. 2 rašo “žinantis.” Ir tuo- ! 
jaus pats “žinantis” ten pasi- j 
rodo, kaip jis gerai “žino”;' 
pasirodo, kad “žinantis” yra' 
labai prastas politikas ii1 .stra-! 
tegas, kad nors taip artimai ir; 
gražiai sugyveno su social fa-j 
šistais, tačiaus nei kiek nenu-; 
.jautė jų politinių spėkų. Dar; 

{“Sandaros” 2-ram num. “ži-
• v c r A i nantis,” rašydamas apie besi-Dar tik pries S.L.A. chica-, .. v. o T . o ' . .1 < n m n s. I A < i / \ A o L- i _

Į datus Pažangiųjų Darbininkų
Į S.L.A. Pildomąją Taryba
PITTSBURGH, Pa. — Kaip 

čia senai Pittsburgho ir apie
linkės fašistiniai dvynukai so
cialistai ii; sandariečiai sugy-

I lijos pasakos angelai. Ką da- 
į rė ar užmanė socialistaujanti 
i fašistukai prieš darbininkiš- 
___j žmones ar draugijas, tą 

Sąjungoje. {visa širdžia rėmė sandariečiai,
. . _ TZ i o ka užmanė pastarieji, ta rė-

Visasąjungmes Komunis- , mg pirmieji ir t. t. žodžiu sa- 
(Bolševikų) | kant, ir norėdamas rasti koki

vimo ir urmininkystės, ant 
galo, rezultatai leninistinės 
politikos mūsų partijos, 
nuolatiniai pravedančios vi* 
sam fronte puolimo ant ka- tų Partijos ( 
pitalistinių elementų. {XVII Konferencija skaito, | principų skirtumą tarpe tų fa-j

6. Partija atsiekė šių pa-{kad milžiniški gamtiniai ša- jšistuojančių,. dvynukų, negalė-j
lies turtai, bolševistiniai Ua’ J0 rastl- 
tempai socializmo būdavo j i- { 
me, augantis aktyviškumas giškį seimą, mūsų sandariečiai 
plačiųjų masių darbininkų h-socialistai S.L.A. 3-čio Apsk- 
ir kolkozninkų ir teisinga 
leninistinė partijos

> turi lygiai kovoti kaip Į darbininkų bendro fronto kan- 
socialistuojančius fašis-į didatus šiuose S.L.A. rinki

tės, taij) ir prieš tautiškai san- muose.
, o remti I Darbininkas.

Pereito karo metu, rusai kareiviai nuodingų gazų sferoje.

Kaina 20 centų. A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po 
10 centų. Parsitraukite ir platinkite kuo plačiausiai. Bro
šiūra turi 64 puslapius, 13 paveikslų ir Mandžūrijos žem- 
lapi. Padalinta i 6 skyrius ir 21 straipsnelį. Apima: per
eita karą, kas prie jo privedė, dabartinį prisirengimą impe
rialistu karan prieš Sovietų Sąjungą ir jų pačių tarpe už 
rinkas. Ką reiškia bedarbė ir ar bus jai galas. Prie ko 
veda Mandžūrijos Įvykiai. Ką reiškia oportunistai ir jų 
judėjimas su Prūseika priešakyje, žodžiu, brošiūraitė da
bartiniais bėgamais klausimais. Siųskite užsakymus A.L.D. 
L.I). Centro Komitetui.

D. M. ŠOLOMSKAS
46 'Pen Eyck Street Brooklyn, N. Y.

čio konferenciją, nurodinėjo 
savo ilgų metų talkininkų so-j 
cialfašistų negabumus, o kon- ; 
ferencijoj, anot “žinančio” Į 
posakio, tas nemokša uošvis su i 
žentu suterškino sandariečius i 

j tail), kad atėmė iš pastarųjų 
! visas pozicijas 3-čiam Apskri-1

ričio konferencijoj pravarė ta- 
- '{rimą, kad skirti iš apskričio iž- 

linija do $500.00 finansavimui san- 
pilnai užtikrina sėkmingą darietiškų ir socialistiškų dele- 

Ūkio gatų į seimą, o pažangiai-dar- 
Metų bininkiškiems delegatams grū

mojo visokiais baubais.
Po seimo tie dvynukai vieni, 

i taip sakant, kalė, kiti zalatijo; 
; vieni teisino savo ponu S.L.A. 

jungoje. Konferencija skai-viršininkų terorą prieš darbi- 
to, kad pamatiniu uždavi- į ninkiškus delegatus, kiti pa- 
niu antro Penkių Metu p]a.: tvirtino ir pritvirtino, kad po- 
no yra galutinas likvidavi
mas kapitalistinių elemen
tų ir abelnai klasių, pilnas 
panaikinimas priežasčių, 
gimdančių klasinius skirtu
mus ir išnaudojimą ir nu-

\iu los palieka užpaka- į apirimn kovoic Dries dešini- lutinai likviduoti kapitalis-, kaip kuriose šakose ; -į opOrtunizįPkurio linija Į tiniai elementai Sovietų Są-!
jinę gamybos techniką, 
i su tuo žymiai išaugo 
oji pramonė, o ir tem- 
naisto industrijos ant 
pralenkė Penkių Metų

vedė ne tiktai prie sulaiky
mo politikos socializmo pir- 
mynžangos, bet ir prie tie
sioginio kapituliavimo prieš 
kulokus (buožes) ir buržu
azinius elementus.

Tiktai griežtoje kovoje 
bolševikai kaip su “kairiuo-

Žemės ūkyje atsiektas 
tinis persilaužimas, iš- j 
amas plačiame pasi-jju,” taip ir dešiniuoju opor- 
le biednųjų valstiečių, tunizmu ir su taikstytojais gulėjimas kapitalizmo lieka
mus masių linkui sočia- prie oportunizmo, už gene-i 
. Viešpataujančią po- ralę liniją 

žemės ūkyje užėmė 
istinės formos (kolek- 
ir sovietiniai ūkiai), 

tų Sąjunga iš šalies

•nų ekonomijoj ir žmonių
‘ a Visasąjunginės sąmonėje, pavertimas visų 

Komunistų Partijos (Bolše- dirbančiųjų šalies gyvento-1 
vikų) užtikrino sudaryti są
lygas del įvykinimo pirmo 
Penkių Metu Plano į ketu- cialistines visuomenės.

kiti pa

Inai gerai pasielgė su 
ĮŽikais delegatais.
i kaip S.L.A. klausime, taip ab- 
elname šios apielinkės lietuvių 
draugijiniame gyvenime, me- 

• narni dvynukai visame kame 
Į buvo neatsikiriami, ir sutarti
nai, kaip viena fašistų grupė, 
ėdė, niekino, šmeižė visokį

jų j sąmoningus ir aktyvius I 
budavotojus beklasinės *so-i

ir mažiausių žemės ris metus laiko, del nugalė- (Bus daugiau)
pavirto į šąli pačių di-
sių pasaulyje žemės 
pamate kolektyvizaci- 
besiplėtimo sovietinių 
ir panaudojime maši- 
technikos. Ši socializ- 

ergalė išsprendžia pa- 
mkiąia ir pačią svar- 
ą užduotį proletari- 
evoliucijos ir turi vi- 
aulinę reikšmę.
Svarbiausia pasekmėj 
istinio budavojimo Į 
jo Penkių Metų Plano į 
galutinas pakirtimas • 
dizmo šaknų sodžiuje, i 
iantis galimybę pil-į 
ikvidavimui kapitalis-! 
elementų ir galutiną'

I

Pittsburgho Biznieriai, Kliubai ir Farma {
PITTSBURGH, Pa. — Sau

sio 10 d., 1932 metais, L.M. 
Draugijos susirnkime atsistojo 
Jenas biznieriukas ir išdidžiai 
oareiškė: “Gerbiamieji, mes 
apipirkome farmą, taigi duo
du įnešimą, kad L.M.D. irgi 
prisidėtų.”

L.M.D. nariai darbininkai, 
pasirodo, nieko nežino, kas 
perka farmą, ir kas tie “mes”? 
Biznieriai, ypač stambesni, vi
si žino apie kokį ten farmos 
pirkimą.

Pasiginčyta, pad iskusuota, 
bet prisidėt prie minimos far-

metais vis retėjam; ameriko-{ 
niškas gi jaunimas nelabai , 
pritarpsta prie lietuviškų drau-1 
gijų bei įstaigų. Tai kam tad { 
reikalinga mums tokia farma? ! 
O, beje, mūsų biznieriai aiš- { 
kiną, kad galėsime ten “kem- į 

! pint” ir t. t. Taip, biznieriai, i 
ypač stambesni, tai tikrai ' 
'“kempins” ir maudysis, bet { 
j kada ir kaip “kempins” lie-Į 
I tuvis darbo žmogus, kuris nuo Į 

■ ryto iki vakaro už kelis cen- { 
tus sunkiai dirba ir vos išmai- i 
tina savo šeimyną? Kada jis !

:ten važiuos? O dar klausi-j 
mas, ar tokiam biedniokui bus {

/

I

tais mu- 
žodžiu,

darbininkiškai susi- { 
S.L.A. šios apielin-! 
nieko sau iš to ne- į 
kaip jau pradžioj I 

sakiau, tie socialistiški ir san- j 
darietiški dvynukai,, tai kaip l 
du lašu vandens; jokio pama
tinio skirtumo tarp jų nebu
vo, nėra ii- nebus. Tik S.L.A. j 
nariai darbininkai neturi leis-' 
tis save aniems suvedžioti. 
Kiekvienas S Ja A. narys, trokš
tantis tinkamo ir tvarkaus S. 
L.A. susitvarkymo darbininku

žinoma, 
pra tusieji 
kės nariai 
daro, nes,

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKUS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. tAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.

kinimą klasių. Užbai-1 mos pirkimo L.M.D. nesutiko; vieta, kuomet ten ponų jau se-' 
budavoti funda- I didėjo ant toliau, kad suži-inai. bus užimtos vietos, jeigu | 

socializmui Sovietu j not’ ^as ten Iarmą perka, kaip tai bus tinkama vieta? Juk tie
> .v, . , , . .-{ir t. t. 'patys ponai, lietuviški biznie-

go.ie leisKia, kad leru-į “Sandaros” 2-rame nu- riai ne vieną panašią įstaigą j 
is klausimas “Kas- meryje ponas Virbickais rašo, įkūrė kooperacijos formoj, ; 
ilnai ir galutinai iŠ- kad minimą farmą perka lie- prižadėdami šėrininkams ne {
as prieš kapitalizma {tuvių Vaizbos Butas. Kas yra 
ūdai socializmo kaip{tas Vaizbos Butas? Ar daug 
> tain ir endžmio j lietuvių darbininkų suprantataip n souziu.ie. jtaj? Vaizbos Butą s tai yra
Pasekmėje atsiekime ■biznierių susivienijimas, kaip, 
istinių tempų sociali- sakysime, pas stambius Ameri- 
me budavojime ir pa-{kos biznierius “Chamber of 
iame likvidavime pa- Commerce.” O kokios užduo- 
tiu klasių jau pirma- J's tok,° susiv.enijmo ? Vy- 
ęnkių Metų I lane P^" i tymas kainų ant produktų, o 
ina pamatai ir šalti-1 dar svarbiau, tai išlaikymas 
šnaudojimo žmogaus'augštų kainų ant produktų, 
imi, auga tokiais tem- taip pat didesnis darbininkų

prieš kairiuosius. O darbo žmo-, 
nėm, kuriem reikia pirkti tuos i

iaudies įplaukos, ko- išnaudojimas fabrikuose, kova 
5ra galimi kapitalisti- prles ka'':iuos'"s- 0 dal-bo ™°-| 
šalyse, panaikinta be- produktus? ar naudinga, ar pa- i 

produktų i 
Ar tai 

ešingumai tarpe mies- ,ant darbininkų naudos, kad 
sodžiaus, metas po 

auga medžiaginis ap
imąs darbininkų ir j 
ačiųjų valstiečių, ma-

ir skurdas, naikina- geidaujama, kad 
lesusisiekimas kaimų kainos būtų augštos?

