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ĮVAIRIOS ŽINUTES
Berlyn.—Dienraštis “Ber

lin am Morgen” pareiškė, 
kad šiandien Vokietijoj yra 
astuoni milionai bedarbių. 
Valdžia bedarbių skaičių 
tyčia sumažinanti.

Copenhagen. — Danijos 
metalo, cimento ir popieros 
pramonės savininkai pa
skelbė lokautą ir išmetė iš 
darbo 75,000 darbininku.

Berlyn.— Koenigsbergo 
policijos galva socialdemo
kratas. konfiskavo komunis
tų dienraštį “Echo dės Os- 
tens.”

Varsa va.— Liubline vasa
rio 3 d. prasidėjo teismas 
32 darbininkų. Kaltinami 
dalyvavime komunistiniam 
veikime.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

4-

♦

Bethel, Conn.— Vasario 
11 d. Ponia Baker, 52 metų, 
jaunavedė, sunkiai pašovė 

. savo vyrą, o paskui pati nu
sišovė.

San Diego, Cal. — Vas. 
14 d. keturi berniukai pri
gėrė, kuomet jų laivelis ap
sivertė.

Telephone, Stagg 2-3878 'Brooklyn, N. Y., Antradienis, Vasario (Feb.) 16, 1932

drąsus jaunas kovotojas bu
deliu rankose. Jis žuvo kla
sių kovos fronte nuo rankos 
mūsų klasinio priešo. Mes

ri yra rengiama per Komu
nistų Partiją ir Jaunųjų 
Komunistų Lygą ryt vaka
re, vasario 17 d., Bronx Co- 
liseumo svetainėje. Pagerb-

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

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV

DRG. SWS MIS ATVEŽAMAS N
Bjauriai Tyčiojasi iš 

Kankinamų Jaunuolių
CHATTANOOGA. Vietos 

buržuazinis laikraštis “Cha
ttanooga News” pereitą pa
vasarį reikalavo, kad be jo
kių ceremonijų nekalti Scot
tsboro negrai jaunuoliai bū
tų sudeginti elektros kėdėj. 
Dabar tas šlamštas tyčioja
si iš kalėjime kankinamų 
jaunuolių, skelbdamas, kad 

i nutuko 
ir kad “jie

laisvės’ Dabinki] Istorinis Suvažiavimas
Pasižymėjo Revoliuciniu Ūpu

Užgiris “Laisvės” Dabartinė Linija; Paramai “Daily Wor- 
kerio” Aukų Surinkta $64.20

Leningrado Amerikonų DALYVAUKI! DEMONSTRACIJOJ;
DarbininkųKablegrama PAGERBKITE ŽUVUSĮ KOVOTOJA

REMKITE KENTUCKY MAINIERIUS!NEW YORK. —Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas aplaikė iš Leningrado 
trijų šimtų amerikonų dar
bininkų kablegramą, kurioj | • •11 • 1 1 Ali

NEW YORK. — Nacio- 
nalės Mainierių Unijos or- 

jie reikalauja, kad Alaba-! ganizatoriąus ir Jaunųjų 
di, mes, “šiaip taip įsiskver- ma valstijos valdžia tuojaus 

paliuosuotų nekaltus negrus 
, skel- jaunuo]jus>

Lietuvių KoOperatyvės 
Spaudos Bendrovės dalinin
ku suvažiavimas buvo dide
lis ir gražus. Tai pirmuti
nis tokis suvažiavimas dien
raščio “Laisvės” istorijoj. 
Dalyvių buvo suvirs 400.

Suvažiavimas buvo gyvas, 
pilnas revoliucinio ūpo. 
O]3ortunistinei opozicijai 
užduota galutinas smūgis.

Po boardirektorių pirmi
ninko drg. Weiss ir gaspa- 
doriaus drg. Buknio rapor
tų, drg. Tauras, “Laisvės”

A7ZAr>Tz rn i redaktorius,
NEW YORK. :arP“ j raportą apie “Laisvės” da-

vavusiu suvažiavime.v

Komunistų Lygos Centrali
nio Komiteto nario draugo šaukiame visus dalyvauti 
Harry Simrrfš lavonas bus masinėj demonstracijoj, ku- 
atgabentas į New Yorką pa
laidojimui. Jį nužudė ko
vos lauke kruvini valdžios 
ir anglies baronų mušeikos 
Kentucky valstijoje.

Drg. Simms lavonas pri- kite žuvusį kovotoją, ati- 
bus į New Yorką rytoj, va- duokite jam paskutinį atsis- 

jau senai pasikausčius, betisario 17 d., ir bus pašarvo- veikinimą ir pridėkite savo 
Chinija uoliai kaustosi mil- ■ tas Darbininkui Centre, 35 proletarinį balsą prie pro- 
ziniškam karui? Sakoma,'E. 12th St., nuo 10 vai. ry-1 testo prieš kruviną terorą, 
kad Chinija sutraukė galin-įto iki 4:30 v. po pietų. | kuris siaučia Kentucky val
ga armija aplinkui Shang-I Visi revoliuciniai darbi- j stijoj.

bę” į tą suvažiavimą, 
biame jį “nelegališku.” O 
daugelis tų “šiaip taip įsis
kverbusių” nei akių neparo
dė suvažiavime, kaip pavyz
džiui, V. Paukštys, Burkė 
iš Nevvarko, česnavičiutė ir 
daugelis kitų. Daug tų var
dų buvo viena ranka para
šyta, reiškia už juos kas 
nors kitas pasirašė karčia- 

. _ moj, kur tą rezoliuciją ra-
isdavė_ platų renegatai Pruseika ir

rr?v-vviJ^ tautinis Darbininku Apsi-IU*1?* ;Butkus, šėrininkai su pa- y. ketina nepasiduoti^ninkai prašomi ir raginami iTai bu- ~ i n.- V„ t kV?. j bartinę poziciją, apie jos ro-i Kįpį^tinimu jų tą rezoliuci- Jų _ s (
’’ ............. lę darbininkų klasės kovoj, ja\tmetė. Tik vienas Ig. Be- c

apie santikius su bendra-ją pakėlė ranką. Net į

Jaunuoliai “labai
Sussex, N. J.—Valtele ap- kalėjime” i. j., 

srvertė ir trys jaunuoliai gvvena didžiausiam dvasi 
prigėrė. Jauniausias, 10 v 
metų, mokėjo plaukti ir bū
tų išsigelbėjęs, bet kiti du I 
nemokėjo plaukti, nusitvėrė 
už jo ir sykiu visi nuskendo.

niam pasitenkinime.”

Chinija ir Japonija
Ruošiasi Mūšiams

Boston. Mass. — Havard 
Universiteto dvi studentės 
dingo. Policija paleista jų 
jieškoti, bet veltui.
vo dvi turtingų šeimynų 
dukterys, todėl visoj aris
tokratijoj didelis :
mas.

$7,000 Apgavingai 
Pasilaiko Savo Ižde

SHANGHAI. — Japonija 
jau senai pasikausčius,

gynimas skelbia, kad bur
žuazinė juodveidžių organi

ka judi- zacBa (“National Associa
tion for the Advancement 
of the Colored People”) su- 

_  ya]_; sirinko aukomis $7,000 neva 
kuris gynimui Scottsboro negrų 

uždraustų žmonėms valgy- jaunuolių, nuteistų miitin, 
ti mėsą net tris kartus kas taciaus is tos bylos pasi- 
savaitė. '__ ------------------ .
žios bandymas pastoti kelią į ~say \ai^5sl? 
įgabenimui mėsos iš užsie
nio.

Athens, Graikija, 
džia siūlo įstatymą, kuris

darbiais ir tt. Po to sekė 
klausimai ir diskusijos.

Diskusijose buvo gerų pa
tarimų.

Japonijai. Tuo tarpu Japo
nija kasdien siunčia į Shan- 
ghajų naujus pulkus savo 
kariuomenes. Žinoma, Ja
ponijos valdžia svietui skel
bia, kad ji neis už Shang- 
hajaus sienų kariauti su

Tai būsiąs vald- Laukė ir dabar tuos pini- 
, Reikalau

jama, kad tie pinigai būtų 
atiduoti Tarptautiniam Dar- 

' ‘bininkų Apsigynimui, kuris
Hornell, N. Y.-Užsidarė I rūpinasi jaunuolių gynimu. 

t ' First National bankas. :

Berlyn. — Vasario 
Dortmunde fašistai nušovė | 
du darbininku, einančiu iš | 
masinio susirinkimo. Taip 
pat ties Saaru miško sargy
biniai nušovė du komunis
tu. Tai buvo vargingi vals
tiečiai, kurie nuėjo į mišką 
žabų pasirinkti.

1

! Drg Simms mirė už mūsų 
ateiti į Pennsylvania stotį i visos klasės reikalus. Te- 
pasitikti drg. Simms Javo-' gul jo pasiaukojimas bus 
na. įkvėpimu mums gyviesiems

Lietuviai darbininkai ir kovoti prieš kruvinąjį kapi- 
darbininkės! Krito vienas talizma.

iš opozicijos kiti sarmatino
si balsuoti už ją. — 

Direktorių rinkimo klau-
Iš kolonijų drau- simu duota įnešimas viešai 

gai išsireiškė apie tulus trū-! rinkti. J Už ■ —290 balsų,; 
kumus mūsų dienrašty j. i prieš nebuvo. Sekami drau- ’ 
Abelnai “Laisvės” linija gai tapo išrinkti direkto- 
gera. Reikalinga daugiau riais: Weiss—307 balsais; 
raštų, daugiau korespon-jZablackas — 309 bal.; Bim- 

i dencijų iš dirbtuvių ir abel- bienė — 313; Krūtis — 299; i.j 
Inai iš darbininkų gyveni-'Gilman—305; Valatka—304; Į 
mo; reikalinga daugiau pa-1 Bovinas—333; K. Balčiūnas 
matinių raštų prieš religi-1—292; Kairys—306; Šolom- 

|ją; reikalinga daugiau teo-jskas—306; Kazakevičienė— 
' ’ , Mažiau:303; Petkiene—302.

Alt.rn.Ws už- \ yj.
džios Tarybos Rūmus

Tuo tarpu Kuomintango 
~ valdžia iš Loyang, tartum 

gerai išsimiegojus, išleido 
l pareiškimą, kad nebūtų 
| traukiamasi atgal prieš ja- 
| ponus nė per vieną colį. Tai 
bus tiktai Chiang Kai-sheko 
blofas. a

Prancūzo Rašytojo Mintys Apie Kapi 
tafaines šalis ir Sovietų Sąjungą

retinių straipsnių.
rašyti apie renegatų Pru-io i d. Nepaprastai Paaugo

BwoklvnC seikos-Butkaus oportunisti- girta sekami: ,Buivydas, P

BROOKLYN. — Kurie i 
šiame mieste laukia švieses
nės dienos greitoj ateityj, 
tūri nusiminti. Štai vald-

nę opoziciją, nes tie elemen-i Bėčis, Janiūnas, Duobinisirl 
I tai jau tapo numaskuoti, ' Janušis. j
kaip darbininkų klasės prie-| Kadangi oportunistai sa-, 
šai. Įvo rezolicijoj niekino Cen-,

Opozicijos šalininkai, ku-|

Tūlas Augustin Hamon, I darbininkai. Toj šalyje va- 
francūzas’rašytojas, savait-j dų vienatinis darbas yra 
raštyje “Volonte” plačiai į tamė, kad pakelti kolekty-- 
rašo apie Vokietiją, Lenki-į vę nacionalę ekonomiją su 
ją, Franciją, Italiją, Chini- į tikslu, kad pagerinus masių 

i ją ir tt. Visur jis suranda gyvenimo sąlygas. * 
baisią padėtį: ekonominį su-“šitoj šalyj privatiškus 
smukimą ir dvasinį nusimi- interesus pavadavo kolekty- 
nimą. “Atrodo, kad pasaulį viai interesai, nes ten nėra 
valdo gauja bepročių”, sa- turčių, nei elgetų. Toj ša- 
ko Hamon, “kurie turėtų lyj viešpatauja absoliutiška 
būti uždaryti į beprotnamį, lygybė tarpe lyčių ir tar- 
Atrodo, kad jie sukrovė di- pe tėvų ir vaiku. Toj ga

Draugas R. Mizara 
Mainų Apielinkėje

Jis kalbės sekančiose vie
tose :

NEDĖLIOJ, 21 VASARIO 
Norkevičiaus Svetainėje, 

Mahanoy Avė.,, 
Mahanoy City, Pa.

' Pradžia 1 vai. po pietų.
NEDĖLIOJ, 21 VASARIO 

Darbininkų Svetainėje 
Minersville, Pa. 

Pradžia 7 vai. vakare
SEREDOJE, 24 VASARIO 

Lincoln Svetainėje 
Kulpmont, Pa.

KETVERGE, 25 VASARIO 
Mainierių Svetainėje 

Shenandoah, Pa.
Pradžia 7:30 vai. vakare

žios raportas parodo, kad rių buvo apie 3.0, matydami,' 
per sausio mėnesį Brookly- j kad šimtai revoliucinių dar-
i__o o hininkii kiptni niisief afp užne darbai sumažėjo 2.2 nuo-. bininkų kietai nusistatę už 
šimčius. O dar blogiau daly-i Komunistų Partiją, už Lie
kai stovi su miesto dalimi, I tuvių Centro Biuro vedamą 
kuri vadinasi Queens, čia i liniją mūsų judėjime, taip 
gi per tą patį mėnesį dar-1 susidemoralizavo, kad nei

7 6 nežinojo ką daryti. Tūli iš 
Tas reiškia, kad dė- jū nei neatėjo popietinė j* se-

bai sumažėjo visais 
nuoš. '
sėtkai tūkstančių darbinin
kų tapo begailestingai 
blokšti iš dirbtuvių ir 
mesti į alkio nasrus.

l Tėvas Nužudė Savo

iš- 
su-

Tris Mažus Vaikus

MASKVA. — Stalino var
du fabrikas iki sausio 18 d. 
padarydavo kasdien po 35 
traktorius; o 
trimis dienomis 
36, 37 ir 38.