juos labiau dirbtuvėse išnau
dotų ir smarkiau persekiotų 

į kovojančius darbininkifs. Su
prantama, kad ne. '
'Na, tiek to; dabar grįžkime

nirtingumas ir greitai 
Sovietų Sąjungos gy- 

jų skąimus.
/ispšie atsiekimai yra 
^itas milžiniško augi- 
ivoliucinio aktyvišku-

atgal prie farmos pirkimo. Ar 
reikia pirkti Pittsburgho lietu
viams tokią farmą? Mano 
manymu, ne. Kodėl ne? Pir
miausia, tai kad jaunesniems 
iš Lietuvos neatvažiuojant, 
mes palengva su kiekvienais

tiktai maudynes, “kempes” ir' 
dar ką, bet ir milionieriais pa
daryt juos. O ar daug darbi
ninkų, kurie pirko Šerus, liko 
milionieriais? Tiesa, dabarti
niai sumanytojai įsteigti Pitts- { 
burgho lietuviams ‘rojų” žada ' 
mažiau rūpintis pardavimu ' 
farmos Šerų pavieniams- darbi- { 
ninkams (mat, pas juos dabar; 
nėra pinigų) ; todėl bandys { 
įkalbėti atskirom draugijom, { 
ypač kliubam pirkti Šerus. į 
Suprantama, mūsų biznieriai Į 
gudrūs; jie mano sau šitaip r 
mes sugalvosim, tai ir būsim 
valdonai farmos, o pinigų far- 
mai ištaisvt kliubai sudės šė- { 
rais; pasinaudosime gi mes, j 
jeigu bus tinkama; o jei kliu-{ 
bai paskui neišsilaikys, tai tuš
čia jų : rpums, turintiems ma
šinas, laiko ir pinigų, bus ga
lima naudotis farmos kliubu, o 
su driskiais, tai.. .

Taigi, mano manymu, drau
gijos ir kliubai turėtų būti la
bai atsargūs su įkišimu pinigų 
Į tą farmą. Jeigu biznieriai 
nori įsigyti vietą sau liųosą lai
ką praleisti farmose, tegul pa
tys perka ir daro, ką nori; bet < 
mes , darbo žmonės iš L.M.D., !
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Puslapis Ketvirtas

je, 
b,e

čių šalies statybą. Bus rodomi Ru
džiai iš Sovietų Sąjungos daromo’ 
progreso, taipgi judziai iš baduolių 
maršo į Wasningtoną. Organizuoki
me savo kaimynus masėmis į šias 
prakalbas su judžiais. Padėkim šios 
šalies darbininkams susipažinti su 
vienatine darbininkų šalim pasauly- 

kur darbininkai panaikino bedar- 
ir išnaudojimą.

KULTŪROS IR KRYŽIAUS VARDU
B. Jasenski Verte V. S. Mažiukas.

Norwoodo A. LlP. Bendrovėj Republikonai Liko 
Nugalėti; Lietuvių Svetainė Pasiliko Pilnoj Kon

trolėj KomunistiniŲ Darbininkų

Ketvirtadiėri., Vas. 11, 1932
■i ■■ p II <* ... i ,il. I. Į I 'I

■ ‘JI Ii ».■;>' . ..........................................j

dalykų aptarimui. Atsiveskite 
kandidačių į kuopą.

uju
(34-85)

(Tąsa) Į dindavo juos; “Bra-ze”, “Pa-Nar”, “Na-
Kartą Čao-Lin išsitraukė iš kišeniaus' ,

knygutę ir joje buvo du apvalūs žemla-! ; aitą elyje jie sutiko didelį juodą 
piai, o jie išmarginti subraižyti, kaip tur-į^1 automo i ių, kaip kokį tr‘//7loC° 
klio lukštas. Čia yra ir jūros, susžemis, j £iazuoH* užtraukti; minkšti ir 
Nankingas, Chiniją ir visas’ pasaulis^ j ®l’ak"otinvi^aus irenSimai. 
Taip, tai ir yra ta slaptybė—“kao”, čia! 1 ei_ e” es :. 
veikiausiai ir vra tos 64 linijos, kurių pir-! ' ---- - -------’*
miaus Pan jieškojo ant turkio lukšto. Reiš- pasaulį apvažiuoti, kalbėjo dėdė Čao-

Mer-Se-Des”.
—Štai su tokia mašina galima kad ir vi

Va

CLEVELAND. OHIO
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

Jaunuolių 143 kuopa, rengia “Valen
tine” šokj, nedėlioj, 14 d. vasario 
(Febr.) 1932. Lietuvių Darbininkų 
svetainėj, 920 E. 79th St. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Draugės ir drau
gai! Atsilankydami ant šio šokio, 
pasilinksminsite prie geros orkestros. 
Mes. jaunuoliai prašome,kad visi

kaipvičius ir Babilas jautėsi, 
antausį gavę.

Pasirodo, kad republikonai 
nustojo vilties užkariauti sve
tainės kontrolę, nes nariai 
jiems pritarimo nerodė.

Norwoodo lietuviai darbinin
kai per 18 metų svetainę išlai
kė del darbininkų judėjimo 
naudos. Jie laikys ją ir to- 
liaus, tik dar drūčiau susiriš- 
dami su darbininkų judėjimu. 
Rodos, 1930 metais P. P. Kru
čas per “Naujienas” rašė, kad 
“Komunistai nugalėti Bendro
vėj// nes tuo laiku tūlas niek
šas pavogė Lenino paveikslą 
iš svetainės, bet tas vagišius 
nebuvo sugautas, todėl Bend
rovė tą klausimą ir praleido, 
nekeldama jo savo susirinki- 

• me. Iš to sklokiškas “revoliu
cionierius” padarė išvadą per 
“Naujienas,” kad “komunis
tai Bendrovėj nugalėti.” Bet 
tuo laiku Kručas dar pasislė
pęs dirbo prieš darbininkišką 
judėjimą, o dabar jau viešai 
stengiasi griaut darbininkų ju- 

Kručelis ir Bendro
vės klausime palaikė Babilo

ną ir tame susirinkime nomi- Tumavičiaus pusę: ir jis sten- 
! navo visą savo didelių ir storų j gčsi nariams įkalbėti, kad grę- 
vyrų valdybą; atėjus mitingui, |šia svetainei patekti į Fosterio 
tik, girdi, užtvirtinsim, ar vis- Į rankas ir t. t. .
kas bus O- K. Į geį cĮabar Bendrovės nariai

Bet, atėjus susirinkimo die-1 narocĮg savo sąmoningumą, 
nai ii susmilkus veik visiems į Mat, juos negalima suklaidin- 
Bendrovės nariams, buvo gali- j 
ma įmatyti nepaprastas nervą-j- 
vimasis pas reakcionierius-re- 
publikonus. Nes jie matė, 
kad jų planam bus galas, ka-Į 
dangi perdaug darbininkų su- j 
sirinkiman atsilankė.

Atėjus kaleinai nominuoti į I 
pirmininkus, darbininkai no

NORWOOD, Mas; 
j ■ sario 3-čią dieną 

raganišką ■ Bendrovės įvyko metinis susi
rinkimas. Prie susirinkimo 

Jį Ūžvadino republikonai su Babilu, T.uma- 
vičium ir šargaliu priešaky, 
nepaprastai rengėsi, kad Lie
tuvių Svetainės kontrolę atimti 
iš darbininkų, kurie eina su 
judėjimu, kuriam vadovauja 
Komunistų Partija.

Minėti elementai leido viso
kius paskalus, būk Lietuvių 
Svetainė, jei komunistai pasi-

Lin.
—Dėde, o į Europą su tokia mašina ar 

' galima nuvažiuoti ?
—Žinoma, kad galima, ir į Europą ir ki- 

| tur.
Pan Tcian-ke atsisuko, bet automobilio liks jos vadovybėj, tai, esą, 

1CnT 11/u jau nesimatė. ' * komunistai svetainę parduos
, n cian- e i i a pan Tcian-ke daugiausiai maitinosi ba. | savo partijai, ir už penkių mę- 

i tų jau nebusią Lietuvių svetai- 
’' nės, bet būsią Fosterio svetai- 

i nė. Dar daugiaus, tie žmo
nės gąsdino, kad jei darbinin
kai pasiliks gaspadoriais sa-'^“; 
vo svetainės, tai Babilo-Tuma- 
vičiaus armija (iš 30 narių) 
pabėgsią iš Bendrovės, ir tada 
Bendrovė turėsianti bankrūty- 
ti. Ir daugybę kitokių kvailų 
dalykų jip skelbė.

2 d.

kia, baltieji žmonės išsprendė tą, ko ne
galėjo išspręsti gudriausias Fu-Chi. Jei
gu nebūtų nubaudęs jį dėdė gražiarašis,; 
tai dabar Pan’ Tcian-ke nubėgtų pas jį ir ! 
pasidalintų apie tai mintimis. Bet prisi-| 
minęs savo apturėtas mėlynes ir iki krau
jo sumuštą nosį, 
numojo. , nanpmis, kurias gaudavo nuo Čao-Lino

Už tai baltieji žmonės, kurių neapkentė {Bet jis kartais jau galėjo užsidirbti kele- į 
visi chiniečiai ir net dėdė kaligrafas, išau-• tą tunzerų. (Tunzeras yra pinigas apie 
go jo akyse, kaipo viską žinanti. Dėdė > šešioliktos dalies cento vertės). Besibas- 
Čao-Lin daug apie juos papasakojo. Į tant gatvėje, štai pasitaiko, kad kokis nors

Toli, už daugelio mylių yra dideli mies-'^°P^s tai vienur, tai kitur nu-
tai, kur baltieji žmonės gyvena dideliuose' raštelį ir kiek pi įmoka. Pan Tcian- 
mūru namuose. Kad nereikėtu patiems! ke ^?.vo ^re/as; ka1^ 11 V.’
lipti/tai i viršų ir žemyn jie kilnojasi ma-Į8iand1?? rkokls tai storakaklis pasiuntė jį 
smomis—eleveitenais, kurie uzveza į aūgs- 
čiausius namus jų gyventojus. O po že
me tam tikrais keliais su visu pasiutimu 
bėgioja traukiniai ir į minutę laiko perme
ta žmones už mylių. Yra dideli fabrikai, 
kuriuose dienomis ir naktimis dirba ma
šinos, pagamina daug produktų. Nori dra
bužių—imk apsirengk; nori automobilio— 
imk ir važiuok. Visur mašinos. Taip, 
mašinos tai dideli ir galingi įrankiai. Net 
ir žmones žudyti baltieji yra išradę maši
nas.

komunistai svetainę parduos

CLEVELAND, OHIO
Lit. Darbinin. Svetainėj Diskusijos 
tuvių Darbininkų' svetainėje^__ ___
79th St. įvyksta viešos diskusijos 
(Open Forum) svarbiais dienos klau
simais. Jas rengia Komunistų Par
tijos sekcija 2-ra. Kol kas ne per- 
daugiausiai lietuvių darbininkų da
lyvauja jose. Kiekvienas susipratęs 
darbininkas, o ypač veikiantis orga-i .... . . -
nizacijose - draugijose būtinai ture- Fairmont Ave. Bedarbių ir dalĮ lai
tų dalyvauti ir labiau, arčiau susi- dirbančių darbininkų yra būtina 
pažinti, kaip su bėgamais dienos pareiga dalyvauti šiarne ^susirinkime, 
klausimais, taip lygiai su darbinin
kų klasės kovos būdais prieš išnau
dotojus- parazitus. Pastaba, ypač 
tiem, kurie sako remia Komunistų 
Partiją, bet nevisai sutinka su lietu
vių Komunistų Biuro veikimu. Tie 
turėtų lankytis.

o M-ka.

Nedėliomis, kaip 2:30 po pietų, Lie- Į remtumėte mūsų parengimų ir atsi- 
vlų Darbininkų svetainėje,'' 920 E. lankytumėt. įžanga tik 25c.

Rengimo Komisija.
(34-35)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Bedarbių Tarybos susi

rinkimai atsibūna kiekvieną ketver- 
gą, 8 vai. vakare, svetainėje 1011

i šiandien kokis tai storakaklis pasiuntė jį
! su rašteliu, pažadėjęs suteikti du tunze- o , . .... .i . ’ 1 .v. v, 2 d. vasario republikonai dėjimą.

turėjo savo kokusinį susirinki--__ __________ i. į ■ ■ - . - .
žaliumynai, kviet-1

sz • 1

rus ir pyragaičių už parneštą atsakymą. 
Raštelis reikėjo nunešti toli už miesto.

Aplinkui kelią gražu: : 
kai, gražūs balti namai—čia gyvena euro
piečiai. Tokio gražumo dar jis nematė 
niekados. Pagaliaus, užmiršo jis ir rašte
lio greitą pristatymą, ir gėrėjosi, eidamas 
tuom gražumu. Ir štai—prie vieno namo 
stovi tas juodas automobilius, ir jo moto
ras veikia. Taip, Pan Tcian-ke pažino iš
karto, kad tai tas patsai “Mer-Se-des.” 

i Automobilis stovi ir povaliai šnypščia, o 
—O kodėl baltieji žmonės, jeigu jiems;jo valdytojo nėra. Reikia tiktai paimti jį 

'taip gerai namie, atvažiavo čionai pas mus: ir važiuoti į Europą, o Pan Tcian-ke juk 
ir čia važinėjasi musų paprastais vežime- i jau moka automobilį- .valdyti. Iš nuosto
liais, į kuriuos yra įkinkyti chiniečiai?—i bos jis net raštelį išleido iš rankos ir pri- 
paklausė mažasis Pan Tcian-ke. Įsiminė žodžius Čao-Lino: —“Su tokia pia-

—Baltieji žmonės myli pinigus,—ir Čao-; šina gali apvažiuoti visą pasaulį.” 
Linas nusijuokė,—o pinigus reikia uždirb-! Svyravo. Paskui pasilenkęs, kaip kati- 
ti. Jie nemyli patys dirbti, jie myli, kada nas, priėjo prie automobilio ir atsisėdo į 
jiems dirba kiti... Ten jų šalyse turtuo- jį.
liam dirba mašinos ir jų baltieji vergai, nuvažiavo. Paspaudė koją ir jis pasileido !k01/iKnepastatė°savo k/ndidą- 
Bet jiems to nepakanka, ir todėl jie atva- dar greičiau. Pro au$is vėjas tik švilpia ir!to. Balsuojant gi į pirminiu- 
žiavo į Chiniją ir stengiasi pavergti visus medžiai tartum griūva. Sudie Nankingui, 
chiniečius, kad mes jiems dirbtume taipgi.' vargui, dėdei Čao-Linui ir visiems!
Baltiems išnaudotojams gelbėja mūsų ka-Į Staiga, ant savo peties jis pajuto keno 
pitalistai ir valdininkai. Ir todėl mes, chi-! tai sunkią ranką. Atsisuko—ir apmirė,
niečiai, privalome kovoti ir prieš užsienio' Pro atidarytą stiklo langą iš vidaus auto- 
kapitalistus ir prieš savuosius kapitalistus. | mobilio lipo baltas žmogus su rūsčiu veidu, 
Mes dabar dirbame naudai visų tų išnau
dotojų, o labiausiai pelnui baltųjų išnaudo
tojų, nes jiems reikia labai daug pinigų.

—Tai reiškia, kad prieš baltuosius žmo
nes reikia kovoti? Reiškia, jie yra mūsų 
priešai ir atvažiavo chinus pavergti. iBet 
kaip prieš juos kovoti, kada jie pasiekė ži
nojimą, kurio negalėjo pasiekti nei gud
ruolis Fu-Chi, nei Konfucijus, nei 1,450 
žinovų, nei dėdė kaligrafas? O prie to jie 
turi mašinas, kad viską pasigaminti ir jo
mis net žmones žudyti, tai kaip tada prieš 
juos kovoti?
—Pakol kas dar negalima,—kalbėjo Čao- 

Lin,—reikia pas juos mokytis. Chinijos 
liaudis yra skaitlingiausia iš visų tautų. 
Ir jeigu ji turėtų tą žinojimą, kurį turi 
baltieji žmonės, tai ji būtų viena iš ga-luž kaklo ir piktai rėkė nesuprantamais žo- 
lingiausių tau-cų pasaulyje, ir neturėtų rei- Į džiais. Pan Tcian-ke suprato tiktai vieną 
kalo dirbti baltiems išnaudotojams. žodį, “vagis”, kurį ponas kartojo chinų 

Nuo šių kalbų pas mažąjį Pan Tcian-kę kalboje. Ponas, viena ranka kietai laiky- 
svaigo galva. Naktimis jis sapnavo dide- damas berniuką, o kita valdydamas auto- 

alingas mašinas, iš kurių i mobilį, greitai važiavo atgal. Pan Tcian- 
kaip kokia virtine lekia drabužiai, kepu- ke bandė įkąsti ponui į ranką, bet gavo 
rėš, guzikai, mašinos, automobiliai, namai, skaudų smūgį, nuo kurio sužaibavo akyse 
įrankiai ir tt. O pabudęs galvojo: kada 'ir pradėjo ūžti ausyse.
paaaugsiu, tai kad ir pėsčia^ ten būsiu, Važiavo tylomis. Privažiavo tą pat na- 
o ten atsargiai patirsiu baltųjų slaptybes, mą, sustojo, ir ponas garsiai, ką tai pašau
to kąda sugrįšiu atgal į Chiniją, tai visur kė. - - * ‘
įrengsime galingas masinas, o kadangi apsupo automobilį. 
Čao-Lin sakė, kad prie mašinų reikalingi bėjo, 
žmonės, tai prie jų pastatysim tuos bal-| ‘ 
tuosius, kurie į Chiniją atvyko, irklai jie 
dirba dieną ir naktį tie, kurie dabar dieno
mis ir naktimis išnaudoja chiniečius.

Kartais Pan Tcian-ke ir Čao-Lin išva
žiuodavo už miesto, ir tada čao-Linas juo
kaudavo ir duodavo jaunam Panui valdyti 
automobilių. Taip jis pramoko važinėti 
automobiliu, bet lengviau jam buvo išmok
tąjį valdyti, negu pavadinti; kaip Čao-Lin, 
taip ir^an Tcian-ke jį vadino “Aaa-Vto- 
Moo-bilii.” Vėliau jis patyrė, kad taip va
dina visokius automobilius, bet jų yra įvai- , 
riaušių rūšių. Čao-Lin automąbilius pa-!m 
žinojo, kokios jie rūšies, ir pamatęs įvar-

liūs miestus, gs

savo

ti tokiais išmislais. i
Darbininkas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR.
MONTELLO, MASS.

Tarptautinis Darbininkų Apsigy- 
... . ; nimas rengia diskusijas, vasario 14,minuoja J. Kasparą, ir Jis p 1’1-' Lietuvių Tautiškam, name, kaip 7 

Storieji rp- vai. vakare, temoje: “Kokiem tiks
iu lam Lnpenalstai rengia karus?” nes J IĮ Ąnįl a: Gali Darbininkas Karo

Laiku Ištikimai Ginti Šato Klasės 
Reikalas, Neišduodamas Savo šalies 
Buržuazinės Valstybės?” “Kokios Į<a- 

, . i buržuazijai ir kokios
I Ir taip “socialistiški” republi- Į darbininkams?” Visi būkite ant dis- 

i kusijų, be skirtumo pažiūrų. Įžanga 
■ visiems dykai.

ima kandidatūrą.
publikonai sumišime, 
kokuse nominuotas Babilas,

i tikrai matydamas, kad oralai-
Pasuko rankenukę, pajudino ratą. irl™e!’. Aan.dldaturos-. ™

o dešinė ranka kietai laikė už sprando ma
žytį Pan Tcian-kę. Automobilius vis bėgo 
greitai. Perlipęs į priekinę sėdynę, balta
sis žmogus ištraukė iš berniuko rankų ra
ta ir sulaikė mašiną.

Berniukas drebėjo iš nusiminimo.

Balsuojant gi į pirminin
kus, už Kasparą nariai paduo
da 42 balsus, o prieš jj 6 bals, i 
Į vįce-pirm.
J. Truskauską, o republikonai; 
—P. Blažį. Balsavime Trus- 
kauskas gauna 33 bal., o Bla
žys—17.

WOR^ESTlbR, MASS

L. Piviriunas.
(34-35)

DETROIT, MICH.
Naujos Atakos ant Ateivių

Jungtinių Valstijų valdžia pagalios 
pasirįžo suregistruoti visus ateivius 
ir įsteigti pasportų sistemą, pana
šią kokia buvo Rusijoje prie caro 

i Mikės. Prezidentas Hooveris savo 
j įžanginėj prakalboje Jungt. Valst. 
! kongrese pareiškė: “Kad dėliai grei-:

* ” (kuri
; “kampo”) reikalinga iš- 

j leisti Federalis įstatymas suregist
ruojant visus ateivius, ir didžiumą

; Hooverio balsas nepasiliko “balsu 
šaukiančio girioje.” Mes matome 
jau čielą eilę bilių įneštų Jungt. 
Valst. Kongrese, kuriais turėtu su
sidomėti kiekvienas ateivis, pilietis 
ar ne. ■

Ar visi žinote, ką reiškia kongres- 
ųiano Cable bilius arba kongresma- 
nb McLeod?