CHARLESTON, W. Va.- 
Vasario 14 d. čionai ištiko 
baisi tragedija. Bolton E. 
White, kuris dirbo prie 
automobilių pardavinėjimo, 
plaktuku užmušė, savo tris 
kūdikius, o kitus tris suža
lojo. Iš užmuštų seniausias 
13 metų, o jauniausias 2 
metų. Sakoma, kad nelai
mingas tėvas neteko galvo
je lygsvaros, kuomet pama-sekamomis

pakilo iki į tė, kad šeimynai grūmoja 
' badas.

sijoj, o Jg Bėčis su Kreivė
nu sugrįžo suvažiavimui 
baigiantis. Opozicijos šąli-, 
Pinkai sarmatinosi imti bal-' 
są diskusijose.

Priimta eilė rezoliuęijų 
įvairiais klausimais. Beje, 
Ignas Bėčis atsinešė Prusei- 
kos-Butkaus karčiamoj iš
keptą rezoliuciją ir reikala
vo leisti jam perskaityti. 
Didžiuma nubalsavo, kad 
jis tą rezoliuciją pavestų 
rezoliucijų komisijai. Vė
liaus ji tapo perskaityta. 
Delegatai turėjo gardaus 
juoko. Jie toj rezoliucijoj 
sako, jog skaito suvažiavi
mą “skilusiu” (o patys iš
buvo iki pat galo), “nelega- 
lišku”, bet, esą, jie neisią į 
teismą (nes žino, kad nieko 
nelaimėtų). Na, ir paskui 
seka eilė parašų neva daly-

ST. JOHN’S, Newfound 
tro Biurą, tai drg. Bimbai land.— Vasario 11 d. čio 
buvo suteiktas balsas atsa-inai buvo didelės bedarbių į yelį laužą ir su žibintuvais įyj mokslas, dailė ir litera- 
kyti į jų šmeižtus. Jis nu- demonstracijos ~ įvairiose šoka aplinkui.” |tūra maršuoja pirmyn. Toj

“Vienok,” jis šaukia, “yra šalyj nėra vargo, nei raska- 
žių—nėra raskažių, nes kol jį 
kas pareikalavimai viršija * 
pristatymus. Ta šalis be 
klasių maršuoia nrie to. kad 
sutverus absoliutišką lygy
be, anie kuria sapnavo did*- 
žiausi pasaulio galvočiai! iš- 1

kyti į jų šmeižtus. Jis nu- demonstracijos :
rodė, kad oportunistinės miesto dalyse. Paskui de- 
opozicijos pasirinktas ke- monstracijos susiliejo ties'šalis kurioje nėra krizio; 
lias vra žalingas, kad jis valdžios tarybos rūmais ir j šalis, kur bujoja gerlaikis;lias yra žalingas, v— ...... — -
veda į fašistinę klampy- > pareikalavo, kad būtų leis- 
nę, kad kiekvienam darbi- ta perduoti bedarbių reika- 
hinkui dabar turi , būt aiš- lavimus premjerui. Į vidų 
ku,, jog Pruseika, Butkus ir pasiųsta komisija.* Premje- 
kiti opozicijos vadai dabar ras bandė išsisukinėti. Jis 
atvirai eina prieš Komunis- gavo apkulti. Gi komisija 
tų Partiją, ir kad suklaidin- atsisakė apleisti namą, kol 
ti!darbininkai turėtų juos' bedarbių reikalavimai ne
pamesti ir sugrįžti į revo- bus išpildyti. Tuo tarpu 
liucinį. judėjimą, nes jiems vmasė bedarbių išlauko pa- 
nepakeliu eiti ’ su darbiniu- darė puolimą ir pusėtinai 
kų judėjimo priešais. . apgriovė valdžios rumus.

Kadangi “Daily Worke-1 
ris” dabar randasi sunkioj! 
finansinėj padėty, tai Spa-j 
rinkta jam aukų. Surinkta*

! VOKIEČIAI PROTESTUO
JA PRIEŠ LIETUVOS 

FAŠISTUS
Suvažiavimas 

kai užsibaigė 
Internacionalą?

entuziastiš-
dainuojant

Rept.

14 d.TILŽĖ.—V asario 
vokiečiai laikė masinį susi
rinkimą ir išnešė aštrų pro
testą prieš Smetonos pada
rytą perversmą Klaipėdoje. 
Jie reikalauja, kad tuojaus 
būtų sugrąžintas į jo vietą 
Klaipėdos direktorijos pre-

Mar seiles, Franci j a. —
Vasario 14 d. į Paryžių bė
gantis pasažyrinis trauki
nys užbėgo ant bombos ir zidentas Boettcher ir atstei- 
tapo apdaužytas. Keli žmo* gtos visos Klaipėdos auto- 
nės sunkokai sužeisti; nomijos teisęs.

šalis, kurioje eina darbas 
visais garais; Šalis, kurioj 
nuolatos kyla gyvenimo lyg- 
mala. Toje šalyje nėra fi
nansinio krizio; nes ten nė-
ra spekuliacijos,' šėrų bir- tisus šimtmečius. ‘ Ta šalis* ‘ 
žų, nei parazitų—ten tėra lyra Sovietų Sąjunga.” J

Susivienys už Hinden-Anglijos 3,500 Kareivių 
burgo Nugaros Shanghajuje

BERLYN. —Vis atviriau 
ir atviriau socialdemokra
tai parodo savo prisirišimą 
prie prezidento Hindenbur- . .
go ir jo vadovaujamų ,kapi-1 d*}1’ 3,500 kareivių, kurie ;
talistų. Masiniame susirin-1 a P s krutinę. strategmęse 
kime kalbėjo s.-d. partijos!vįet°se prirengti karui, 
organo “Vorwaerts” red. irj^® pastatyti numalšinimui 
į padanges kėlė Hindenbur- i darbininkų, jeigu jie ban
gą ir smerkė jo priešus. išvyti laukan visus uz* 
Tas duoda suprasti, kad bū- sieni° imperialistinius pieši- . 
Simuose rinkimuose Hinden- kus. .
burgąs bus socialdemokra- į 1 .... --------------- - '■■■■»
tų ir kapitalistų suvienyto (Daugiau pasaulinių žinių ‘ 
bloko kandidatas. 5-tam puslapy j)

SHANGHAI. — Apart 
tūkstančių ginkluotų jūri
ninkų, čionai Anglija užlai-

dytų išvyti laukan visus už

M
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Jas užrašinėjo ne vienas 
žmogus—o gan daug. Tų 
pasakų tiek daug buvo su
rinkta, kad su si įl arė visa 50 
evangelijų, kurios visos 
kalbėjo apie kaž kokį Kris
tų, ir vienos kitoms prieš
taravo. Tiktai VI amžiuj 
buvo nutarta pripažinti tik 
4 iš tų evangelijų tikromis, 
o visas kitas—-klaidingomis. 
Be abejo, kad toki “istori- 

Iniai” dokumentai, sudaryti 
liš pasakų ir užrašyti 3-4- 
500 ir daugiau metų vėliau 
po kalbamojo įvykio, neturi Gal buvo ir daugiau, bet aš neskaičiau. , 
jokios istorinės reikšmės;

bendrovės: krypimą nuo teisingos lėni- jos turi tik tiek vertės, kiek 
turi vertes mūsų senelių
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Šėrininky Suvažiavimo Rezoliucija, 
Užginanti laisves’ Politinę Liniją

Mes “Laisvės” i 
dalininkai; savo metiniame • nistinės-marksistinės Ko-< 
suvažiavime, vasario 14 d., ■ munistų Internacionalo lini- mėgiamos pasakos apie tuos 
1932 m-,s Grand Assembly jos mūsų įstaigose ir mū- laikus, 
svetainėje, Brooklyn, N. Y., su revoliucinėse organizaci- mergas karčiamose šokinę”, 
išklausę pranešimus Komu- jose. Pereitais metais “Lai-' 
nistų’Partijos Centro Komi-į sves” bendrovės suvažiavi- 
tetoatstovo drg. Bedachto;I m as, sūkuryje
Lietuvių Centro Biuro sek-! oportunistiniais elementais 
rotoriaus drg. A. Bimbos aiškiai pasisakė 
ir “Laisves” redaktoriaus 
drg. V. Tauro raportą, pį- Komunistų Partijas vado- j 
niauria užgiriame dabartie! vybėj. ; 
nę dienraščio “Laisvės” li-\po daugelio patyrimų, po 
niją ir jos vedamas kovas metų mūsų aštrios kovos 
po Amerikos Komunistų: prieš įvairius darbininkų 
Partijos vadovybe. ■■ klasės priešus, pradedant

Mes sveikiname Lietuvių > oportunistiniais elementais 
Centro Biurą už sugebėji- ir baigiant Wall Streeto la
mą vesti ne tik dienraštį 
“Laišvę” revoliucinėj leni- 
nistinėj - marksistinėj lini
joj, bet taipgi visą mūsų 
lietuvių darbininkų revoliu
cinį judėjimą.

Mes pilniausia užgiriame 
“Laisvės” vedamą griežtą rūstų Internacionalo vado 
kovą prieš oportunistinę re
negatų ’ Pruseikos-Butkaus ’ ginti darbininkų klasės rei- 
opoziciją. 
“Laisvės” 
draugus ir

kada “vėliniai

KAIP ĖJO MASINIS DARBININKŲ TEISMAS PRIEŠ RENEGATĄ PRUSEIKĄ IR 
j JO PAGELB1NINKUS, ORGANIZACIJŲ ARDYTOJUS IR PINIGŲ GROBIKUS 
Faktais Įrodyta Oportunistinės Opozicijos Kontrrevoliuciniai Darbai, Tarnavimas Amerikos 

Fašistinei Reakcijai I
Iššaukiama Liudyt Drg. Stakovas

j Klau.: Ar drg. Stakovas buvote D.N.Y.L.D.O. Sąryšio 
Ats.: Apie penkiasdešimts ar septyniasdešimts (iš pu- TZ lno1 •i__ __:7__ „xu;.

(Tąsa)
Klaus.: Kiek Pruseikos mitinge buvo žmonių? 4

>Komitete 1931 metais?
Ats.: Taip. ;
Klau.: Kas Sąryšio Komiteto buvo iždininku?

, Ats. A. Kazakevičius.
Klau.: Ar Kazakevičius rūpinosi tos organizacijos rei

kalais ir ar jis nesabotažavo Sąryšio darbo?
Ats.: Kazakevičius aktyviai sabotažavo Sąryšio darbą.
Klau.: Kokianrtikslui jūs nesenai rengėte parengimą?
Ats.: Paminėjimui penkmetinių sukaktuvių nuo nu- 

’ Į žudymo keturių Lietuvos darbininkų ir valstiečių vadų

Mizaros pranešimo apie Sovietų Sąjungą, kaip ten dar-, 
bininkai gyvena, kaip eina socializmo, būdavojimas.

Klau.: Reiškia, jūsų parengimas buvo rengiamas prieš 
Lietuvos fašistus ir supažindinimui Brooklyno lietuvių 
darbininkų su padėtimi Sovietų Sąjungoje, o Kazakevi
čius tą darbą sabotažavo, atsisakydamas duoti Sąryšio 
pinigus pasamdymui svetainės?

Ats. : Taip.
Klau.: Kiek po peržiūrėjimo knygų buvo Sąryšio ižde 

pinigų?
Ats.: $27.41. Kazakevičius pareiškė, kad neduos tų 

pinigu.
Klau
Ats.: Buvo, bet nieko neatstovavo.
Klau.: Ar jis atidavė pinigus Sąryšio konferencijai ar

ba jos išrinktai, komisijai?
Ats.: Ne. Kuomet konferencija pareikalavo atiduoti 

i pinigus, Kazakevičius pareiškė: “Išrinkite komisiją, tai 
i aš atiduosiu.” Išrinkta komisija. Kazakevičius komisi- 
(jai pareiškė, kad jis prie savęs pinigų neturi, bet atiduos

• blikos Pruseikos šalininkai pradėjo rėkti: “Meluoji”).
' ii i

Čia drg. šolomskas padaro pastabą, Ijad dar geriau, 
jeigu ten buvo daugiau publikos, geriau, kad daugiau 
žmonių matė, kaip viešai Pruseika buvo reikalaujamas 
stoti į darbininkų teismą. - ;

Liudininkų Klausinėjimas
Iššaukiama draugė Lideikienė. . . . . . .

■'Klaus.: Drg. Lideikiene, ar. jūs buvote ALDED. II Ap- pey Lietuvos fašistinius budelius ir išklausymui drg.
1 .... - -° _____ _ 7 . x ll/Ti rro Qnvinhi Irom V-

Taigi, absoliučiai nėra jo- 
. i kiu įrodymu, kuriekovos su 'sakytų, I ’’ "" 

v ' nors panašus į Kristų butų 
uz paliki- įaįs iaįkaįs gyvenęs. O tų 
pilniausioj | įrocĮymų nėra todėl, kad to-; 

ikio Kristaus, apie kurį kal-
nie

kuomet nėra buvę.
Jeigu Kristus nebuvo, ko- j vo 

kiu tad būdu atsirado kalė-1 ferencijos?
du šventės. Kalbant apie L 
krikščioniu kalėdas i__ 1 .
kia užmiršti, kad krikščio-' kaip iždininkas aiškino; tai viso pinigų pasiliko ižde 
nys pradėjo švęsti kalėdas i doleriai ir 91 centas. . , . .

j tiktai apie 1500 metų atgal,! ?lau.S’p. ^5-/-ie l)mi£ai buvo.
' po ytiHamo40Kri>taus Vgimi-! Klaus’: Ar Baltai^s buvo Apskričio konferencijoj ?
■ po Ui lamo ^Kristaus gi.mi-1 Atg,; Buw atvaži r 

l110’ Kllstaas gimimo į Kiaus>: Ar jįs pasiliko konferencijoj, ar ją apleido?
svėnte buvo įvesta Bizan-. Ats.: Išėjo su konferencijos skaldytojais.
... | Klaus.:

sijaus ir vyskupo Jono Auk- rencijoj? 
saburnio. Dar. 4-500 metų

i., . po tariamo Kristaus gimi- , Klaus
raginam Į kalus, šviesti ir organizuoti mo kunigai tūrp savęs gin- ‘ n 

vadovaujamus (lietuvius darbininkus į kovą čijosi, kaip tariamas Kris- 
Centro Biurą! kaip už jų kasdieninius rei- tus gimė: kaip žmogus, ar 

vesti dar griežtesnę leninis- į kalavimus, taip.ir'už galuti- kaip dievas. Ir pagalinus, 
neaišku jiems patiems bu-

į mums I
kad ištiesų kas I skričio komitete 1931 metais?

m a “Laisvės”

Šiame suvažiavime, I jja biblija ir kunigai
-V» Z-v I « * X 4" -W ▼ % M w »X ! -

šistine reakcija,* mes dar 
aiškiau ' pabrėžiame, jog 
“Laisvė” ir ant toliaus pri
valo būti pilnoj Komunistų 
Partijos vadovybėj, nes tik
eidama su revoliuciniu dar- :
bininkų judėjimu Komu-įtįjos' imperatoriaus Feodo-1 

vybėj ‘Laisvė” gali tikrai

Ats. : Taip.
Klaus.: Kokią vietą užėmėte ?
Ats.: Finansų raštininke
Klaus.: Kas bąvo Apskričio iždininku?
Ats.: A. Baltaitis.
Klaus.: Kadangi buvote finansų sekretorė, tai kiek bu-

• ižde pinigų laike pereitos ALDLD. II Apskričio kon-

Ats.: Per konferenciją buvo $46.77. Bet iš tų pinigų 
nerei-! dar buvo išmokėta viena bila ant suvirs devynių dolerių, 

36 Ar Kazakevičius buvo Sąryšio konferencijoj?

t

Klaus.: Ar Baltaitis atidavė pinigus Apskričio konfe- ant rytojaus, pirmadienį. Susitarta, kad komisija ii Ka- 
► zakevicius ant rytojaus ateis į Laisvę , ir Kazakevičius

Ats 7 Neatidavė ■ Pel^uos pinigus. Atėjęs į “Laisvę” Kazakevipiūs iško-
i.: Ar buvo reikalauta pinigai nuo Baltaičio po i gultis komisijos nai ius, n pinigų nesugiąžinęs išėjo, 

konferencijos?
Ats.: Buvo reikalauta per registruotą laišką, bet Bal 

taitis nedavė jokio atsakymo.
Klaus.: Reiškia, Baltaitis nesugrąžino .Apskričiui pi-1 

nigus ir knygas? ’’ ųuri? - ;
Klaus. : Tie'oportunistai per “Klampynę” sako, kad ei-i Atsj Ąš manau, kad jeigu Piušeika ii Butkus nebūtų 

dįami laukan iš konferencijos jie dainavę Internacionalą.-J suvedpmje Kazakevičių, tai Kazakevičius 'nebu ų taip 
Ar Tiesa? . r ' ■ J J 'j bjauriai -pasielgęs su Sąryšio pinigais.
f Ats.: Negirdėjau" juos dainuojant.

Klaus.: Ar Baltaitis, Matulis ir kiti Pruseikos šaliniu-į, , ......
- . . . kai buvo nusi,rengę viršutinius švarkus konferencijoj? ! konti-ievoliuciomeiiaus 10 ę.

MVSCDTAC DACAIfAS ADU? IfDICTIT i k?vo. toliau ginčytis, ir ku-j j Ats.: Ne./Jie nebuvo nusivilkę “bverkotų,” nei! nebuvo
VLlilvM r/luAIlVM Al lt Rltluiy j nigai su vyskupu Jonu Auk-j nusiėmę kepurės,„ir iš visko atrodė, kad jie pasirengę 

■T*. « v | saburniu nutarė, kad Kris-• greitai iš konferencijos išmaršuoti. Ir kuomet susirinkę!
IR KALĖDŲ ŠVENTES

Ats.: Neatidavė. i perduos pinigus.

Mes

Centro

Ame- 
nuveyti- vo: kada jis į turėjo, ’ gimt.

! mą ir įsteigimą darbininkų Nei kokių -istorinių jialiki- 
lauko pusėj, bet taipgi prieš j tvarkos, kaip kad jau atsie-lmų nebuvo, • kurie, būtų kal- 
bile pasireiškusį ištižimą' ir -kė darbininkai šeštoj daly j bėję apie Kristų. Kada, tie i 
oportunizmą, prieš bile nu- pasaulio-Sovietų Sąjungoj, ginčai tarp kunigų pradėjo!

-r'.rrr.Tr - --------- ; j pasiekti ŽmOHCS, nepatogi! ’

tinę kovą ne tik prieš opor- Į na mūsų tikslą—už 
tunistinius socialfašistinius, rikos kapitalizmo

/ elementus, kurie randasi paliki

_ . , , ________ _________________________ t._________ę "bverkotų,” nei! nebuvo
nigai su vyskupu Jonu Auk-j nusiėmę kepures,: ir iš visko atrodė, kad jie pasirengę

i Klau.: Kiek Sąryšio konferencijoj buvo delegatų ir 
! kiek iš jų Kazakevičiui pritarė?
( Ats.:, Delegatų buvo 57. Kazakevičius neturėjo nei
i vieno pritarėjo.

Klau.: Ką jūs manote, ar Pruseika su tuo ką bendro

Ats.: Aš manau, kad jeigu Pruseika ir Butkus nebūtų

i bjauriai pasielgęs su Sąryšio pinigais.
Klau.: Kokia rolė, jūsų manymu, yra Pruseikos?
Ats.: Aš rokuoju, kad jis lošia darbininkų priešo,

Liudijimas Apie Pagriebtus LBS A. 31 Kuopos Pinigus
Drg. Šolomskas patiekė darodymus, kaip Matulis su ki-______ ____ :________ l.z.z.a.

datų peržiūrėjimo komisiją, tai jie išmaršavo. | kuopos iždą ir atidavė Pruseikos kontr-revoliuciniam
Klaus.: Kas! pirmas šaukė eiti lauk? j darbui. Patiekia sekamą Lietuvių Darbininkių Susivie-
Ats.: Matulis šaukė visus savo pasekėjus eiti lauk iš | nijimo Centro Sekretorės S. Sasnauskienės raštišką pa

bos konferencijos. i liudijimą:
Vasario 11, 1932 

Brooklyn, N. Y.
L.D.S.A. 31 kp. faktinai likvidavosi birželio 30 d., 1931 

metais, nes paskutinės trys narės buvo nepasimokė j usios 
nuo gruodžio mėn., 1930 m. L.D.S.A. konstitucijos sky
rius 15, paragrafas 2 sako: “Narė neužsimokėjųsi per 

' 6 mėnesius, Ijeka išbraukta iš narystės.” (Reiškia, nebū- 
! damos narėmis, neturėjo teisės ką nors spręsti L.D.S.A. 
(reikaluose).

Konstitucijos skyrius 17 sako: “Jei delei kurių prie- 
i žasčių kuopai gyvuoti negalima, jos protokolų ir finansų

j UUMUI ill vi 11UVU1V, iu . 1OJL11CVJL O UU Ll. 11 1YL4U1L1VL OU.O1A | OVlUllJLbxY<%O jJdUlVlYv VlCll III lYClljp IvJLdLUllb b U. xYl

j tus gimęs ne kaip žmogus,! delegatai atmęte jų diktavimą, kad Matulis skirtų man-! tais savo šalininkais pasigriebė buvusios L.D.S.A. 31 
i o kaip dievas. Tuos gi, ku- 
! rie skaitė Kristų gimusį

gelijoj minimą Kristų, kū-■ kaip žmogų, nutarta buvo 
ris, sulyg evangelijos, pa-isu jti vadu Ariju, nužudyt, 
likęs net visą eilę savo mo-1 ^ai ir atliko. Didesniam 
kinių. Be abejo, kaip Fla-išio laimėjimo, ir “dieviško” 
vijus-taip ir kiti tu laikų ■ nebuvėlio Kristaus kilimo 

Šitas Pasakų sutvirtinimui buvo

Kalėdos—Kristaus gimi
mo diena. Tą dieną arti du 
tūkstančiai metų atgal, nu
žengęs Kristus ant žemės. 
Taip mokina krikščionių 
mokslas, taip mokina kuni- rašytojai būtų rašę. Šitas PasaKU sutvirtinimui buvo 
gai. Tikinti žminės tiki tylėjimas, puikiausiai rodo, i nUtai’ta įvesti “Kristaus gi- 
tom pasakom ir mano, kad! kad pasakos apie Kristų1 lnimo dienos šventė kalė-1 

" dos. I
i 

Nutarta buvo Kristaus;

Iššaukiama Liudyti Drg. Gilmanas
Klaus.; Ar jūs buvote nariu ALDLD 23 kuopos (New 

Yorke) ?
Ats.: Taip.
Klaus.: Kas buvo iždininku ALDLD. 23 kuopos 1931

I metais ?
! Ats.: A. Matulis arba Matulevičius, kaip jis kartais
! save vadina.

Klaus.: Ar Matulis sugrąžino kuopai iždą?
Ąts.: Nesugrąžino. ......., r........ ...............
Klaus.j Ar jis buvo iždininku iki galo 1931 metų, ar j knygos, antspauda, čarteris, literatūra ir likusieji kuo- 

jis anksčiau buvo prašalintas iš tos vietos? j pos ižde pinigai, turi būti perduoti Susivienijimo Centro •
' fN 1 j  • ___________ ____ —___________ Y*  JI „ 1 „ • 1 Z

A

ištiesų taip yra buvę. yra vėlesnių laikų padaras, i
Ar yra koki nors įrody- neturinčios jokio sau patvir! 

mai, kad ištiesų arti du tinimo. Šitą priešingumą '_ v. 
tūkstančiai metų atgal bū- pastebėjo ir vėlesni krikš-, džid 25 d..
tų gimęs ir gyvenęs koks; čionybės skelbėjai, praėjus kunigai, kaip ir bendrai
tai Kristus? Jeigu yra, tai j keliems šimtams metų nuo pasakose apie Kristų, pasi- _______ _ *........   _ _____ rx***s^,
kokie ir kaip seni tie įro-i tariamo Kristaus , gimimo.4*^ nuosakiais stabmeldy- Mes, ALDLD. 23 kuopos nariai, pamatę, kad Ma-1 Sekretorei drauge su atskaita ir pranešimu delei kurios 
dymai. 1900-1950 m. tam (Ir tuomet buvo nųtąrta “iš-! bės mėgdžiotojai^, nes gruo-1fulis aktyviai remia Pruseikos-Butkaus kontr-revoliuci-1 priežasties kuopa likvidavosi”....
^tgal jau buvo gana daug taisyt” tą priešingumą: ku- džio 25 šventė yra daug' nį darbą ir rengiasi ką nors su kuopos iždu padaryti, su- j Likviduotos L.D.S.A. 31-mos kuopos iždą, kuris su- 
rašytojų graikų, rymėnų ir nigų bei vienuolių ranka'senesn^ už pačią krikščio-(sirįnkime už mėnerio laiko pirma .paskutinio 1931 metų lyg L.D.S.A. konstitucijos priklausė L.D.S.A, Centrui, 
žydų. Turime rastus kai- į _‘ j, Z L. _6 t
barnų laikų rašytojų, kaip, raštus apie nebuvėlį Kristų.
Juozas Flavijus (žydašL '' ‘ "* ‘
Tacitas (Ryfno r||yĮųjaS)
ir kiti. Krikščioniuį rtĮųks- j eilė žymių x^idkriininku be 
las sako, Raį Kristūs tai 1̂ yaLg'o* nustatė, kad 
laikais gyvenęs, daręs did-? taiį yrū ne; pačių tų laikų 
žiaurius stebuklus, nurnirė* rašymoįlį f parašyt a, nes tas 
liūs prikeldavęs, po vandęg prieštarauja bendram jų

* nį vaikščiojęs, viena žuvele Į rištų turiniui, o prilipinta 
minias prisotindavęs... Ant svetima ranka daug vėliau, 
kryžiaus gi prikalus sau- ne mažiau 200 metų po kal- 
lė verkusi ir nustojusi' savo bumo neva Kristaus gimi- 
skaistumo, žemė drebėjusi, 
numirėliai iš grabų kėlęsi, lis šaltinis”—Biblija

kas nors panašaus būtų bu- “šventąs raštas” nieko tik- 
vę, kaip pasakoja mums ku-.f ro apie tuos laikus negali 
nigai ir jų raštai, nejaugi (duot, kadangi jis buvo pra- 
tų laikų rašytojai būtų I dėtas rašyt ąpie 2-300 metų 
galėję tai nutylėti. Pavyzd- ■ po tų laikų, kada, sulyg Bib\ 
žiui, Juozas Flavijus, tų lai-llijos, turėjo gyvent Kristus. 
k*ų rašytojas, Tašo apie ne- Nuo to laiko kelios. kartos 
žymius tų laikų pamoksli-1 turėjo būt išmirę. Tiktai 
ninku", ne'augi jis galėjo Tada pradedama rankiot ir 
užmiršti parašyt .apie cvan-1 užrašinėt įvairias legendas.

tinimo. Šitą priešingumų1 gimirao dien% paskirt gruo- 
,v “ \ Ir čionai tų lai

Likviduotos L.D.S.A. 31-mos kuopos iždą, kuris su-

įrašyt/į tų laikų rašytojų

Bot tas padaryta; taip ne
gudriau . kad., šiandien visa

mo. Lieka tiktai “vienintė- 
arba I

nybę.
atgal prieš krikščionybę,, 
gruodžio 25-tą dieną šventė 
įvairios stabmeldžių tiky? 
bos, kaip jų dievų giminų) 
dieną. Tai yra seųa Stab
meldžių dievo — saulės gi
mimo diena. Mat tą įlįeną 
pradeda trumpet? naktis įr 
ilgėt diena,—kaip gi tad to* 
kios dienos nesuriši su die
vų gimimo diena!