Kad geriaus nušvietus tą klausi
mą, yra rengiamos prakalbos ir dis- 

j Rusijos. Įvyks nedėlioję, 14-tą d. 
vasario (February), 7:30 vai. vakare, 

' lietuvių svetainėje, ant 
nor Highway.

Visi atsilankykit ir 
kykit. Įžanga veltui! 
Rengia Ateivių Teisių

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20-tos kuopos susirin- . ... - .

kimas, įvyks 8-tą vai. vakare, 315 Itesn,10 .sugrįžimo “prosperity 
Clinton St. Būtinai visi dalyvaukite ! u,z
ir naujų aplikantų atsiveskite.

Sekr. J. Navardauskas. . ,
(34-35) JU išdeportuojant.

1 T-l aavavi' knlnnn

NEWARK, N. J.
L.D.S.A. 10-tos kuopos susirinki

mas įvyks vasario 12, 1932, 79 Jack- 
son Št., Kubio svetainėje, 7:30 vai. 
Būtinai turite atsilankyti.

Org. K. Stelmokienė.
(34-35)

CLEVELAND, OHIO
Darb. S. A. 24 kuopos susi-Liet.

rinkimas įvyks 13 d. vasario, Lie
tuvių Darbininkų svetainėje, 920 E. 
79 th St. Malonėkite skaitlingai at
silankyti ir pribūkite į laiką. Pra
sidės 7-tą vai. vakare. Yra daug

25-tos ir Ver- 

kitieins pasa- 

Gynimo Kom.
(32-35)

4

. darbininkai stato I Amerikos Komunistų Partija, Wor-j
A-n n cester skyrius. rengia Bankietą, 141

<1 vasario (Feb.) 1J932, 6 vai. vaka-Į 
re, Lietuvių svetainėje, 29 Endicott 
St. • Todėl visi lietuviai darbininkai 
yra kviečiami dalyvauti šiame ban- 

Į kiete ir parodykite savo priešams, 
čia tai ir pasirodė republi-I kad jūs su savo klasės Partija. To- 

Į del kiekvieno pareiga dalyvauti. Įžan- 
tik 25 centai. Visus kviečia, 

Lietuvių Frakcija.
(35-36)

Amerikos Lietuviai Darbininkai!*
Kaip visi žinot, Sovietų Sąjungoje jau šešti metai eina lietuvių 

kalba laikraštis “RAUDONASIS ARTOJAS”.
“Raudonasis Artojas” yra skiriamas kaip žemės ūkio, taip ir pra

monės darbininkams.
“Raudonajam Artojui” dalyvauja daugelis selkorų ir darbkorų (iš 

kaimo ir miesto korespondentų), kurie nuolatos per “R. A.” plačiai 
nušviečia visus socialistinio darbo laimėjimus.

“Raudonasis Artojas” nuolatos rūpinasi nuodugniai nušviest eko
nominę ir politinę fašistinės Lietuvos padėtį h’ klasių kovą Lietuvoje.

“Raudonasis Artojas” palaiko plačiausius ryšius su įvairių šalių lie
tuviais revoliuciniais darbininkais ir teikia skaitytojams daug žinių 
iš įvairių kapitalistinių šalių.

“R. A.” turi šimtus nuolatinių -skaitytojų, kaip šiaurės, taip ir Pie
tų Amerikoje.

Sovietų Sąjungoje nuolatos auga socialistinė statyba, plečiasi že
mės ūkio kolektyvizacija.

Kiekvienam lietuviui darbininkui i r tarnautojui begalo yra svarbu 
žinoti, kas dedasi Sovietų Sąjungoje. Taigi skubinkitės, draugai, už
siprenumeruoti sau visiems metams “Raudonąjį Artoją”. “R. A.” yra 
visiems prieinamas, nes jis višiems metams kainuoja tik 2 doleriu. 
Užakymus ir pinigus siųskit tiesiai į “R. A.” redakciją:

USSR. Minsk, Sovetskaja 63, “Raudonasis Artojas”
O kam nepatogu, tai galima užsisakyt per “Laisvės” ir “Vilnies” 

redakcijas.

konų visa spėka, kad tik treč
dalis susirinkime, dalyvavusių ! 
eina su republikonais, pasiry

žusiais kiekviena darbininku I v
pasijudinimą užsmaugti; o dvi

Bal- dalys susirinkusių eina su visų 
tasis žmogus, matomai, visą laiką sėdėjo į darbininkų judėjimu. Ir taip 
viduje automobilio, veikiausiai laukdamas liko visas komitetas ir Board
vežėjo. O mažajam Pan Tcian-kei neatėjo 
į galvą mintis,, kad pirm pradėti važiuoti, 
tai reikia pažiūrėti į automobilio vidų. Da
bar viskas žuvo. Dabar veikiausiai jį už
muš—atėjo jam mintis į galvą. Vieninte
lis išsigelbėjimas, tai ištrūkti iš šio pono 
nagų ir nerti į žoles.

Pan Tcian-ke šoko iš visų spėkų, kad pa
bėgt, bet baltasis dar kiečiau suspaudė jį

bet gavo

Važiavo tylomis. Privažiavo tą pat na-

Iš palociaus išbėgo keletas asmenų ir
Baltasis rūsčiai kal-

Pan Tcian-kę pagriebė ir kumščiuo
dami nuvilko linkui namo; prigrudę jį prie 
durų po laiptais, įstūmė į tamsų kambarė
lį, užrakino ir nuėjo.

Berniukas pačiupinėjo , sau skaudantį 
žandą, pajudino duris—tvirtos. Bus galas 
—iš jų nagųj'au neištrūksi.’ Už valandos!
keli vyrai atėjo, išvilko jį ir nutempė vir-1 mokėjimo klausimą, irgi
šun. Dideliame ir turtingai išpuoštame 
kambaryje už ilgo stalo sėdėjo tas ponas 
ir dar keletas baltųjų, jų tarpe vienas dik- 
ths, gražiai pasipuošęs, chinietis pirklys. 
Chinietis pradėjo chinų kalboje klausto ė j i-

(Daugiau bus)

DETROIT, MICH.
A.i'.L.A. 47-tos kuopos mėnesinis 

suirinkimas įvyks sekmadienį, vasa- j 
rio 14, 10 vai. ryte, Draugijų svetai-, 
nėję, 3302 Junction Avenue. Visi ' 
nariai dalyvaukite susirinkime, nes 
yra daug svarbių reikalų apkalbėji
mui, ir ateidami nepamirškite atsi-.

Sekr. V. A. Norkus. | 
(35-31?)

DARBAN IŠBAIGTI PLATINTI
Direktoriai išrinkti, kurie sto
vi už organizuotą darbininkų 
judėjimą.

Republikonai išanksto skel
bės, kad turi 30 narių, ir jei 
pralaimės, tai maršuos laukan, 
bet susirinkime pralaimėję nuo 
A /iki Z, tačiaus, nemaršavo 
laukan, nes bėgdami iš Bend
rovės nieko nenugąsdins. Jei 
būtų jie bėgę, tai pasilikę dar- 

'bininkai ir darbininkės būtų 
dar ir maršą darbininkišką su- j 
griežę. ■

Bendrovėj dabar yra 57 ną- ! Party’ sekmadienį, vasario 14, 1932. 
riai; vyrų 42, moterų 15; bet j val-,P° pietų..’ *• . . visokiu namie gamintumoterys nesimoką mėnesinių 1 valgių? ■ •
duoklių. Vyrai mokasi 25c i įžanga dykai, 
mėnesį. O jei to vyro ir mo
teris priklauso, tai moteris pa- 
simoka tik įstojimo $5.00, 
25c.nemoka. Iš 15 moterų 10 ! 
yra klasiniai sąmonirfgų, ku-1
rios palaiko darbininkiška ko-1 įI,arį-0,gį“vių. syct?-n5& t20

DARBININKU
j vesti naujų narių.

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkui Apsigyni

mo .13 kuopos susirinkimas bus sek-' 
madienį, 14 vasario Lietuvių svetai-; 
nėjo, 29 Endicott St., 10:30 vai ryte. 
Visi nariai ateikite, yra svarbių daly
kų aptarti. Atsiveskite naujų narių, j

X Organizatorius.
(35-36)

ROCHESTER, N. Y.
L.D.S.A. 26 kuopa reng’ia “Card

_. Bus 
_i gorimų ir,

Atsilankykite visi ir visos, j
A. Pu Itin. I 

(35-36)
0 ! CLEVELAND, OHIO
- Į Bedarbii/• Kuopos Parengimas, Kal

bės drg. I. O. Ford
Subatoje, 13 vasario, 6:30 vai. va-

E. 79th St., įvyks Bedarbių 17 kp. 
parengimas.
zavo pagelba Cleveland© darbininkiš
kų draugijų, 
ma lietuviai

šioji kuopa susiorgani-
Joje priklauso didžui- 

. __ ______  darbininkai-będarbiai.kad moterys irgi turi j Lietuvių Darbininkų svetainės ko- 
I mitetas jiems davė svetainę parengi
mui už pusę kainos, (nors galėjo 
duoti dykai — $.). Visi Clevelan- 
do susipratę darbininkai ir darbinin
kes 'turime paremti šį Bedarbių 17 
kp. parengimų. Collinswoodas su 
Corletu turi pasirodyti, kuri iš tų 
dviejų vietų ateis bedarbiams pagel- 
bon

munistinę sriovę, o tik'5 remia 
storuosius republikonus. To
dėl republikonai davė suma
nymą, 
mokėti lygiai, kaip ir vyrai,
arba kad ne, tai moterims ne
leisti balsuoti. Mat, moterys 
darbininkės r e p u b'likonams 

j yra,, kaip kaulas gerklėj.
Padiskusavus moterų duok-

pasirodė, • kad Tumavičius su 
kompanija nori moteris apdė
ti mokestimis, kad jiems būtą 
lengviau uėkariauti Bendrovę 
savo fašistinės politikos nau- J 
dai. Tada piešėjas ima ir iš
traukia savo įnešimą. Kairie
ji nariai suplojo rankomis, iš
reikšdami pritarimą; o Tuma-

su skaitlingu . atsilankymu.
Bedarbis.

(35-36)

CLEVELAND, OHIO 
Didelės Prakalbos su Judžiais 

Miesto Auditorijoj 
Pėtnyčioje, 12 vasario, 7:30 vaka-X 

re, Miesto Auditorįjoj (St. Clair ir 
E. 6th St., rengiama didelės prakal-’ 
bos su judžiais. Kalbės drg. Balam 
(tik ką sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos)' 
apie dabartinį kapitalizmo krizį ir 
triufuojanČių darbininkų ir valstie-

KALENDORIŲ
DAR TURIME 750 EGZEMPLIORiU

> v 1

Jei jis liktų neišplatintas, tai 750 darbi
ninkų būtų nuskriausti apšvietos atžvilgiu 
ir “Laisve” turėtų didelį materiali nuostolį.