Tokią pat painiavą ' ran- 
dam ir del Kristaus gimi
mo metų. Dar* 600 metu

uolos plyšusios ir tt. Jeigu “šventasis raštas”.' Bet ir’P0 tariamos Kristaus mir

Daug šimtų metų susirinkimo prašalinom Matulį iš iždininko vietos ir iš- 
’ v 1 ” ’ rinkame, kitą iždininką.

z. Klaus.; Ar Matulis apleido kuopos susirinkimą po to, 
kaip. 'jį.kuopa atstatė iš valdybos?

Atš.;i-Tąijp;\L . L ' , ,
J Klaus.: Jr jis išsinešė; kuopos iždą?
j;Ats0 Taįp.J y ;:;il . •’•••• ' i j jog neturėjo susirinkimo ir taip sau perdavė pinigus.
; Klau.: Kiek b.uVo kuopos ižde pinigų? ; Protokolų knygoje randame, kad spalio 11 d. įvyko susi-

Ats.;: Pats" Matulis raportavo, kad buvo devyniolika • rinkimas, kad dalyvavo visos trys narės ir kad vienbal- 
'dolerių s.ų ceptais, bet. męs spėjame, kad buvo daugiau.

■ Klau.: Ar jūš buvote A.L.D.L.D. II Apskričio konfe
rencijoj?

Ats.: Taip, buvau delegatas nuo A.L.D.L.D. 23 kuopos.
KlaUs.: Ar ten buvo Matulis ir Baltaitis?
Taip. ■ , i___ __________________  ____ -___
Klau.: Ką jie darė,'ar jie pasiliko konferencijoj? _ niutė taip pat,liudija, kad matė “Naujosios Gadynės 

■’ Ats.: Nepasiliko, greitai išėjo, kaip delegatai atmetė pakvitavimą, kuriame rašo, kad priimta iš A. Matulevi- 
jų, kaipo Apskričio valdybos narių, patvarkymą, kad jie čiaus $42. Kvitos nedavė, bet leido nusikopijuoti, 
patys skiria mandatų peržiūrėjimo komisiją. Konferen- • ’- • - * - — , . .........................
cijoj pasiliko 81 delegatas, o išėjo tik 7.

Klau.: Kas užkomandavo apleisti konferenciją?
Ats.: Matulis pirmutinis šaukė savo šalininkus apleis

ti konferenciją.
Klau.: Ar oportunistai išeidami iš konferencįjos dai

navo Internacionalą?,;
Ats.: Jie nedainavo Internacionalą, bet šaukė, rėkė, vi- 

kad saip niekino su Komunistų Partija einančiu s,, delegatus. 
zt/ 11-1___________________________________________________________________ »\ l

'J i, : vj > 11 $ / >1 ‘••^ 4

A. Matulis—Matulevičius išviliojo iš tų moterų ir nunešė 
kontr-revoliucinei “Naujajai Gadynei.” Tas įvyko spa
lio 11 d., tai yra veik už keturių mėnesių po kuopos lik
vidavimosi.

L.D.S.A. Centro Sekretorės pasiųstai komisija d. Va
sikoniutė liudija, kad sekretorė P. Klastauskienė sakė,

į Protokolų knygoje randame, kad spalio 11 d. įvyko susi-

| šiai, apart kitų tarimų, nutarė paaukauti $42 “Nauja
jai Gadynei.” Bet viena iš tų trijų narių d. Kvederiutė 
asmeniškai liudijo nebuvus tame susirinkime, nes buvo 
šauktas jos darbo valandomis ir kad ji po to joms pareiš
kė, jog ji nesutinka su tokiu nekonstituciniu anų dviejų , 
draugių Klastauskienės ir Baleišienės elgesiu. Vasiko-

i

t

4

■

i

ties kunigai nežinojo, kada 
jis gimęs. Tais laikais me
tai skaitėsi nuo Rymo įsi
kūrimo laikų. Kilo ginčai 
tarp pačių kunigų. A Rytų 
bažnyčia skaitė,, kad , Kris
tus gimė 5.508 m. po /įkūri
mo pasaulio; kiti, (vakarų 
bažnyčia), įrodinėjo,

(Tąsa 3-čiam pusi.) 
t- z , - ■ ’.

(Iš publikos: “Tai jų^ašisti nis himnas.”)

Liudininkėmis gali būt Kvederiutė, bile kuri iš Pild. 
Komiteto narių, nes visos girdėjo Rajono valdybos rapor
tą, ir d. Vasikoniutė, kuri buvo pasiųsta paimt archyvą.

- • L.D.S.A. Centro Sekr. S. Sasnauskienė.

Klausinėjama Komunistų Partijos Atstovas
Klausinėjama Komunistų Partijos Centralinės Kontro

lės Komisijos Sekretorius drg. Dirba.
(Bus daugiau)

■ri
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Kova ir Konstniktyvis Darbas Cbinijosft 
Sovietiniuose Distriktuose

■ ---------- -—•—■-------------- ———■»—------•---
Tuos elementus labai | dė, kad Komitetas gerai V^i- | sos. Ii* 11 _ _ A 1 • I v t •kia; dalyvavo 4 d. vasario be

darbių demonstracijose. Ren- 
. šio m ė n-

Raportas
ir Kiangsi

Sovietinė teritorija 
rubežiaus trijų greta 
siekiančiu kaimyninių 
vincijų—Hunan, 
Kiangsi susideda 
shen, Z a I i n g,

. Tą pigesnę mėsą galima įčių. 
šutinti, kepti, padaryti iš jos i 
pajus, sriubą ir t.t.

Patartina vartot žuvies nors i 
du kartu i savaitę. Privalome Į 
valgyti žuvies, nes ji pristato i sininkams, 
kūnui labai

Šeimynai 
pieno, nors 
kiekvienam, 
geriausias maistas, nes jis pri-' 
stato kūnui reikalingus mine-; 
•valus. Jeigu tik kiekvienas i 
žmogus gers po stiklą pieno 
prie kiekvieno valgio, bus svei
kesnis. Pienas yra palygina
mai pigus, vienas iš pigiausių į 
maistų.
žali kopūstai ir kitos šviežios | 

daržovės, taip pat' vaisiai yra

'visam buržuaziniam sure-
Kam reikalingos pasakos' dymui. Mes turime griau- 

| apie kalėdas? Jos naudin- ti tas pasakas.
j gos kunigams, popams, dva-1 Suv. Bedievis.

' - 1 ) buržuazijai ir “Priekalas”

i dažnai panaudoja “A. B 
įLyga” (priešbolševikiška ly- gia prakalbas 21 d.
jga) savo kontr-revoliuci- nesio sąryšy.) su Lietuvos daly- 

ikais; tos prakalbos bus po 
num. 29 Endicott St. Pasiun
tė protesto rezoliuciją, kad 
Lietuvos valdžia sustotų žu-

I džius darbininkiškus vadus ir 
tuoj aus paliuosuotų 
Kasperaiti, kuri nuteisė 
dyt.

Vakarienės Komisija
Į vė raportą ir atskaitą iš buvu
sios vakarienės, kuri davė gry-

; no pelno $252.04. Raportas 
ir atskaita vienbalsiai užgirta 
ir išreikšta padėka del to dir- 

j basiems už jų toki pasidarba-
- . . . . Ivimą. Dirbo daugiausia drau

dęs, Sovietiniai distriktai raudonųjų apsigynimo I g.§s y, Balčiūnienė ir ;
kentėjo stoka gatavų pi-' korpusus, kurių užduotis , rauskienė. Taipgi išreikšta 

i-..------------------------------------------i a*ju vįsierns aukotojams ir
j programos dalyviams.

Nutarta rengti dideli kon- 
i certą ir išrinkta gera komisi- 
Ija: Kudurauskienė, A. Motie
kaitienė, Degulienė,
I tis ir J. šalaviejus. G-alima 
j tikėtis gerų pasekmių iš kon- 
certo. ' Perskaitytas vienybės1 
protokolas; L.D.S. 57 kp. vien-<Į(am VeiftOS Pasakos Apie 
balsiai pasisakė už vienybę. I . „ . .
Nutarta tuojaus atnaujinti pre-Į Kristų ir Kalėdų Šventes 

i “Laisvės’’ i viešą1 
knygyną; tam tikslui surinkta!
$2.45 aukų. Taipgi buvo pa-' 
rinkta aukų politiniams kali-j 
niams; surinkta $3.20.

šis susirinkimas buvo viejias 
iš pavyzdingiausių, be mažiau
sių barnių, rodos, kad kiekvie
nas narys atėjo Į susirinkimą 

c<< , . . | su geriausiai linkėjimais L.D.
saigy umų susįvienijįmu]\ Taip visuomet;

turėtų

----------  ' niuose bandymuose diskre- 
Dis (riktu Ant Hunan, Hupeh jdituoti Raudonąją Armiją 
Provincijų rūbe žiu ! masių akyse. - Sulig statis-

----  . i tiku, laikotarpyj nuo rugsė- 
pinigai, bet kaip greit apie;jo mėnesio, 1930 metų, iki 
tai sužinojo Kuomintango Į kovo mėnesio, 1931 metų, 
viršininkai, taip greit jie | suvirs 30,000 darbininkų ir 
griežtai uždraudė naudoti I valstiečių mūsų Sovietiniuo- 
tuos pinigus; net žudė dar-lSe distriktuose I------------
bininkus ir valstiečius, pasistojo Į Raudonąją Armiją, 
kuriuos rado Sovietinius pi-; Relei lokalinio apsigyni-1 
nigus. Iš priežasties baltu-!mo valstiečiai Įvairiose vie-[ 
ju distriktu ekonomines blo-itose sudaro apsigynįmo spė-j“1

ant 
susi-

draugą
n u žu-

reikalingo iodo.
, I

reikia užtektinai 1 
po vieną kvortą 
Pienas yra visų

iš Sing-

N i ling, Liuy a n g. Pink ia n g 
distriktu ir dalinai iš dis- 
triktu Shangcha ir Juchow 
(Kiangsi provincijoj). Ne- 
kurie tu distriktu dar nėra* *

! se distriktuose liuosnoriai

nukentejo stoka gatavu pi-. kurių
nigu. Tas, žinoma, patar-1 sistematiškai vesti partiza
navo pelnagrobiams biznie-inų kovas, kaimyniniuose 

' riams ir jie pasinaudodami į baltagvardiečių distriktuo- 
• proga, bėgo į bankus reika-^e, kovoti prieš ginkluotas 

• . anį | žemvaldžių spėkas parube-
idabriniu pinigu, idant tuoi^io distriktuose, ginti rau- 

pasitikėji-1 donaią teritoriją, i „.Al
Imą Sovietų popieriniams pi- j Raudonąją . Armiją kovoje 

Bet plačiųjų masių prieš baltųjų armiją ir ap- 
.Ls budrumas iškė- ■ saugoti valstiečius prie dar- 
ir sustabdė ir tuos i bo. Iki šiol raudonųjų ap- numeratą 

Clų ^‘“'"■J<8-! t.eakcinius manevrus. So- Į sigynimo korpusas, turi su- 
teritorijoj že- vietų gyventoju pasitikčji-l virš trijų tūkstančių šau

nias Sovietu pinigams dabar tuvų ir nemažai titnaginių 
sudemoralizuo-j šaudyklių ir jočių. Jaunuo- 

Pavvzdžiui, darbinin-; mene abiejų lyčių organi
ka ir valstiečiu bankas Pin-1 zuojama ar tai Į jaunųjų 
kiang distrikte išleido 1,0001 pionierių grupes arba Į jau- 
sidabriniu doleriu ir bank-1 n,'jŲ pirmaeilių : 
notų už 13,000 dolerių; dar- i organizaciją, ir ' su entu- 
bininku ir valstiečiu bankas | ziaz.nu ir pasiryžimu ima 
Liuyang distrikte' išleido j dalyvumą kovose. Jie suda- 
banknotu už 10,000 dolerių, į1’0 ^c*rą paramą 

■*š priešą.
Nepaisant nepaliaujamos 

kovos prieš baltagvardie
čių Kuomintango grupes ir 
nepaisant visų sunkenybių, £as 
Sovietai sėkmingai*1 kelia 

'kultūrinį gyventojų gyveni- 
ima. Štai, pavyzdžiui, Liti-

dar yra. kelios vietos, kurio
se randasi baltagvardiečių 
armijos ir žemvaldžių gink- 
luotos spėkos. Mūsų vy- buti jškeisti banknotas 
riausia ginkluota spėka yra j 
26-toji raudonoji darbiniu- sum.,įinti 
kų ir valstiečių armija,: 
apart kurios dar yra tūlas I “• 
skaičius ginkluotų vienetų;
ir jaunųjų sargybinių, ku-, j2

teritoriją, remti

į nigams.
1 revoliucinis

mė yra padalinta tarpe 
biednųjų valstiečių ir agri- negali būt 
kultūros darbininkų. Jau ta 
žymiai tapo pagerinta bied-Į 
nųjų valstiečių gyventojui 
gyvenimo norma. Žemės iš-į 
dalinimas, tapo pravestas po 
n u o 1 atinės kovos prieš 
s t a m biuosius valstiečius, 
kurie tam priešinosi viso
kiais galimais būdais, s 
melagingai pran e š d a m i 
apie daugį žemės, kuri ran-

ir tai Į darbininku ir valstiečių ban-: pnes

Kiidu- reikalingi sveikatai.
Daržovės ir vaisiai pristato 

reikalingų vitaminų, kaip mi- 
| neralinių druskų ir kas taip-, 
gi svarbu, pristato viduriams 
P a 1 i u osa v i m o m e d ž i agos.

(Iš Dr. S. W. Wynne patari- 
Motieįai- mų).

bū t.
Korespondentas.

k9V0se! Maistas ir Sveikata
<as Wandsei distrikte iški
lo banknotų už 6,000 dol., ir 

dasi jų nuosavybėj, ar tai darbininkų ir valstiečių ban- 
panaudodami atsakomingasl kas Sbinsui distrikte išleido 
Sovietų valdžios vietas, į j banknotų už 3,000 dolerių.

Darbininkai gyventojai j* štai: pavyzdžiui! Liu- 
Sovietų distriktuose pilniau-, - trečiaU distl.ikt ,an. 
šia supranta didelę svarbą K. ’ ■ - ,.n „„„j;,,;,,

Svaras pigesnės mėsos, kad

F.L.I.S.

(Tąsa iš 2-ro pusi.)

i gimė 3.983 m. po “įkūrimo ■ 
j pasaulio”. Skirtumas, kaip 
matom, visai “nedidelis”, j 
tik 1.525 metai.

Šitas viskas mums aiš- i 
i kiaušiai rodo, kam vertos 
pasakos apie Kristaus gimi-i 

Imą ir gyvenimą ant žemės. į 
I Tų pasakų ] 
i šiandien nėra nei vieno is
torinio fakto. Daviniai gi, 
i koki yra, rodo tų pasakų i 
| netikslumą ir tai, kad kalė-1

patvirtinimui į

Svaras pigesnes mėsos, naa i —---- ----- ..................’-----
tik ji šviežia, yra toks maistin-1 dų šventės yrą paimtos

, kaip ir kitos brangios mė-1 senovės stabmeldžių šven-

!

J

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISIION, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

daug 
daug

Agitacijos į Iš “International 
skyriai su-, Corespondence.” 

raudonarmiečiams i 
Kuomet eina i 
tai darbinin-

Liet. Darbin. Susivienijimo 
57 Kuopos Susirinkimo

Susirinkimas atsibuvo 
vasario. Jame padaryta 

-I! gerų tarimų ir išduota

ti, idant apsaugoti savo kla
sės interesus. Kaipo, to pa
sekme, nekuriuose distrik- 
tuos, kaip pavyzdžiui, Li- 
naghoa, žemės išdalinimas 
turėjo būt pravestas net 
tris ar keturis kartus, pir
ma, negu galutinai tas klau
simas tapo išrištas.

Sovietinė valdžia ne tik I 
patenkino žemės trokštam ‘ 
čius biednuosius valstiečius, | 
ji taipgi juos paliuosavoj 
nuo naštos feodolinių tak-J 
sų ir duoklių. Dabar tapo 
pravesta vienodą laipsniška 
2 nuošimčiu rvžiu derliaus 
taksų mokėjimo sistema. 
Sovietiniai gyventojai pil
niausiai sutinka mokėti to
kias mažas taksas, na ir 
Įplaukos nuo tų taksų rodo 
gerus rezultatus. Štai pa
vyzdžiui, 1930 metais Wan
dsei dist rikte taksos atnešė 
su virš 2,400 pikulų (tokia 
miera) ryžių.

i dasi suvirs 60 pradinių mo-, 
ikvklu ir Lenino vardu vi-j 
' dūrine mokykla. Ketvirtam i 
i distrikte randasi suvirš 50 
i pradinių mokyklų ir viena 
i Lenino vardu vidurinė mo- 
ikvkla. Kaimu Sovietai vel- 
itui aprūpina mokyklas rei-!

J . .. 2 .. . ; kalinga medžiaga, knygo-1se apsistoja, tai jie suteikia: mj ’ i(?ra h. tt Jpi > 
I raudoniesiems kovotojams ■ m(?s f|ar ip ncesame ilnai 
ryžių ir arbatos, parodo; nasitenkinę konstruktyviu i 
jiems geiesnį ke lą, page, b-; f]arpu musu Sovietiniuose; 
sti jiems pergabenti jų gm- • iistriktuose; tačiaus pasiseJ 
<u.s 11 ^Įl°R’eiiausia P11Z1U“;kimas, kurį mes atsiekėme' 
loti. sužeistuosius. _)au^on7* nepaisant visų tų priešų' 
aimie.cius. Ligonine, ^u1 lataku ir kampanijų, paro-i 
tapo įsteigta Liuyang įmes- j jofy tik Sovietų ‘distrik. j 
„c, gali, sutalpinti 5,000 sei-^]10SG^ kui'ie tano paliuosuo-' 
ganciųjų ir sužeistųjų raw.ti nuf) imperializmo ir Kuo-' 
donaimiecių. Vistu mote-im«n^anc.o j^n^o, konstruk-1 
i.Vo sudaio kaii.uomenes da-, r|ai.kpS galimas, 
lis pagelbėjimui raudonai1-1 
miečių; taiso, 
drabužius ir t' 
ir propagandos

Smulkieji krautuvininkai | rengia 
ir pirkliai turi pilną laisvę į parengimus, 
varyti savo biznį, jeigu jie dideli mūšiai, 
tik užsiregistruoja valdžios kai ir valstiečiai padeda sa-1 
įstaigoj. Svarbiausi mūsų vo reikalus į šalį ir visa sa- 
Sovietinės teritorijos pro-1 vo išgalia remia Raudonajai 8 
dūktai yra arbata, popiera, i Armiją, gabena sužeistuo- ■ 
anglis porcelena ir tt. Liu-1tuosius, prižiūri juos ir pa-! 
yang distrikte Sovietų vald- slepia nuo priešo. Sovietu 
žia įsteigė popieros fabri- valdžia įsteigė prižiūrėjimo, gerų raportų, 
kus. Lianghoa distrikte ir lavinimo namus del ser-1
atidarė anglies kasyklas. | gančiųjų ir sužeistųjų rau- 
P o r c elenos pagaminimas d o n armiečių Pingkiang. 
Wadsei distrikte žymiai pa- Shiusui, Liuyang ir kituose i 
didėjo. Biednieji valstiečiai distriktuose, kur Raudono-; ” . .... .
su uolumu perka arbatos sios Armijos kareiviai turi i mumis, 
puodus ir puodukus, ant ku-'progą išmokti amato ir įgy-i misijai: 
rių artistiniai išrašyta revo-' ti platesnį politinį žinojimą. I 
liuciniai (.balsiai. Mes atvh.ai turime p!.ipa.;

Visuose distriktuose So- žinti, kad nepaisant sudrū- 
vietai atidarė darbininkams i tinimo proletarinių elemen- 
ir valstiečiams bankus ir iš-1 tų Raudonosios armijos va- 
leido sidabrinius pinigus irjdovybej, ji dar nėra pilnai 
banknotas (popierinius pi
nigus), kuriuos greitai pri
ima Sovietų gyventojai ir 
paleidžia apyvarton. Iš sy
kio net baltagvardiečių dis- lis, susided 
triktuose cirkuliavo Sovietų valstiečių ir kitokių elemen-

se, užgriebimui teritorijos, 
įsteigimui ir apgynimui So
vietų galios. Jie myli ir 
gerbia Raudonąją Armiją. 

į Kuomet Raudonosios Armi- • j“ 
[jos pulkai maršuoja per jų;t* 
I kaimus ir miestelius ar juo

dar nėra pilnai 
paremta darbininkų klases 
ir biednųjų valstiečių gy
ventojų pagrindu, o kad jos 
dalis, net jeigu ir maža da

is stmabiųjų

WORCESTER, MASS.

Komisija registravimui na-1 
I rių raportavo, kad pasekmės j 
'neblogiausios; vieni registruo-; 

7': jas tuojaus, kiti prisižada, tre-j 
' ti laukia čarterio. Iš visko at- i 
Į rodo, kad visi nariai bus su 

Darbas paliktas ko- 
registruoti tuos na- > 

rius per šį mėnesį, kurie pali- ' 
ko dar neužregistruoti. Pir
mininkas M. Stalulonis ra
portavo kas link čarterio ei
gos; viskas einą gerai, tik ki-.l 
tos kuopos Mass, valstijoj tu-1 
ri nepadaryt kokių stambių I 
techniškų klaidų; turėkime | 
gerą ištvermę; patartina vi- 
soms kuopoms daugiau kant
rybės; kad ir mažiau rašyt, 
mažiau kalbėt, o daugiau dirb
ti; tuom pagreitinsime gavi
mą čarterio. Raportas iš 
Priešfašistinio Komiteto paro-

Copr., 1932.
The American Tobacco Co.

LUCKIES iš tikrųjų palankūs mano gerklei
ČTupe nenori aštrių knitėjimų. Aš LUCKY mėgėja. Negali būti abejonės 
apie tai — LUCKIES iš tikrųjų palankūs mano gerklei. Valio,- tam jūsų pato
bulintam Celofaniniam pakelio įvyniojimui — jis tikrai atsidaro be didelių 
pastangų — dėkų tam skvetui.”

“It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitejipius—prieš kosulį 

Neperšlampamas Cellophane Užlaikę tą "Spraglnhno" Skonį Visuomet Šviežiu

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—GO moderniškų minučių su geriausiais pasaulio lokių orkestrais Ir Waller Winchell, kurio 
pasakojimai .’pi e šiandieną tampa rytojaus žinios. Programos kiekvieną Antradienį, Ketvirtadienį, is Šeštadienį, vakarais per N.B.C. radio



Puslapis Ketvirtas
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KULTŪROS IR KRYŽIAUS VARDU
B. Jasenski

(Tąsa)
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rengimą.
rų laimėjimų. Gera orkestrą šo
kiams. Tai pirmą sykį mūsų miesteVerte V. S. Mažiukas.

su!.. Nutraukite!
Išrengė jie Pan Tcian-kę iki paskutinio 

siūlo galo. O sargas Vikentis kažin iš kur 
tai atvilko seną suplyšusį chinišką apval- 
kala. v

—Štai, apsirengk!
Pan Tcian-ke apsivilko; visą jam kūną 

skaudėjo. Tarnai vėl įsikabino į rankas.
—Traukitės šalin!—Ir iš visų spėkų ber-

Pan Tcian-ke iš džiaugsmo visas suju
do. Pranešimą paruošė ilgą ir tvarkingą. 
Bet neteko jis jam perskaityti. Misionie
rius “tėvas” Painuti jau pastebėjo Pan 
Tcian-kės kokius tai prasišalinimus iš gim
nazijos. Pradėjo jį sekioti. Dienos laiku i 
nuvyko į Pan Tcian-kės miegamąjį kamba-i 
rį ir ten surado “Komunistu Manifestą” j 
ir greta jo paruoštą pranešimą apie mi-;niukas pasiryžo pasiliuosuoti, bet rankos 
sionierių rolę, kaipo imperialistinio paver
gimo įrankius kolonijose. “Tėvas” visas, 
Jraudo ir uždusęs įpuolė pas vyriausią mi-' 
sionierių vadą Dominiką. Pateikė “K.;
M.” ir raportą.