Prašome visus darbininkiško judėjimo rė
mėjus pasispausti, kad išleidus visą Darbi
ninkų Kalendorių į svietą, kad jis tiektų 
nauda darbininkams, v

Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo
riaus greit užsisakykite, prisiųsdami 25 cen
tų vertės pašto ženklelių (stamps), o mes 
tuojaus pasiųsmie jums Darb. Kalendorių.

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

Puiki nuolaida platintojams, 
tūros agentai, visi platintojai, 
muosius užsakymus išbaigėte, prašome greit 
užsisakyti daugiau.

Visi litera- 
kurie pir-

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
46 Tėn Eyck St. Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtadien., Vas. 11, 1932 < ’
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Partijos gžtvo se-f50c.AT WereiketU ollSinipint kančiai: M. Bacevičius 5 b., 
■ i J i • 9 F. Stankūnas 2. Jusius 1, irnlusy Korespondentais; po™ i^tų po vieną bei po 2 

; balsus. Tai pasirodo, lietuviai tus tuojaus, kad 
!darbininkai milžiniškoj didžiu- žinotų, del kiek draugų 
muoj pilnai pasitiki Komunis-, minti valgius, 
tų Partijos Lietuvių Centro} 
Biuru, nepaiso sklokininkų— ; 
socialfašistų gizelių tauškimo.! rių balių, 27 vasario 
Taip ir reikia, draugai, savojrence St. Prie įžangos gaus 
klasės Partija, tai yra Komu-} kiekvienas po puikią kepurę, 
nistų Pąj’tija, pasitikėti. } Tai Hartforde dar nebuvo to- 

—o— į kio parengimo.
Vasario 6 ir 7 d. Tarptauti-} kite, 

nis Darbininkų Apsigynimas i 
turėjo rinkliavą pinigų po stu-! 

. bas, del klasių kovos nelaisvių ' 
Connecticut valstijoj. Kiek su-! 

i rinkta, dar neteko * sužinoti, j 
i Tokiam svarbia’m darbui drau-;
gai, rodos, permažai kreipia i i r j •• i i i • 

i domės, permažai dar draugų ! 1^3^09 rMSKRCijOS Lokftkd 
įeina linkti aukų, o darbas nė-1 už Bedarbiu Apdrauda 
'ra taip sunkus, kaip kas įsi-Į r T
vaizduoja. Visur biednesnie-: 
ji žmonės, abelnai visi manda-ijos nariai 
giai atsineša link to darbo ; ■ dauol..„_ „„ t,
jei kuris ir neduoda iš neturė-' darbiam apdraudos 
jimo, bot atsiprašo ir parodo i kurių reikalauja komunistai ir 
pritarimo. Visi darbininkai } Bedarbių Tarybos. Eiliniai 

.pritaria kovoms, kurioms va-. Federacijos nariai, tuo būdu,, 
Idovauja komunistai, ; Darbo ■ eina prieš valią savo viršinin-į 
| Unijų Vienybės Lyga ir Be-} kų. 
} darbių Tarybos.

Vasario 7 d. 2 vai. po pietų, 
revoliuci- 
judėjimui 

kuriam

Paskutiniuoju laiku perma- į 
žai mūsų spaudoje pasirodo 
korespondencijų iš didesnių 
kolonijų, o iš daugelio; tai be
veik ir nesimato. Kodėl taip 
yra? Nejaugi ten nėra susi
pratusių darbininkų ? Žino
ma, kad mažesnėse kolonijo
se, mažesnis veikimas tarpe 
lietuvių, bet juk išnaudojimas 
vienodas; ir medžiagos turė
tų būti, nes visi gyvename ly
giai po kapitalo priespauda, | 
tad iš kiekvienos vietos, kur j 
gyvename bei dirbame, reikė-' 
tų rašyti.

Viena priežastis, aš manau, 
tame, kad kiekvienas tikisi 
ant kito, “tegul jis parašo; 
kam aš rašysiu ?” Tokiu bū
du palieka labai ką nors svar
baus neparašyta, nes pas mus 
yra labai įsigyvenęs apsileidi
mas—vis tegul kitas padarys. 
xO tas “kitas” reikėtų išmesti 
jš savo minties ir dirbti pa
čiam !

Aš manau, labai būtų nau
dinga mūsų spaudai turėti sa
vo nuolatinius korespondentus; 
didesnėse kolonijose, bet taip- ! 
gi ir mažesnėse. Kiekviena i įvyko susirinkimas 
kolonija turėtų išsirinkti nuo-' ciniam darbininkų 
latinį korespondentą, kuris bū-■ pritariančių draugų, 
tų atsakomingas už išpildymą į vadovauja Komunistų Partija, 
arba neišpildymą savo pareigų I Susirinkimą šaukė Komunistų 
prieš draugus, o kiti draugai i Partijos Lietuvių Frakcija. Su-į 
jam gelbėtų — teikiant žinias} sirinko virš 50 draugų ir arti-1 į/apitalistu 
iš įvairių kampeliu tos koloni-: mu pritarėju. Kalbėjo .......
jos. ‘ ~ ‘ ‘ -
respondentas, surinkę 
tokias žinias, kas savaitė ra-,jos rolę darbininkų kovose, 
portuotų jas redakcijoms. To- įstojo į Komunistų Partiją 4 
kiu būdu niekas svarbaus ne-1 nauji draugai, 
pasislėptų neperėjęs per mūsų-Į Sveikiname jus, draugai, į- 
spaudą. O kaip iki šiol buvo, stojusius į proletariato partiją, 
tai ypač kas darosi pas mūsų 
priešus, labai 
mums žinoma.

Bus vakarienė, puiki pro ' 
grama : dainos, muzika, šo- j 
kiai ir prakalbos. Čia tikrai ; 
bus surprai/as. Įsigykit fikie-1 

gaspadinės i 
ga- i

—o—
L.D.S. 79 k p. rengia 1

, 29 Law-

Visi jame bū-

Laisvės Ch. Korespond.

■SVARBOS DOKBHENTAI APIE JAPONIJOS PLANUS PRIEŠ SOVlETįJ SĄJUNGĄ nis streiko vadus Į chuliga-1 
nų rankas del nulinčiavimo, Į 
buvo teisingi. Vasario 9 d.' 
šitas kruvinas policijos pla- i 
nas buvo bandomas praves- i

LIETUVIS GRABORIUS

Komunistų Internacionalo rą prieš Sovietų Sąjungą. ■ ti.. Laime streiko vadų bu- 
kepu- oficialis organas. “The Com- šiame kare Japonijos val-lvo tame, kad. sužinoję apie
T n nl'in'n n i ! 1 v • • v •dzia gaus paramą is visų tai, 

kapitalistinių valstybių.
Toliau dokumentai nuro

do, kad Japonija turinti 
pradėti karą pirmd*, ne-

munist International" ] 
skelbė sugautus slaptus do
kumentus Japonijos 
tižios, kurie

I dar 1927 m.VIETOS ŽINIOS
Amerikos Darbo Federaci- 

darbininkai vis 
ilgiau stoja už įvedimą W- 

; pensijų,

val- 
parodo, kad

Japonijos val
džia sudarė planus karui _

į prieš Sovietų Sąjungą. Ta- Į gu bus baigtas Sovietų Są- 
da Japonijos užsienio reika- jungos Penkių Metų Planas 
lų ministeris Tanaka pasiū- pravesti gyveniman. O tik- 
l.ė karaliui, kad Japonija i slas imperialistų tame, kad 
turės pirma užgrobti Man- į sutrukdyti plano pravedi- 

Įdžuriją, Chinų Rytini Gele-lmą ir užduoti smūgį socia- 
! žinkelį ir išprovokuoti ka-jlizmo budavojimui.
• 1

KAUNAS. — Pranešta,! BERLYN.— Vokietijos 
kad Smetonos bernas Mer- valdžia griežtai reikalauja i 
kys buvo pareikalavęs, kad!TautU Lyg°s paskirti komi- 

. O viršininkų masina pas-1 , qP1*mptio nirmi-''si^ ištyrimui Smetonos vai-;
j kutmiame Darbo Federacijos “W- sei O 1 I džios žygiu Elaipėdoje. Lie. 
jsuvaziavnne Vancouveryj, Ka- nmkas padėtų srmkh d
nadoje, pervarė nutarimą, kad Klaipėdos direktorijos pre- „žsienio reikalu n inisteris nereikia jokios bedarbiams ap-j ., 1 . j uzoienio iciKaių minisieiis j

Įdraudos; Federacijos vadai I Ridentą. bet pastai asis j ponas Zaunius apsirgo ir j 
Greenai ir Wollai pikčiausiai j griežtai atsisakė susipur-1 todėl ji neturi kito atstovo i 

su Smetonos ! dalyvauti tyrinėjimo komi-! 
politika. Tuomet Merkys j sijoj. Bet Vokietijos vai-1 
pats vienas paskyręs Klai--džia primeta Lietuvos val- 
pėdai prezidentą. ; džiai 'sabotažą Lygos žygių.

Bet 
atsisakė 

smerkia komunistus už veika-} vinti rankas 
lavimą visus bedarbius regulia-1 
riai šelpti kaštais valdžios ir j 

Bet Federacijos} 
m x . , . , , T r.. , lu\° i eiliniai nariai desėtkuose lo- |
Tuomet atsakomingas ko-’ Centro Biuro d. J. Siurba, : Lalu išneša rezoliucijas, veika-: 

s visas: aiškindamas Komunistų Parti-1 lauį.lrai įvesti bedarbių ap.
Jdraudos įstatymą visai šaliai, j 
j Tokias rezoliucijas šiomis die-i 
jnomis priėmė šio newyorkiniai ; 
l Federacijos lokalai: Maliavo-

: Protestas prieš Nuteisimi Mirtin d. Kasperaičio

skaitlingas inainierių 
būrys apsiginklavo ir apsu- Į 
po kalėjimą, kad sudaužyti 
policijos suokalbį. Tai jau

sai bandė atiduoti streiko 
vadus į linčiuotoji} rankas, 
bet nepavyko.

Po draugo Siurbos prakal- 
tebuvo bos buvo diskusijos apie Ko- 

imunistų Partiją. Visi draugai, 
paimkime to-Į kurie kalbėjo, o kalbėjo dide- 

kaip Manches-jlis skaitlius draugu, rodė šir- 
N. H. r“ 
apsigyvenusių

mažai

kias kolonijas, 
terį ir Hudson, 
daug lietuvių 
o iš ten veik nieko niekuomet i

Ar nevertėtų mūsų ■ 
aplankius tokias j vę

Minersville, Pa.— Vasa-; rinkimas 
Amerikostojų Bokalas 795, 1011 ir 10- rio 5 d., 1932 m., Amerikos' protestą prieš nuteisimą ir 

'35; Cemento Darbininkų Loka-1 Lietuvių Darbininkų Lite-1
Inc. IX Uiiėnviii IFniine T.nlrn-I j-_____ _______________ ____ j.: ... r. ~ I

Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 
žemį kainą, 
nuliūdimo va
landoje Šauki
tės pas r

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS TurkiškaJA

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeri/

Įžanga Dieną ir, Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir ’ miegojimas per 
visų, naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c.._

Naujai perdirbta RusiŠkai-Turkiška, 'Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu, Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR. UTAĮKINKAI S, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su. geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graboriusrengimąsi nužudyti draugą 

D. Kasperaitį.
Protestas vienbalsiai pri

imtas! Ir nutarta kuogrei- 
čiausia pasiųsti kablegra-1 

! pų, būtent, Kompartijos! mą Lietuvos kruvinajai! 
lai ir unijos atlaikė savo tkon" i vieneto, L.D.S.A., A.P.L.A. i Smetonos valdžiai.

reikalaudami įvest;. rn , .v. • a af apskričių, susi-1 A. A.

lias 18, Bučerių Unijos boka
las 174, Metalo Darbininku 
Brolija ir Spaustuvių Darbinin-

Ten yra ! dingo pritarimo Kompartijai. > O jau 'pirmiau, sausio 27 j 
š. m. Labor Temple svotai- : 

[nėję, Darbo Federacijos loka-!
Visi gana nuosekliai išreiškė 1 d 
savo nuomones. -Į

negirdėti. Ar nevertėtų mūsų ■ Taipgi kalbėta ir apie “Lais 
kalbėtojams, aplankius tokiasivę” ir jos turinį. Visi sutin- 
,kolonijas. užmegsti ryšius supa su dabartiniu turiniu, tik 
^omis ? Manau, kad būtų nau- i kiti draugai išsireiškė, kad per ' 

daug, jų supratimu, konti-rc-: ferencijoj dalyvavo 41 delega- ! 
voliuciniai išmatos sklokinin- tas nuę Įvairių Federacijos or- ■ 
kai garsinami; girdi, jie nieko j ganizacijų. Ir tos organizaci-j 

('nereiškianti sutvėrimai, gru-,jos yra linkusios į Bedarbių! 
; pelė užsilikusių socialfašistų Į Tarybas, kurioms vadovauja} 
j nuo 1919 mūsų eilėse; esą, jie! komunistiniai

kad būtų nau-
da.

Vėliaus, jeigu būtų kokių 
trūkumų pas korespondentus, 
tegul redakcijos stengias patai 
syti ir nurodinėt laiškais bei 
viešai per spaudą. Tuo būdu 
visi turėtų progos prasilavin-1 pašūkaus ir išnyks, kaip kam-; bedarbiai, 
ti korespondentauti. x i paras.

O jeigu kas pamanys, kad Į Trumpai d. Siurba paaiški-

fore n c i j ą, reikalą u d a m i 
visiems bedarbiams valdiškas: 
apdraudos pensijas. Toj kbn-1

I I

Į Bedarbių Tarybas tur sto- į j -• -- - j_ • i_ i. _ .i _ i • - • i. _ i • .. .ir. *
vienam korespondentui būtų } no, kodėl apie juos dar rašo- bantieji.

Atsišau- darysvisa laiką neištinku, tai gali-.ma; draugai sutiko, 
rna kas keli mėnesiai perrink-i kus aukų padengimui lėšų 
tn Tai visi turėtu progos pa- šaukti tokį susirinkimą, auka-j valdžią dudt tuojautinę žmo- į 
būti tose pareigose. į vo draugai sekančiai: po 50c. j nišką pašalpą kiekvienam be- i

Tokiu būdu, draugai, taisy-j V. Raman^kas, V. Senuta, darbiuiirįvestisocialįąpdrau- 
kf.me toj srityj trūkumus ir už-[ J. Beržinis, P. Ramanskas, J. | dos įstatymą.

i Plitinikas, P. Giraitis, A. Kli- Į 
imas, J. Bertavičia, S. Makovec- į 
j kas, I. Aibavičia; po 25c. A. 
! Karalius A. Bakevičius, K.
! Akstinas, J. Mažeika, V. žal-1 I
tauskas, J. Dagilis, O. Giraitie- 

’ ne, M. Pinkaitiene, R. Zokai-
H art ford c Dąj&ininkų Kalen- ■ tienė, M. Staugaitienė, B. Mu- 
dorius—Kac Įvyko it Kas Dar . teranka.

Įvyks 1 viekas
Vasario 4 d. 2 vai. po pie

tų, įvyko bedarbių demonstra
cija už _ 

tpašaJpą ir kaip protestas prieš 
algų kapojimus, pries imperia
listinį karą ir už apgynimą i 
Sovietų Sąjungos. Demons
tracijoje darbininkų dalyvavo 
apie 800, nepaisant baisiai blo- 
{O oro tuo kart, kada atsidarė 
rakalbos gatvėj. Bet darbi- 
inkai apsnigti, šlapi stovėjo 

klausėsi komunistų kalbėto- 
1. Daug išparduota literatu
os, “Daily Worker” ir kt.
Bedarbių Tarybą įstojo apie 

25 bedarbiai. Demonstracijoj 
dalyvavo daug ir lietuvių dar- j

, bininkų. Tai pagirtina. įvasario 13 d., Vokiečių svetai-Į 
Į nėję, 29 Lawrence St., Hart-,
forde, lietuvių darbininkų Lais , 
vės Choras rengia vištų vaka
rienę su šokiais. Įžanga tik j 
$1.00; bet įėjus, bus visko dy-■

tvc.rkime spragas.
Vargodraugis-

HARTFORD, CONN.

J. Veiveris, D. Na
ir ^K. Vilkas; smulkių

i $1.76; viso $10.51.
Komunistų Partijos Lietuvių 

i tuoiauūne' bedarbiams l taria ačiu aukauto-
jams. Jei kurių draugų už
rašyta pavardė klaidingai, at
leiskite.

Vienas draugas užsiprenu- 
jmeravo ‘Laisvę” metams, per 
I d. J. Siurba.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
: draugiškas. Ačiu visiems, 
ikad i pašaukimą Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcijos at
siliepė atsilankymu.

—o—
O DABAR KAS BUS?
KAS BUS? -TĖMYKIT

Sekančios subatos vakare, i

—o—
7 d. vasario vakare, įvyko 

mėnesinis susirinkimas L.D.S.
Buvo nominuota kan- 
į L.D.S. Pildomąją

ratūros Draugijos vietinės 
kuopos laikytame ekstra su
sirinkime, kur dalyvavo at
stovai dar keturių darbi
ninkiškų organizacijų kuo-

IMPERIALISTŲ BJAURŪS MANEVRAI
‘ ‘ b
GENEVA.— “Nusigink- naikint submarinus,”' Uuž- 

darbininkai ^‘pavimo” konferencijoj pa-'drausti vartot nuodingus 
įleista nuo lenciūgo impe-'gazus karo metu,” “apribot 

ii "hnf1 'ir db-J rializmo agentai ir demago-’ tankas ir sunkiąsias kanuo-
Tik tuomet jos pasi-1 gai. Francija siūlo įsteigti • les,” “palikt armiją tik del 

užtenkamai .galingos,' tarptautinę armiją “palai-} naminės tvarkos palaikymo 
ikadj)riversti kapitalistus ir juikymui pasaulyje taikos.”!ir reikalingo apsigynimo.” 

Anglija reikalauja, kad ki-i nieko apie patį nuši
lusiam kare butų uždrausta j ginklavimą. Migdymui dar- 
“vartoti submarinus ir ga- 

! žus.”
Pagalinus Jungtinių Vai- 

•stijų Wall stryto atstovai 
! Hooverio 1 
i išlindo su savo planu. Ta: 
} irgi imperialistic manevrai 
1 idant apgauti ' darbininkus ;id,v 1111 u’ 

S“ir juos užmigdyti. Amerika į ; , . “.
sario dd Žablaekus 70- ‘‘pratęst Wash-i MM Mainmi iĮ OCVI i yy • f J Cui H L l • Cl a JI Cl lY LL O y I '■J : « . e -y 1 i 1*!
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MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 138 kuops mėne

sinis susirinkimas neįvyks 11 
d. vasario, ketverge, nes " tą 
dieną bus darbininkų teismas 
prieš sklokininkus ir draugai 
visi ten turite dalyvauti, f 
sirinkimas atidėtas ant 18 va-į 

dd. Žablaekus, 70-’

Sek r. E. Bimbieno.

“PRHAMS”

‘bininku numesta kelios fra- 1 v *! zės apie “sušvelnymą ka~. 
_: ro.” Bet kaip' visos pana- ’ 

• I šios konferencijos praeity-1 
valdžios p^Tusti! i j?’ ®itas Ženevos “nu-j 

į i sigmklavimas įseis impe- j 
! rialistų didesniu apsigink- 

’ lavimu.

PINEVILLE, Ky.-~ Pusi 
rodo, kad gandai apie poli 
cijos suokalbį atiduoti dovy

.791 k p. 
didatai 
Tarybą. 
Lietuviu 
menduojami draugai į P. T. 'sko” ir lemonadų. Laisves Cho-1 
gavo balsų sekančiai: pirm. R. 
M i žara 20 balsų, vice-pirm. K. 
Krasnitskas 21 b., sekr. Jes- 
kevičiutė 24 b., ižd. Dr. J. J. 
Karkiančius 25 b., iždo glob.
J. Grybas 21 ir J. Bimba 17 
b., dr.-kvot. Dr. Palevičius 26 
b. / Kiti nerekomenduojami

*.*/ 'T f l U 1 )

Kbmunistų Partijos ( kai: vištiena ir kiti gardumy- į
Centro Biuro reko-inai, o prie užkandžių “bavar-į

■ .............. ’ ’ • “s Cho
ras visus kviečia atsilankyti. 
Atsilankę nesigraudinsite.

—o—
Visų Darbininkiškų Organi

zacijų Bendras Parengimų Ko
mitetas rengia draugišką vaka
rėlį, kovo 5 d., Lyric svetai
nėje, 593 Park St. Įžanga tik

Dar yra “Priekalo” No. 5. Jo kaina per paštą 2b 
centai. Siųskite užsakymus. Daug' lengvų pasiskai^ 
tymų, eilių, apysakaičių, bedieviškų raštų ir apie 
Ameriką aprašymų. Žurnalas spausdinamas Sovie
tų Sąjungoje. f •

Prie to ALDLD. Centro Komitetas susitarė su So
vietų Sąjungos draugais, kad “Priekalo” platinimą 
decentralizuoti, tai yra, kad‘kiekviena didesnė ko
lonija gautų jį tiesiog iš Sovietų Sąjungos. Viena, 
taip greičiau gausite, antra, paliuosuoti bus mūsų 
centralinių įstaigų draugai nuo darbo išsiuntinėji
mui, ir, trečia, tas sutaupys dalį lėšų, nes dabar ap
moka už persiuntimą mums, o paskui mes vėl siun
tinė jame ir antru kartu mokame. Ant “Priekalo” 
užsienio draugai suteikia mažiausiai 10 nuošimčių, ( 
o jeigu daugiau platini, tai ir daugiau. Tas nuošim
tis galės likti, kuopoms./

Taigi, draugai, tuojaus praneškite mums, kiek jūs 
galite išplatinti-“Priekalo”? Ir mes apie tai para
šysime Sovietų-Sąjungon ii* jums bus tiesiai siunčia
ma. Eilė’ ALDUD. kuopų jau užsisakė.