Nelaukdami nei vakaro, pasišaukė ten ir į 
Pan Tcian-kę. Raštinėje, pamėlynavęs i 
Dominikaš kratė ore Pan Tcian-kės pa-: 
ruoštą pranešimą ir iš piktumo rėkė, kaip ' 
kokis hipopotamas:

—Vu!.. Vu!.. Laukan, netikusi avis! i
—Atiduokite knygelę, nedrįskite dras

kyti,—ramiai tarė Pan Tcian-kė.
—Ak, tu kalės vaike, aš tau parodysiu! • 

Nutraukti jam kelines!
Du galingi sargai- pagriebė Pan Tcian- 

kę už rankų, o trečias nutraukė kelines, 
parsivertė ir mušė pasimainydami. Vy-’ u. .. . ----  --------
riausias misionierių vadas Dominikas ne- ’ anglų audimo fabrike—kaipo 
perstojančiai kartojo: ' . ___  __

—Ak, tu kreivaakis velnias, aš tave iš-1 ryto iki 8 vakare, o algos 8 centai į dieną, | 
mokysiu, kaip dievą niekinti! Ak, tu kalės i arba 2 meisai. 
vaike, aš tau parodysiu, kaip misionierius i ryžių nusipirkti pragyvenimui. Nakvynei 
niekinti! - i susirado vietą. Į darbą ėjo energingai, su

Nuplaktą trenkė ant grindų. noru. Ten susigyveno artimai su darbi-
—Nutraukite marškinius! Viską!.. Ba-j ninku masėmis, susitiko su tikruoju jų gy- 

tus!.. Viską!.. Viekas mūsų!.. Nutrau-; veniniu, 
kite ir apatinius drabužius!.. Viskas mū- į

Birfibos prakalbos turinys: 
Pasaulio kapitalizmas, kad iš
silaikyti, ruošia naują karą, 
pirmoj vietoj prieš Sovifetų Są
jungą. Organizuokimės, kovo
kime po Komunistų Partijos 
vėliava prieš kapitalistus ir jų 
sistemą, prieš badą, prieš al
gų kapojimą, už tuojautinę be
darbiams pašalpą, prieš puo
limą ant Sovietų Sąjungos, už 
pasaulinę revoliuciją. Lai gy-

vaizduoja klasių kovą, šaukia
organizuotis, kovoti UŽ darbi- bus toks puikus parengimas, sma- 
ninkų reikalus. Pažiūri į “N. giai pasišoksite ir
Cadvne” amžinau miklinai P1*adžia 7-tą valandą vakare. Iš Ura Gynę amžinas SU Kliu n priežasties bedarbės įžanga bus ste-

draugės ir draugai, tema yra labai 
svarbi. Taipgi šiose diskusijose bus 
pagaminta, protesto rezoliucija; prieš 
kruvinojo Smetonos valdžią- kas link 
nuteisimo drg. Kasperaičio mirtin. 
Todėl, draugės ir draugai, malonė
kite

šoksite ir pasilinksminsite. 
7-tą valandą vakare.

atsilankyti skaitlingai.
Užkviečia visus Komisija.

(39-40)

mas, pilnas nuodų prieš komu
nistinį judėjimą. Už tai dar
bininkai ir atsuka nugaras 
Prūseliai ir Ko. Darbkoras.

CHKAGOS LAIŠKAS
GERI POŽYMIAI

Vargiai kada nors pirmiaus 
i tiek daug žmonių lankėsi mū- 
; su prakalbose, kaip kad šiuo 
I tarpu—d. Mizaros prakalbo
je. Lietuvių Auditorija buvo 
i kupinai prikimšta. , Buvo virš 
11,100 žmonių. Pažymėtina, 
j kad daug naujų, iki šiol nema
tytų mūsų mitinguose darbi
ninkų, dalyvavo šiose prakal
bose. Aplelinkėse taip jau

savo kūną skarmalais, siauromis gatvėmis skaitlingos prakalbos buvo, 
kaip ir pačioj Chicagoj. < • /

Tai rodo, kad darbininkai

subraškėjo ir savo neatsiekė. Tada iš pik
tumo spjovė “tėvui” Dominikui tiesiog ant 
akių... Tarnai nutempė jį apačion ir, ati
darę vartus, iš visų spėkų trenkė jį ant 
gatvės. Parpuolė jis vfauryje gatvės. 
Gimnazijos vartai užsidarė. Priėjo poli- 
cistas:

—O ka tu?v

Pan Tcian-ke atsikėlė ir, pridengdamas

jiems bent vieną pravesti. Dar 
prieš nominacijas strazdiniai 
menševikai pamatė tą ir dėlto 
“atmainė gaires”: vietoj už 
visus savus, agitavo už “visus 
senus” viršininkus, bet patys 
balsavo už savo “sleitą.” Tai, 
žinoma, negudri politika, bet 
anot patarlės: “Sulig Jurgio 
ir kepurė.” Ką daugiau iš 
Strazdo norėti?

būtinai žema. (39-41)

GREAT NECK, L.I., N. Y.
T.D. Aps. John Reed 48 kp. Great 

Neck, L.I.,N.Y., rengia svarbias dis
kusijas, kurios Įvyks seredoj, vasa
rio (February) 17 d., 1932 m., Zen. 
Strauko svetainėje, 139 Steamboat 
Rd., Great Neck, L.I., N.Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Tema diskusijų: 
“Ar mes turime organizuotis į Be
darbių Tarybas?” Kaip matote,

DETROIT, MICH.
L.D.S.A. 17 kuopos extra susirinki

mas bus seredoj, vakare, 17 d. va
sario, 7:30 vai., Draugijų svetainė
je, 3302 Junction Ave. Siame susi
rinkime bus svarstomas “Darbinin
kių Balso” vajaus klausimas ir kaip 
yra patiektas planas “D. Balse,” kas 
link šaukimo suvažiavimo ir keiti
mo mūsų organizacijos vardo ir a- 
belno viso veikimo klausimas. Drau
gės visos dalyvaukite susirinkime ir 
gerai apsvarstykime dalykus.

Sekr. N. Astrauskienė.
(38-39)

skubinosi pas ilgaplaukį. Atvyko ir papa
sakojo viską. Ratelio narys apgailestavo 
ir nuplovė žaizdas. Ištraukė apatinius 
drabužius, suteikė juos ir davė seną apdė
vėtą švarką. Pagelbėjo apsirengti ir ap
nakvino.

Už dviejų dienų Pan Tcian-ke jau dirbo 
i paprastas

DARBININKAI ATSIMETA
Ne tik pradžioj mūs^ kovos 

su oportunistais, bet dar ir po' 
“Vilnies” bendrovės suvažiavi-

labai interesuojasi Sovietų Są- mo keliolika ir sąžiningų dar- 
junga, kad jie neklauso social- bininku palaikė prūseikinius 
fašistų ir kitų Sovietų priešų menševikus, bet dabar metė 
melų.

i Rengtasi prie šių prakalbų ; H^bMsavo. A.L.D.L.D. kuopoj 
irgi geriau, o tai daug reiš- j

_ _ kia_. Daugelis mūsų mitingų
darbininkas. Darbo valandos buvo nuo 81 kenčia del prasto prisirengi-

I mo.

juos. Pavyzdžiui, d. Petrutis

Tokios algos neužtenka nei

I prieš išmetimą Prusėikos, bet 
dabar jis veikia bedarbių ei
lėse, matai jį visur svarbes
niuose susirinkimuose. Dirba 
jis sykiu su mumis. Tą patį 
galima pasakyti apie 13-14 
darbininkų.

(Bus daugiau)

K PASEKMINGO MASINIO SUSIRINKIMO 
KAŠTONE, PENNA

EASTON, Pa. — Vasario 
7 d., E.D.O.B. Komitetas su
rengė prakalbas. Kalbėjo d. 
A? Bimba, L.K.P. Centro Biu
ro, sekretorius. Pirmojoj savo 
kalbos dalyj daugiau palietė 
besiartinantį naują imperialis
tinį karą. Labai vaizdžiai, su 
statistikos skaitlinėmis nupie
šė dabartinio krizio priežastis, Griciunas; po 25 centus: O 
industrijos smukimą, ir šian
die rezultatas—be darbo vi
same kapitalistiniame pasau
lyje apie 45 milionai darbinin
kų, kuriems gręsia paskučiau
sias badas. Ir kapitalistai ne
suranda kitokios išeities iš šio 
krizio, kaip tik per karą, kuris 
kad ir neoficialiai, bet faktinai 
jau prasidėjo rytuose. Ta
riaus susikirtimai Mandžuri- 
joj, o ypač Shanghajuj tarpe 
kapitalistinių šalių yra tik ma
nevrai, idant sudarius progą 
sutelkti karines spėkas ir, pas
kui susitaikius, bendrai sukriu- 
šinti Sovietų Chiniją ir, visą 
Chiniją pasidalinus, 
vietų Sąjungą. Tai 
perialistų planas.

Paskui d. Bimba 
jo, kokią poziciją 
kai turi užimti, kad nedalei- 
dus imperialistams įvykinti sa
vo užmačias. Visų pirma sto
ti į Komunistų Partijos eiles, 
remti ją visais būdais, nes tik 
po jos vadovybe yra vedama 
tikra kova prieš darbo žmo
nių skriaudėjus ir prieš ren
giamą Sovietam skerdynę.

Kas šiandieną,—sako
Bimba, — tvirtina, kad Sovie
tų Sąjunga pati mokės apsi
ginti nuo užpuolikų, tas suži- 
niai mulkina — migdo darbi
ninkus, sulaiko nuo kovos ir! 
tuomi padeda imperialistam. į 

Prakalba buvo įspūdinga ir j 
pakelianti ūpą kovoti už savo 
ir visų darbininkų reikalus.

Padaryta pertrauka rinkta , 
aukos Agitacijos Fondui. Su
rinkta $20.38. Tai stambi au- i 
ka, atsižvelgiant į publikos su
dėtį. Žmonių buvo virš šimto galėjo rūgoti, bet jis pabūgo 
ir didelėj didžiumoj proleta- į aštrėjančios kovos ir gelbėda- 
rai, bedarbiai ir dirbantieji po m as savo kailį, nuėjo pas prie- 
dvi - tris dienas į savaitę. Ne 
vienas aukopo paskutinius sa
vo centus, tuomi išreikšdamas 
savo pasiryžimą dalyvauti to
se kovose, kurias veda Komu
nistų Partija.

Aukojo po $1.00: L. Til
vikas, M. Petraitis, V. Mor-

kauskienė, W. Mikolaitis, 
Katinis ir V. Lengvinas;
50 centų : A. Tarvydis, F. Bač- 
kis, R. Stančikienė, K. Judic
kas. J. Mikolaitis, V. Morkaus- 
kas, A., Meison, Stankus, J. 
Stančius, N. N., V. J. Senkevi 
čius; M. Švegždienė 35 centus 
po 30 centų : P. Cahover ir J

PO'

( bavimą.” Tuomi, kaip papras
tai,, atsižymi P. švelnikas ir jo 
kolega Unikauskas. Kiti dar- 
tuomi padeda imperialistam. . 
bininkai ant vietos atmušė jų
jų melus ir provokacijas, taip, 
kad priekabių jieškotojai turė
jo užsičiaupti.

Prie užbaigos klausimas ta
po pakeltas del d. K as p ėrai
čio, kurį Smetonos fašistinė 
valdžia pasmerkė sušaudymui. 
Nutarta pasiųsti protesto ka- 

‘ blegrama Smetonai,- kad ati
trauktų savo kruvinus nagus 

i nuo d. Kasperaičio gyvybės.
Tuomi ir užsibaigė šis masi

nis mitingas. Darbininkai skir- 
■ stėsi pakilusiu ūpu ir didesniu

BEDARBIŲ TARYBOS
Turime du skyrių Bedarbiui Tr_, _• , v, .

Tarybų veik išimtinai! iš lietu-] 
vių susidedančius. Skyrius 15 
turi ąrti 500 narių ir gan veik
lus. Per šį skyrių, tai yra per 
darbą, į Partiją stojo jau ro
dos 15 narių. Keletas taipgi 
ir į kitas mūsų organizacijas. 
Mitingus laiko du sykiu į sa
vaitę—vieną paprastą, kitą 
apšvietos. Diskusijos dažnai 
labai įdomios. Daugelis gan į 

i prasilavino. ] 
: kai kurie pradėję lavintis, po-’ taip pat.

Urbienė, O. Unikauskienė, P. 
Pranevičius, J. Šlapikas, J. Ne- 
krošas, Joe “Barberis,” J. 
Johnson, Aglinskas, Lignuga- 
ris, M. Griciunienė, B. E. Sen- pasiryžimu kovoti už savo rei- 
kevičienė, Milevičius, J. Bač- kalus, 
kis, J. žąsinas, Kumįiauskas ir 
Mineika; smulkiais 
so 20.38.

Antru atveju d. Ai. Bimba 
kalbėjo apie oportunizmą ir 
kokią žalą jis atnešat darbi
ninkams. Nemažai citavo iš 
Lenino raštų, kaip Leninas žiū- 

, rėjo į oportunizmą, sų kuriuo 
jis vedė kuo aštriausią ko- 

. vą-karą. Aiškiais faktais nu- 
i rodė, kad Pruseika ir Kq. nu
ėjo tarnauti komunistų prie-;

Visose darugijose, kur 
išdėstinė- tik randasi Prusėikos pasekė-1 

jų, tai pastarieji sudaro ben-■ 
drą frontą su klerikalais, so-i ■ 

i cialfašistais ir fašistais prieš i 
: komunistus; ar tai būtų val
dybos rinkime, ar kokis klau- 

i simas surištas su klasių kova, 
susidaro vien tik du ‘frontai: 
iš vienos pusės komunistai ir 
jų simpatikair o iš kitos, visi 
kiti, pradedant sklojkininkais 
ir baigiant fašistais. '

Užbaigus prakalbą, pirmi- 

kokių klausimų, ir jei kas nori 
kalbėtoją kritikuoti, tai duo
dama pilna laisvė. Tačiaus 
nesirado norinčių kritikuoti, 
lik buvo pastatyti keli klausi
mai, k.t.’, apie “šiltas” vietas 
ir kitokie, į kuriuos d. Bimba 
tinkamai atsakė. Kas liečia 
“šiltų” vietų, buvo atsakyta,, 
kad čia neina dalykas apie 
tai, nes iš visų, kuomet dar 
Pruseika buvo Partijoj, jis ne-

pulti So 
toks im

darbiniu

d.

sams.