A D. M. šolomskaą,
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, Y. ; .

Reli Phone. Poplar 7546

G RA BO R11J 8- U N D E RT A & E R
14hĄ)naHanojji Ir Ir.lriojt nnralrnvtov ■ »*< 
fiunkių kapinių.
tarnnvitMO Ir i
talatniojc laokltSB pas'man*. ___

enutl Rt>l vtitoklŲ kapinių
carlan«io«a vietoti ir ui kafva

Ir Ir.lrlojt
Norintieji geresnio pa- 

Ui tgrme kstnt nuH!idlt*tt 
P*» •»»»)< 

kur

i 023 ML Vernon Street
• Philadelphia, Pa.

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

143d South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labaiĮ liaus. Ekspertai instruktoriai. Už 
i prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.
; Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymuš, $25.00. Spe
ičiaus važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.
j 'Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie- 
I niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

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

A. LUTVINAS ■
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

Lu t v 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 
ųamų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST„ KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-8729

Trumpu laiku iimokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

kWBiwiiimiiiiiiiiiKninimiwmn^^
į VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ .

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
S2i E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

<2

| Hardyjnur.»rmn«, mirtatyv.ns, »upr*»t elektriką Ir mmjnetltmą. Ir važiavlMą, 
g Ir planą autonsobtlio; mokinant dienomis Ir vakarai* lietuvių'ir anglų kalbo**. 
g Mokytojai* yra Žyma* ekspertai-L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAJTKUNAS ir kiti. 
® Leidimą (Licenae) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užn>oke«tĮ. Mea padedam 
a kiekvienam prie pirkimo karo. Užairažymaa | mokyklą kiekvieną dieną ano > ryte 
» iki P-tai vąlandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.
| < COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
3 1» B. 14th STREET Near let Avenue NEW YORK CITY 

. Telephpne, Algonquin 4-4049
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VIETINES ŽINIOS
r

Liudininkas iš Komunistę Partijos Cen
tro Bus Šį Vakaru Darbininkų Teisme

Šimtai iš Kolonijų
Suvažiuos į laisvės 
Iškilmingą Vakarienę

“Po kovai, mūšiui, poilsis 
saldus,” yra tokia daina.

Sklokininkai, kaip jie patys 
skelbia, su įnirtimu' rengiasi 
i “Laisvės” šėrininkų suvažia
vimą, į griežčiausią bataliją 
prieš komunistinę “Laisvės” 
vadovybę. Bet Prūseikos — 
Butkaus parapija tame suva
žiavime bus taip supliekta, 
kaip kad dar niekad pirmiaus.

Po kovai gi, užsibaigus su- 
'važiavimui, apvaikščiosime sa
lvo pergalę masinėje “Laisvės” 

teismo.co, šimansko. Jatužienės ir ki- [ vakarienėje.
Vakarienė įvyks tame pačia- 

Assembly name,

Kaip Prūseika ir Kiti Oportunistai Pasiteisins prcš Minią 
Darbininkų, Kuriuos per Kelioliką Metų Šaukė į Komu
nistų Partiją, o Dabar Kursto prieš Partiją?
Tai jau ir didžiojo 

diena, pirmo masinio darbiniu- tų neišvedė jų bylą taip, kaip Į 
kų teismo Pruseikai ir skloki-[jie norėjo- - v vi 
niams jo talkininkams: Kaza- | kad jis ten 
kevičiui, Matuliui ir Baltaičiui.! tai dabar drg. B. T 
Raudonoji iš darbininkų išrin- į tono mums rašo: 
kta džiūrė šiandie vakare iš
neš jiems teisingą proletarinį 
nuosprendį, akivaizdoj didžiu
lės darbininkų minios Grand 
Assembly svetainėje, kampas 
Grand ir Havemeyer Sts., 
Brooklyne.

Bet šis teismas nebus vien-[Tas vėl žmogelis (sklokininkų 
pusiškas. Pruseikai ir jo pa- i advokatas) užpykęs sako 
gelbininkam, kaltinamiem or
ganizacijų pinigų grobime ir 
darbininkų judėjimo ardyme, 
yra pranešta, kad atsivestų į 
teismą savo liudininkus ir ap
gynėjus. Jiems yra duodama 
plati proga apsiginti bei įro
dyti savo nekaltumą. O dar
bininkiška džiūrė bešališkai i ties, 
apsvarstys priparodymus skun jus, kiek galėdami, 
dejų ir kaltinamųjų, ir išneš 
tinkamą verdiktą. |seikai kaip perspėjimas, kokio

Kaltinamieji turėjo gražaus i gero advokato reikia apginti 
laiko prisirengti prie šių kvo-Įjų blogai bylai. Bet mes lie
timų ir teismo ir pristatyti vi- i paisome. Tegul kaltinamieji 

pasistato arba net iš kitur sau 
importuoja, pačius gabiausius

, nors ir patį Bago- 
Tai yra jų teisė ir valia.

ir A. L. Darbininkų ■ Apkaltinimus prieš Prūseika 
i Draugijos Antras | ir kitus teisiamuosius darys D.
tai šie skundėjai-- j AL Šolomskas, Amerikos Lietu- 

, turės, apart kitų [ vių Darbininkų Literatūros
dar

kų teismo Pruseikai ir skloki-, .De norėjo; sklokininkai sako, me Grand
i ‘apsikiaulino.’ Apie kampas Grand St. ir Haveme- 

yer, Brooklyne. Priešakinėje, 
[didžiojoj svetainėj laike vaka- 

‘tšiomis dienomis įgavau laiš-! rienes jau eis balius — šokiai, 
ką nuo vienos draugės phila-! į kuriuos įžanga 50 centų. O 
delphietės.

[teismui (Philadelphijoj) sklo
kininkai laikė savo slaptą susi- 

| rinkimą, kur Senas Vincas ką 
■tik nenulynčiavo savo ‘gynėją.’

rašo, kad po j kitoj, taipgi erdvingoj svetai- 
!nėj" po tomis pačiomis lubomis, 
[antroje pusėj “steičiaus” bus 
[vakarienė, tokia skaitlinga 
[žmonėmis, kokios dar nėra bu
vę tarp Amerikos lietuvių.

>: ‘jūs 
organizacijų pinigus vagiate ir 
mus mokinate vogti.’ Tada 
Senas Vincas sako: ‘tai jūs va
žiuokite i “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimą, o mes padarysi
me taiką su bimbiniais, ir vėl 

[ bus 
Į kad

viskas O. K.’ Matomai, 
išsisukti iš keblios padė
tai mulkina savo pasekč-

Šis laiškutis gali būt Pru-

sus savo liudininkus ir apgynė
jus. O kai del teismo rengė
jų, kuriais yra Didžiojo New [ advokatus, 
Yorko Liet. Darb. Organizaci-! čių. 
jų Sąryšis 
Literatūros 
Apskritys, 
kaltintojai, 
liūdininkų, 
minga draugą 
Partijos Centro.

lė masinė demonstracija prieš 
imperialistinį karą .ir apgyni
mui Sovietu Sąjungos — Nich
olas Arenoj, 69 W. 66th St., 
New Yorke. Bus reikalauja
ma ištraukti Amerikos karo 
laivus iš Chinijos vandenų ; bus 
šaukiama darbininkai organi
zuoti prieškarinius komitetus 
dirbtuvėse, unijose ir kitose 
darbininkų organizacijose. Bus 
pasmerkta provokatoriški im
perialistų daromi prieš Sovie
tus priekabiai, kur imperialist, 
stengiasi užkurti karą prieš 
Sovietų. Respubliką.

Į šį didelį masinį mitingą šau 
kia Sovietų Sąjungos Draugai.

Ateinantį šeštadienį, 2 val- 
po pietų, Rutgers Square, New 
Yorke, Jaunųjų Komunistų 
Lyga ruošia prieškarinę de
monstraciją. Iš Rutgers Squat- 
re bus maršuojama gatvėmis į 
Stuyvesant Casino svetainę, 
9th St. ir 2nd Ave., New Yor-

Tag Day Rinkliava Naudai 
Streikuojančių Mainie- 
rių ir Sukniasiuvių

Vakarienėj dalyvaus šimtai j šeštadienį ir sekmadienį, val- 
vietinių darbininkų ir darbiniu-j Sario 13 ir 14 d., Brooklyn^ 
kių; del to niekas neabejoja; į ir New Yorke bus Tag Day— 
bet dar laukiama šimtų sve- rinkliavos naudai streikuojan
čių iš kitur, iš tolesnių koloni- čių Kentucky mainierių ir.New 
jų. Iš šenandorio apielinkės Yorko sukniasiuvių .
ketina draugai atvažiuot kelio- I Draugai, tai yra svarbiau- 
mis pilnomis mašinomis; nuo sios šiuo laiku darbininkų ko
jų nepasiliks eastonieciai ir vos; Amerikoje. Kiekvienas
philadelphiečiai, kurie iš anks- darbininkas ir darbininkė, visi 
to šmeruoja ratus Į Brooklyn?, dirbanti, taip ir bedarbiai, turi 

žinių, gauta iš Hart- įuos kovotojus nuoširdžiai pa-Panašių 
fordo, Conh., So. Bostono, 
Mass, ii- daugelio kitų vietų. '

labai atsako- ■ Draugi jos Centro Komiteto se-r į 
iš Komunistų ■ kretorius.

Šiuom liūdi-1 Drg. A. Bimba, kiek plačiau 
ninku bus drg. Dirba, Kom. Į paaiškins: Kodėl organizacijų 
Partijos Centralinės Kontrolės pinigu grobikai ir organizacijų 
Komisijos sekretorius. O tai skaldytojai nėra traukiami į

remti. Geriausiai gi jiems pa- 
. . . . . .ramos suteikti galima pasidar-

Visų klasiniai padorių dar-Į|JU0janį- į-omjs dienomis, pa- 
bininkų susidomėjimas yra di-! renkant. jiems aukų su dėžu- 
dehs ne tik pačiu “Laisvės” j tėmis> .igatvėse, elektrikinių 
šėrininkų suvažiavimu, bet ir lgelžkelių stotyse, vaikščiojantį 

[po namus, einant su dėžutėms!
į darbininkų mitingus ir t.t. ' 

Dėžutės yra gaunamos “L.” 
raštinėje.

Draugės ir draugai, pasiim
kite tas dėžutes ir eikite su J 
jomis parinkti aukų minimiem Į 

! streikieriam. ' ■ ;

Komisijos sekretorius, 
itin svarbus liudininkas, ir štai kapitalistinį teismą, o jiems su- 
kodel:, [rengtas šis darbiu, teismas?

Prūseika, Butkus ir jų pase-; Daug įdomiu darbininkams 
kejai, kaip žinoma, 
piauja, kad jie “einą išvien su 
komunistais.” Pruseikiniai įkal 
binėja savo suklaidintiems dar 
bininkams šitokią pasakaitę: 
mes, girdi, “1 
jimą su Komunistų Partijos į Komunistų Partiją, o per į 
Vadovybe; mes išverčiame sa- • paskatinius tryliktus metus jie .. 
vo ‘Naująją Gadynę’ į anglų Į daro viską, kad tiktai sugriau- 
kalbą ir priduodame Partijai; i ti ir sunaikinti Komunistų Par-į 
Partija su mumis abelnai sutin- [tijos spėkas. Lengva sau per-1 
ka, ir Partijos Komitetas, to- i sistatyti, kaip šiandie vakare j 
liaus, suteiks mums visišką už- į jįe turės rausti proletariniame | 
gyrimą.” ‘teisme, pastatyti prieš didžiu-]

Taip pruseikiniai suka gal- ]ę darbininkų ii- bedarbių mi- 
vas savo turimiems bei .įieško-• nia. 
miems šalininkams, 
liaus nuo Brooklyno-New Yor-jval. vakare, 
ko.

tąja iškilmininga vakariene, 
nes tai iš tikro bus kovotojų 
poilsis ir pasilinksminimas po 
sėkmingo mūšio.

Prie skanios vakarienės bus 
ir darbininkiškas koncertėlis, 
kurį išpildys šie draugai pro
letariniai artistai-dainininkai: 
Aido Choro Merginų Sekste
tas, J. L. Kavaliauskaitė, A. 
Višniauskas, ir P., Pakalniš-1 

[kis, buvęs Great Necko Choro ( 
Pirmyn vadas. Programos 
protarpiuose bus sakomos trum 
pos svečiu prakalbėlės. Vie
nas iš kalbėtojų bus- drg,. Pra
naitis, Philadelphijos masinio

' > pirminin-

Komisija.

L.DJS.A. 1 Kp. Draugės
veidmai- dalykų iškils aikštėn šiam teis

me; taipo pat bus įdomu, kaip . . .
galės jaustis prieškomunisti- Į darbininku teismo 
niai sklokininkai. Juk per dvy-. • . . . , ,

. . . liką metu jie (kad ir veidmai-1 I vakariene doleris,
turime susižino-1 niaudami) šaukė darbininkus °- hud-arbiams tiktai 50 centu.

i Partijos U Komunistų Partija, o per i Vakarienė prasidės 7 vai.
- J "•-----— I . .. • ..... . .. [vakare, vasario 14 d., tuoj po

i šėrininkų suvažiavimui.
i Draugai ir draugės, pasirū- 
Ipinkit bei užsisakykit tikietus 
[iš anksto, nes kitaip gali pri- 
i trūkti pavėlavusiems valgių ir 
[vietų, nors vakarienė ir yra

Būkite Susirinkime
Lietuvių Darbininkių Susi- 

į vienijimo Amerikoje ‘pirmos 
kuopos, mėnesinį susiHnkimą j 
turėsime šiandien, vasario-Fe- [ 

[mary 11 d., ketvirtadienio va
kare, “Laisvės” svetainėje. Bet 
susirinkimas įvyks pusantros 
valandos anksčiau, negu pa
prastai būdavo. Turime visos 
narės susirinkti ne vėliau kaip 
6:30 valandą. Kodėl ? I Todėl,

|Iu • i i n —t—n—————.m.—_ — m 

į Laikrodžiai, Deimantai ir| 
{ Auksiniai Dalykai į
I Dovanom ar patys sau norėda- į 
imi pirkti laikrodžius, daimantus 
lar bi ką iš auksinių daiktų ži- 
I nokite, kad pas mane .pigiau nu- 
I sipirksite.

[ĮVAIRŪS LAIK- 
| RODŽIAI NAU
JAUSIOS MADOS ■
|už PRIEINAMĄ 
! KAINĄ
D a J

| Taipgi taisau visokius laikrodi» 
? žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
į Taigi kreipkitės pas mane, d aš | 
| stengsiuosi pilnai patenkinti. | 
I Williamsburgieciams, kui'iems į 
1 pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
Imui laikrodžius ar kitus auksinius? 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
«Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs | 
I atvešiu Į “Laisvę.” Jūs užsimo-? 
[.kėsito “Laisvėje.” į
I VIKTORAS JANUŠKA 1 
? 127-17 Liberty Avė į
’ Tarpe 127 ir 128 gatvių I 
I Richmond Hill, N. Y. ?• I

—— HR —— ttfl —• Wil nu—«WI —-- Ml no —1 Wt —— NW —— M — Ka —- a *

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- ' 

listas išgydo įvairias kojų Ii- ( 
gas, patinimus, gyslų ir są
narių |deginąus 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.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Ncdėlioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrą ir 

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

DR. MEER
156 W. 44th St., Rohm 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

v

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA'

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI < 
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.
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MATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K A S ) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSlį (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM L. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGON1-NĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIĄ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, 0 MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUS1M. ' 1

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200‘Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 Ratvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

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

Telef. ALGANQUTN 1-8294

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuoini pranešu savo kostume- 
riams, kad nerkėliau savo studiją

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

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

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.

MEblCIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligasj

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broad 

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

i rengiama ant plačiausios ska- Į kac] įa vakarą nuo 7:30 vai.
| lės ir tokioj erdvingoj svetai- į)US masinis darbininkų teis- j 

mas prieš Prūseika ir kitus 
sklokininkus; o mes visos no
rėsime dalyvauti tame nepa
prastame, labai žingeidžiame 
teisme. Todėl turime į savo 
susirinkimą sueiti puse po še-

i šių. Per valandą trumpai at- 
‘ liksim svarbiausius organizaci-

PARDAVIMAI
-ė-
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Rengia Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo(♦>

<t>
O

Prūseikos ><<♦> 321
<t>
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(33-85)

būti teisme ir 
savo locnomis

Darbininkės moterys laikys 
konferenciją vasario - Februa
ry 20 d., 2 vai. po pietų, Irving 
Plaza svetainėje, 15th St. ir 
Irving Place, New Yorke. Kon-

<;>
< >

L.D’S.A. 1-mos Kp.
Sekret. M. Lukšiene

šokių muziką grieš prof, 
i Retikevičiaus Orkestrą.

Ankstybas.

Visus kviečia,
TEISMO RENGĖJAI.

<
< >

< >
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New York
75 Centai Ypatai
programa, dainuos Aido Choras 

Skaitlingai dalyvaukite šiame

' H • 7.. .t- . •*

ypač to-! Teismo pradžia lygiai 7:30 I# • o,
Bet rinkitės j i 

: svetaine nuo 7 valandos, jeigu!
Draugui Dirbai, kaipo liūdi-j norite gauti kur atsisėsti. Įžan-Į 

ninkui iš Komunistų Partijos ga 10 centų, bet bedarbiai, ne- 
Centro, bus pastatyta klausi- galinti užsimokėti, bus įleidžia-

Centro Komitetas žiūri į Prū- , 
seiką, Butkų, sklokos vadus, ir 
jų papėdininkus ? ar Partija

SlteitX !±^ius i Darbininkių Moterų bent Kada ateityje uzgirti! j ~
Į tuos klausimus draugas j Konferencija 

Dirba cįuos autoritetingą Kom. ; 
Partijos atsakymą, taip kad 
niekam neliks abejonės, ko- į 
kiuose santykiuose Partija yra 
su sklokininkais, o jie su Par- ! 
tija. .......___________________ _

Bet kaip, būtent, ir kokiais ; ferencijo j bus gvildenama sva-

Demonstracijos prieš
; Imperialistą Karą _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEW YORK. — šio ketvir-Lios reikalus, ir paskui visos 
jtadienio vakare įvyksta dide-, trauksime į darbininkų ir dar- 
j-------------------------------------------' bininkių teismą prieš -Prusei-
j biausi, ypač darbininkes palie-1 ką ir jo. “frentus.
I . . . ... T TV C A 1 ™ v.

žodžiais paliudys Kom. Parti-j 
jos atstovas drg. Dirba, su
prantama, .nėra galimybės iš- 
ankXio tikrai pasakyti. Kad 
tiesioginį jo ‘liudijimą sužinot, 
taip kad niekas paskui negalė
tu iškraipyt, tad reikia kiek
vienam darbininkui ir darbi
ninkei patiems 
visą tai girdėti 
ausimis.

Kas Bus
. Advokatais?
Iš antros pusės, žingeidu, 

kokius advokatus ir liudinin
kus turės Prūseika ir jo bro
liai.

Philadelphijos dar bįninkų 
masiniame teisme advokatas 
Prūseikos kapitonų : Seno Vi n-

• čianti dienos klausimai, kaip 
kad sukniasiuvių streikas, iš- 
reikalavimas bedarbiams grei
tos pašalpos ir kt.

Lietuvės darbininkės priva
lo iš visų organizacijų turėt 
J savo atstoves toj konferenci-j 
joj.

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

NEW YORK CITY

KONCERTAS IR ŠOKIAI
SUBATOJE, 13 VASARIO (FEB.) 1932

BOHEMIAN NATIONAL HALL 
E. 73rd Street

Įžanga
Bus puiki muzikalė

ir Merginų Sekstetas.
koncerte ir bendrai su latviais darbininkais paremkite 
kovingąją organizaciją.

Kviečia visus Rengėjai.

PARSIDUODA 5 kambariam rakan
dai (forničiai), yra viskas, kas tik 

stuboje reikalinga, yra radio ir siu
vama mašina. Kreipkitės' 475 Grand 
Street,, Brooklyn, N. Y. ant antrų į 
lubų. Čia pat galite ir kambarius 
pasirandavoti. Parduodu todėl, kad 
išvąžiuoju ant farmos. Todėl ati
duosiu už tiek, kiek gausiu.

(34-35)
PARSIDUODA grosemė. Norime 

greit parduoti, tai atiduosime pi
giai. Pardavimo priežastį sužinosi
te ant vietos. Atsišaukite į “Lais
vės” ofisą.

(34-35)
PARSIDUODA 5 kambariam rakan
dai (forničiai), yra viskas, > kas tik 
stuboje reikąlinga, yra radio ir siu
vama mašina. Kreipkitės: 575 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. aut antrų lubų, 
čia pat galite ir kambarius pasiran- 
davoti. Parduodu todėl, kad išva
žiuoju ant farmos. Todėl atiduosiu 
už tiek, kiek gausiu.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai! ,

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

Naujokų Cigarų
• ’ *

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po
10c ir. 15c

Tai
LIETUVIŲ

1SDIRBYSTES 
CIGARAI

Mūsų išdirbystS 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. 
Prisiunčiameebpašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

-Brooklyn, N. Y.
*I:,

> Telephone, Evergreen 6-5310 
r *

J. GARŠVA
Grąborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

• J J 1 ‘ * •
231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

DR H. MEN BLOW IT Z
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: n'uo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare 
s " ’ * •.

Telefonas, Midwood 8-6261
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