Reikia pasakyti, kad be jo- 
3.93; vi- kios agitacijos, tuojaus po pra

kalbų penki darbininkai pasi- 
: pirko po du “Laisvės” Šerus; 
du užsiprenumeravo “Laisvę” 
keletas atsinaujino. Tas pa- 

irodo, kad darbininkai įvertina 
i komunistinį laikraštį ir jį re- 
i mia. Prusėikos riksmas, kad 
i “Laisvė” bankrutys, yra vėjų 
; pamuštas.

Palyginimas
Kiek laiko atgal, 

gruodžio 27 d., 1931 m 
i kalbėjo Pruseika. štai 
paveikslai:

Prusėikos prakalbi) publika 
—apie Šmitas žmonių; sąsta
tas — Visa Philadelphijos 
skloka, virš 20 ypatų, jųjų 
tarpe ir A.L.D.L.D. iždo grė
bikė A. G. Jatužienė iš River
side, N. J.; didžiumoje bučer- 
nikai — biznieriai; Bethlehe- 
mo apie tuzinas žmonių ; vieti
nis f ašistuojantis elementas

ninkas paklausė, ar 'turi kas j meškauskiniai; darbininkų -— 
proletarų mažuma.

Bimbos prakalbų, publika,— 
virš |imto žmonių; neskaitant 
keleto sklokininkų ir poros fa- 
šistuojančių, didelėj didžiu
moj proletarinis elementas.

Prusėikos prakalbose surin
kta aukų nepilnai $20.00 1

Bimbos prakalbose aukų su
rinkta virš $20.00, šėrų par
duota už $50.00 ir “L.” pre
numeratomis gauta apie $20.

Prusėikos kalbos branduolys 
—Lietuvos ūkininkams, pras
tai ; sūriai, lašiniai, kiaulės pi
gios; inteligentija neturi vietų; 
Amerikos Kom. Partijos “ar
klinė taktika;” šolomskutis 
“iš pupų nevarytas,” “Sittrbu- 
kas tinka tik pėsčias eiti CaĮi- 
fornijon;” “Angarietis mus 
nepabaidys su Maskva, 
gyvuoją skloka”...

šus ir dabar susuko sau gūštą 
ir per “N. G.” drabsto purvais 
ant komunistų .

Kiti “klausimų” statėjai, tai 
ne klausimus statė, bet tik 
šmeižė Partijos darbuotojus, 
J. Bimbą ir Šolomską ir kitus, 
primesdami “žulikystę,” “ske-

pneš mus sukurstytų, kaip 
Prusis, Masonas, T. Milleris 
Yakštas ir keletas kitų, dabar 
jau, sako, nuošaliai laikysis. 
Aišku, tūli jų kiek “pasilsėję” 
grįš dirbti. Nesigirdi jau ir 
P. Monkevičiaus, Brazio ir ki
tų. Veikiausia irgi pasilsės ir 
grįš.

Visi sąžiningi darbininkai 
Pažymėtina, kad ! meta juos, veiklesni biznieriai 

. Strazdui ir Prūsei- 
j litiniai kalbant, nuo ABC, o kai liksis tik lepšės, kurie vis- 
dabar gan daug supranta, kla-i tiek nieko neveikia, niekur ne
šimai sąmoningais liko. Mat, tinka.
tie draugai dalyvauja visame Vesti kovą su Komunistų 
svarbiame darbe, kovose, tai, Partija net ir apsukresniems 
sujungę lavinimąsi su realiu i policiniams . mekleriams už 
darbu, greit prasilavino. Kita, • Pruseika, Strazdą ir Butkų lie
tai prasisiekimas

i boj.
kai. A>J Į7 l 1 VU UVf.KVlVVJk V,| V .
si, nes mažai kas kalbėjo, da-|o..... ....  r____  ..
bar daugelis kalba ir gan len- i ti, kad savo priešKomunistinę 

i gvai einasi. P ' ’ ■ ’ ‘ 1'
girnių.

Aktualis 
m as kovose

I vina darbininkus. .

anglų kai-’ vyksta, o ką jau kalbėti apie 
Mitingai laikomi anglis-1 šiuos. Melais galima laikinai 
Iš pradžios sunkiai ėjo-; kai ką suklaidinti, bet neil

gam. Tik paikšai ^ali many-

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!
Literatūros, politikos ir visuomenės mokslų darbininkų žurnalas

“PRIEKALAS”
1932 m. pradeda eit kas mėnuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas

“Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio į mėnesinį, o taipogi pla
tesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato su
stiprinimas duoda galimybės *1932 m. žymiai pagerinti jo turi
ni ir išvengti visos eilės trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

“Priekale” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaizduo
jantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, kovą 
ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 
ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyve
nimą ir kovą, ir rašoma yisais aktualiai proletarinės literatūros 
klausimais.

“Priekalas” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, statyba,” 
kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba ir kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjima svarbesnių SSRS, 
socialistinės pramonės įmonių, sovehozų ir kolchozų gyvenimas 
ir augimas.

“Priekalas” daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 
pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
skraistėmis, ve’ikimą ir darbus.

“Priekalas” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta
tybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse jis 
rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 
“Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio
grafija ir kritika” ir kitus.

“Priekalo” reguliarus išėjimas ir visų uždavinių išpildymas pir
miausia priklauso nuo aktingos mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėjų paramos. Todėl reikalinga iš anksto 
užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu
siai remti jį.

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

“PRIEKALO” Kaina:
Amerikoj: metams — 2 doler.

6 mėn. — 1 doler. 
atsk. egz. — 20 cent.

Argentinoj ir Brazilijoj 
metams — 1 doleris 
6 mėn. 
atsk. egz. — 10 cent.

50 cent.

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima .

Redakcijos adresu;
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Inostrannich 
Rabočich” 

Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj beto dar galima 
Išsirašyt per “LAISVĘ”

M
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MŪSŲ KUOPOS*

A.L.D.L.D., L.D.S.A ir kito- Xu'Sas tag nlgru darbi- 
se musų organizacijų kuopose | nink[ )(as nauja atsh.as dar. 
matosi šie geri reiškimai: i -r j.

Jos daugiau susirišę su vie-- be„<-vio.
DARBININKU

Chicagietis. . DAR TURIME 750 EGZEMPLIORIŲ
Kansas City, Mo. — Toks

Kalendorių.
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

Lai

darbas, dalyvavi- 
stebėtinai greit la-

Beje, yra ir čia-į poziciją bus galima paslėpti 
| blofu, kad jie einą tik prieš 
| Bimbą, Andrulį.

būtent 
čia 
du

LAISVeS administracija
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

SEKANTIS LAIŠKAS
Sekančiam laiške parašysiu 

kiek narių gavom,e į Partiją; 
apie mūsų mokyklą, kaip eina

DARBAN IŠBAIGTI PLATINTI

jos uaugiau susu isę_ su vau- . Bandysime rašinėti bent vie- 
tos tarptautmni darbminkų ju- j na lajška kas savaitg .<Lais_

■ dėjimu, daugiau lankosi j jvai- -j .. bet‘ laisviečiai turSs (t;}
■ rias konferencuas, bendrai ų da u.
i veikia. i
: " i
i Pažymėtina, kad tos, kuriom j
teko kovoti su renegatais, |

' prūseikiniais menševikais, me-i didelis pasidarė masinis be- 
i ..... jar]Dįlj judėjimas, kad net

miesto majoras pasirašė Be
darbiu Apdraudos Biliaus 
peticiją. Pabijojo tas po
nas, kad vietos netektų atė
jus rinkimams.

KALENDORIŲ

Į sti juos laukan, kaip, pavyz- i 
džiui, 19 į<p., dabar gyvesnės 

I ir veiklesnės už kitas. Susi- 
1 rinkimai gyvi ir skaitlingi.
Naujų narių gauna. Partijos 
vajus svarsto, ima juose daly- 
vumą. RoCkfordo kuopa, kur 
tie menševikai tūlą laiką netgi 
daugumą turėjo, dabar, nuga
lėjus juos. irgi gerai, rūpes
tingai veikia.

L. D. S. KUOPOS
Jau Veik visos čia kuopos 

yra nominavę centro viršinin
kus. Nauji menševikai daug ti
kėjosi šioj organizacijoj, ypač 
Chicagoj, bet kada pamatys 
balsus, jų viltis nupuls žemai, 
į kulnis. Pavyzdžiui, gali būti 
53 k p. Kiek gyrėsi jie su šia 
kuopa, o nominacijos štai kaip 
praėjo: Be didelių. pastangų, 
be prisirengimo mūsų kandida
tai gavo tarp 40 ir 60 balsų, 
o menševikų čielas tikietas 6- 
7, tik Bacevičius, kaip vietinis 
(ir niekas prieš jį čia nekal
bėjo) gavo apie 34 balsus.

North Side, kur buvo skai
toma jų tvirtovė, vos 5 balsus 
sugraibė. Roselande biskutį 
daugiau. Abelnai jie gavo 
tiek mažai, kad neliks vilčių

Minneapolis, Minn. —Be- 
. darbių drąsi kova per ke
lias paskutine^ savaites pri
vertė miesto tarybą paskir
ti $500,000 bedarbių šelpi
mui.

Jei jis liktų neišplatintas, tai 750 darbi
ninkų būtų nuskriausti apšvietos atžvilgiu 
ir “Laisvė” turėtų didelį materialį 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.

SPRINGFIELD, ILL.
A.L.D.L.D. 7-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks vasario 18 d., 
7:30 vai. vakare, pas K. Lagūną, 
1520 Pennsylvania Ave. Visi nariai 
ateikite, nęs yra svarbių dalykų ap
tarti, dar užsilikusių iš pereitų me
tų. Turėsime padaryti planus veiki
mui ateinančiam sezonui. Taipgi yra 
svarbių laiškų iš centro prisiųsta 
delei apsvarstymo. Tad visi ateiki
te.

Kp. Valdyba.
(39-40)

GRAND RAPIDS, MICH.
Liet. Darb. Susiv. Amer. 37-ta kp. 

rengia įdomią Beano Partiją suhato-

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

Visi litera- 
kurie pir-
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DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

371 Lakes St., Newark, N. J. Tel., Humboldt 2»7964

Lietuvoj Bedarbiai Bruzda; Eina
30)E

IR ’aPIĖLINKEŠ Pihn' pagelb. A. įtatųsėvitfa, lOOSr-
=^==---- ---------:--------------

I J. MiliauskaB, 626 Woodward Ave., 
i McKees Rocks, Pa.

' A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAIJT ff * ' • 1 * ' Kp. Sekretorius ir antrašas:Kova ugomy Kasų

---------------------- - ■ <1—St. Kuzmickas, 197 Ohio 
! doah. Pa.

6— M. Paulavičieno, 123 E 
McAdoo, Pa.

6 S. TclkHnis. 7709
Cleveland, Ohio.

7— J. f). Sliekas, 3121 Elroy Avc.. 
wood, Pa.

8— W. Stačinskas. 2310 Sarah St.. 
Pittsburgh, Pa.

9— J. Yasadavičč, 538—3rd Avė., 
Kensington. Pa.

10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 
Heights, HI.

11— Anna Adomaitis, 
. gahcla. Pa.
! 12—John Kinder’s, 

Ambridge, Pa.
. 13—S. Orban, R. F. 

Urbonas, 
Pa.

• Kauno spauda paduoda malkas pjauti — skaldyti,
I žinių apie badaujančių be- gatvę, kiemą ir kitką valyti, 

Š.tai praneša ar kitą kokį panašų darbą. I 
Bedarbiais nieks nesirūpi-!

Sausio 25 d. apie 10 vai. na.”
O sausio 25 d. Kaune bu- i

širdies Mušimas. Gūžys inių druskų, ypač iodo.
Drano-P žrvdvtman šutei-i Visokių esti gūžių. Tūli | darbių kovas 

kite man ateakvrna i mano ’lJ nčra tokie blogi ir jie ga'|iš Mažeikių: 
klausimus per mūsų dien- hina P.^yą be jokios, “ 
rasti “Laisve” į operacijos, tik šiaip higije-įryto prie Mažeikių m. savi-

' ,T G niškai užsilaikant: reikia • valdybės raštinės susirinko! vo laikomi masiniai susirin-!1. Mano sūnūs 22 m., 6 su • • • - 1 J ..... l i

viršum pėdų ūgio, sveria
180 s v. Vyras, kaip ąžuo
las, bet bus gal du Inetai

Alabama vt ZUK7AXV* j A V . A VXAV1U j VC'VlVljJUVO x aociuvū C110AL Uinu j \ iCl, A lYUlll 1 111CVO1111 Cll OLlOllAll'" į 

i gero gamtinio maisto, dau-1 Mažeik. miesto bedarbių i kimai delei ligonių . kasų i 
giau poilsio, mažiau rūpės-; darbininkų minia, apie 100 J rinkimo. Žinoma, komuhis-iO i ' i I „ ---------------------» ** ", •* -

čių, baimių ir tų sielavartų.! žmonių, reikalaudami iš sa- tai negali viešų susirinkimų 
Kartais esti gerai imti iodo i vivaldybių darbo ir duonos. 
j • i j — ✓ z z m • _ _ _ i    • i • ' v i • • ilaiko, kaip jam retkarčiais j ^n|ęįf!ros (“Tincture iodi-1 Bedarbius prie demonstra

užeina labai smarkus S11“ine”) po lašą kas savaitė, 
dies plakimas. Ir tuo tai -, j(arįajs esįį gerai švitinti 
pu jaučia silpnumą. Buvo, gūžys Rentgeno spinduliais 
pas gydytoją, bet meko to-' (“X-ray”), kartais radiju- 
kio nesurado ir pareiškė, I mu • . '
kad viskas gerai. Svaigalų; pavojingoji gūžio rū-;ligi 300^—400 
visai nevartoja. reikalinga , A...,_________

2. Moteris 45 m. amžiaus, I jums vietinis gydytojas ga- įstracijos nevedama. Kiek 
sveika ir niekad, nesirgusi,, I^tu pasakyti, ar reikia; vieną rytą nuo 5—7 vai. su- 

operacijos. Man rodos, fi-;sirenka būrys bedarbių 
zinis gydymas, abelnoji hi- 
gijena dalyką pataisys tik
riau ir pastoviau, Pasiskai
tykite knygoje “Darbinin
ko Sveikata” apie liaukas 
ir apie jų ligas.

laikyti. Susirinkimus laiko 
i po Smetonos globa tik krik- 
i ščionys demokratai ir so
cialdemokratai. Bet tri-juo- 
I se įvyko kruvinos mušty- 
įse įvyko kruvintos mušty-

5t. Corliss.•

Carnegie, ■

Shenan-

Mon roe St.,

Abcrdcn Ave.

BrėnU

i PITTSBURG H O 1 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W.
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. S'.ickienė, 3121
roy Avc., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie,' Pa.

Į Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Ilarcum i
■ Way, S. S Pittsburgh. Pa.

Pa.
A. Kairys, 414

EI- į
St„

25th St„ Moline, III. ’ ,.
Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10tb-

Avė., E; Moline, III.
Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 6th

Avė., Moline, III.
Iždininkas M. Jonaitis,

Avė., E. Moline, III.
Iždo globėjas J. B. Julius,

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairis, 2435—33rd StH .

Moline, III

215—17th;

, 48th ,St'

New

St.. Monon- | 

Maplewood Ave., 
2, Rices Landing, | 

.ibrary St., Brad- , 

’odd St., Aliquippa

ilcika, 142 Pine St., Nanticoc, 
—n. Levine, 242 Penn Avc. I 

T|u-tlo Creek, Pn.
* Preikšą, P. O. Box 201. 

Va.
Mansis. P. O. Box 65, Sloven 
Cibulskis, 
Y.
Sodeikis, 

Youngstown, __
I 25-‘--L ' Dielininkaitis. 
I lo, N. Y.
(26- -L, nevis, 22 1 E.

10.49—4th

439

D.

434
I Pa.
I 14—Geo. 

dock,
: 15—P. Kavaliauskas, 300
I !>■ 
I 16-J J 
j 17—KĮ 
j 19—J; 
I W.
1 20—L.
: 22—p. 

N.
24—P.

TEISYBĖS MYLĖTOJU VYRŲ 
M OTERŲ D RA UG YSTĖ, 

MOLINE. ILL,
Valdyba 1931 Metam: 

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., 
line, III.

IR

Mo- !
1

'1

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKB®

I IbakamuojA Ir laidoja noMiraaiuc ant 
riaokių kapinių. Norintieji geresnio pa* 
tamavlMo ir ui temą kainą nnliSdlaa* 
valandoje i* u kites pa* atauą. Paa asana 
galite gauti loins ant visokių kepintų kva ■ 
<»r>ai>s>oa« vielos* Ir ai žesea kainą.

Extension, 

, Minden. !i 
ox bb, .'iiovan, Pa. j 
Link Ct.. Maspeth, I 

Powersdale Avc., | 

Eckert St.. Buffa- j
Mahanoy Avc., Girard- !

fcijos sukurstęs mažeikietis
ijakša, gyv. Daukšo gatvėj
Bedarbiai policijos išsklaid-
dyti.

“Bedarbių mieste esama! nes ir susirinkimai pakriko.
<211 1 ‘i n V i m P i 27—Motiejus Batuf.ifl, Box 24, Wilsonville, IlloLloll J111X HI1C j nn iz..i.:iob;0 n,.~ oqc. Ceil

Ben

Pa

», net gal ir 
operacijos.jdaugi.au ,nes oficialios regi-j Šančiuose, pasak

O masiniam
“L.Ž”, su

jauktam krikščionių, pasi
rodė ir kalbėjo klerikalų 33 

iš ! lyderio Ambrozaičio sesuo.;3 
30—40 asmenų prie centra-: Jis savo broli griežtai p 
linių vaistinių ir kino “Ly-, merkė ir šaukė darbininkus | 
ros” namų, laukdami, kol i “saugotis darbo federaci 
ateis koks darbdavys ir; jos ir jos vadų, kaip ug 
jiems suteiks darbo,—ar tai nies ir maro.”

bet jau bus kokie metai, j 
kaip jai pakilo pasmakrėje, | 
dešinėj pusėj kaklo, kaip 
žvirblio kiaušinėlis, gužiu
kas. Kiti vadina “goiter.” 
Ar galima kaip nors praša
linti be operacijos?
Atsakymas.—

1. Gali būt, kad Jūsų sū
nus ir yra visiškai sveikas. 
Jam gal nėra jokios orga

ninės širdies ligos. Tačiau 
jam užeidinėja apysmarkis 
širdies plakimas. Taip jam 
eęti veikiausia tada, kada! 
gauna perdaug nuvargti,' 
susinervuoti, o 
pasilsėti. Reikia žinoti, kad! 
mes tiktai viena širdi tetų-1 
rime, ir kad širdis nuolat 
darbuojasi, 
pompuoja. Ir širdžiai pri-, 
seina privargti, nuo kokių , pl,ikišta po|itinių |(aliniy Ke. 
didesnių pastangų, nuo fizi- akcija siaučia. Mes turime 
nio ar dvasinio persidirbi-! smarkiau prieš reakciją veik
me. . ‘ i..........

Geriausias bus Jūsų SŪ-' n*ū kalinių. ! kalėjimus kovingus niainierių įmą ir Jaunųjų Komunistų Ly- [
nui daiktas-r-t'ai ilgiau kpa-i šiame susirinkime taipgi iš-'streiko vadus ir darbuotojus!

. • ji- • ® ‘ įnešime protestą prieš Lietuvos Tarptautinio Darbininkų Apsi-
mieg tl lt dažniau Stiliau-Į smetonjnius, kurie nuteisė nu-1 gynimo ir Darbininkų Tarp-i 
netl, pasilsėti. legul jis ka-1 žudyti drg. Kasperaitį, pasi-Į tautinės Pagelbos; kriminaliai; 
da nors dieną bent truputį; šventusį Lietuvos darbininkų ir ■ Meliono gončai taipgi pagrie- ■ 
pogulio paguli, pasilsi. Ka-; 
da turi progos: po pietų ar
ba prieš vakarienę.

Titlsfergfečiai Rei-
/d

permažai1

Pittsbisrghiečiaį Demonstruokime Seredoj

PITTSBURG, Pa. — Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas šaukia masinį mitingą rei
kalavimui paliuosuoti politi- 

tvaksi, krauja !nius kalinius iš Bldw-Knox ka
lėjimo ir kitų kalėjimų.

Šiandien kalėjimuose pilnai jų Komunistų Lygos.
|,j‘ jauml draugą u 
užmušė vietiųio :
A. Melionu Įrankiai;

PITTSBURGH , Pa. — šią streiko sritį, kaipo kovojančių 
seredą, vasario 17 d., 3-čią vai. į mainierių pritarėjai, 
po pietų, Įvyks didelė masinė' jr tiktai pereitą^savaitę M ei- 
demonstracija ant kampo Dia- |()no kompanjjos v|, nukapojo 
mond n- Wood . Sts. i uždarbius mainieriams Carne-

Darbininkai ir darbinmkes, I . p. t<!bu b C()a| Co 0 
kuo skaitlingiausiai sueikite į j - ---- ■
šią svarbią demonstraciją. O 
jinai ruošiama protestui, kad 
Andriaus Meliono i’ 
padaužos vasario 10 d. nušo
vė drg. Harry Simmsą. dar
buotoją Nacionalės Mainierių i 
Uifijos ir organizatorių Jaunų- ' 
’ ‘ T Ir ne tik i džiu

brutališkai j kų 
milionieriaus jų terorą, organizuokime Na-i 

jie tenai cionalę Mainierių Uniją, Tarp-!
Darbininkų Apsigyni- j

j pirmiau, vasario 4 d. Pittsbur-, 
| ghe ir McKeesporte Meliono | 

... ,.!ir kitu kapitalistų komanduo-153-j."
g,;nkluotlljama policija užpuolė ir su a r-! 54-cįL 

bedarbių demonstracijas. 11
Draugai ir draug'ės, demon

struokime prieš tuos žmogžu- 
s ir bjauriausius darbinin- 
siurbėles! Atsakydami į

: ti, stoti už paliuosavimą politi- Kentucky valstijoj sugrūdo j tautini

70-42

1324 
Ohio.

41

Norintieji 
riausio
narinio

i e m ą

ge-

patar-

kainą,

29— AnlanitH Kubilskis, Box 236, Coal 
toi', Pn.

30— J. Leonaitia. 107 N. Duquoin St.. 
ton, III.
L. Tilvik. 3S N. 7th St., Easton, 
•A. B. Shutkus. 1256 Scribner 
Grand Rapids, 

1 34- J. Attdiejaitis 
to»b II).

i 35—K. Bagdonas, 114 N.
1 kin. Pa.

6 Alex Keršis, 711 W.
burg. Til.

17—L. Aiin.uiaB, P. O. Box 
Shannon, Pa.

j 38—M. Ta million 102 E. 4th
; Frankfort, III.
i 39—Tony Zcdolek, ' 514 Autumn 

linsville. III.
1 40—Anna Kirtiklis, 1388 Andrus 

Ohio.
41—.L Guz.iavičienė, P. O. Box

III. f
| 42—Frank Miller. P. O. Box 261, 
I III.
I 43—M

Saginaw, Mich.
■ 44—M. Ažukienė, P
I 45—M. Savukaitgnė, P. O. Box 262, Cuddy.

I 46—.T. Petrauskas, P. O.
Ind. ?

47—J. K. Alviniis, 2322
troit, Mich.:' 

'■ 48—Ant. Malinauskas, P 
ersville. Pa.

I 49 A. Matulevičių.’.. 279
Brooklyn, N Y.

I 50--Ch. Adomaitis. 420 Prcssly St., N. S. 
I Pittsburgh. Pa.

P. Maslavcckas, 69 S. Empire St., 
Wilkes-Barre. P 
Antanina Miku 
Ehlc.ago. »r:.

Gud'šauskas,
I.

Braknis, 
Pontiac. Mich.
V. Pdonskis, 
ington. Pa. 

; 56—V. Glaubiflius, 
Wilkes-Barre.

57— -John Norkus, 
ton, Pa.

58— J. N
Brighton. Mass-

N. 7th
12 b 6 

Micb. 
r. o.

Vine St.,

St.

568.

St.,

Ave., Vol- i

Shaino

Castle i
West ;

Col-

400, Bcnld, 

Buckner,

Lingcvičienė, 424 Fordney Avė., 

C). Box 426, Zeigler, 111.

ga. Dar Energingiau varyki-J’1’”- £■ 
mc pirmyn tą darbą, uz kurĮLn—.•...
kapitalistiniai nenaudėliai iš
rovė iš musu tarpo jaunąjį mū
sų karžygį drg. Simmsą!

Šaukia į Demonstracijąjbiednųjų valstiečių vadą. i be (kidnepino) ir nuplakė žy 
i Tad visi į masinį mitingą, | mius rašytojus, kurie atvyko Į ' Nacionalč Mainierių Unija 

Tai ^U1*S ivyks trečiadieny, vasa-1 — , ................................ ...................
• s ii* i "•v'.MioI/, D aibini n k u Ten tie,1 w i* /ą wr? w\ t? cmjambus labai daug IS to i2157 Center Ave., Pittsburgh, i TIMHE R StfWW Til - Iii LOK
naudos širdžiai, nervams irjpa. Prasidės 8-tą vai. vaka-j 10 tJVVWiy UrlJUnOVM
visiems tralams. . i re. ; visiems galams.

Be to, žinoma, reikia ge-1 
ro gamtinio maisto, neper-;
ta & urb0GeSrji;u;' Philadelphi jos Frakai
keletą minučių giliai pakve- | 
puoti— pilvu, ypač atsigu- ’ 
lūs ir rytą prieš atsikel- 
s*ant* r a •

Su vaistais geriau neuž-’ e a! ! darvtn 126.• i grupe rengia prakalbas apie tuuyict 
siaeti, nebent po tiesiogine; ^aįp prįVerst valdžią ir ka-; --------------
ten pat gydytojo priežiūra. J pitalistus šelpt visus bedar- į -otz/w a a 
Bet man rodos, bus galima bius. Kalbės drg. M. žaldo-Į CHARKOVAS. — Čionai 
gražiai apseiti ir be vaistu, i kas, Wood ir Davis, pastara- J traktorių f abi įkas iki sau-

2 Su gūžiais šitaip vra* sis 51110 JauniDM Komunistų I $i0 15 d. išleisdavo kasdien 
Dažniausia ta pailgoji kak- . va|{arC) vasario (February) 
lo liauka—-tiroidine arba 19 d., Lietuvių ūkėsų Kliubo 
skydine liauka perauga, ka-'svetainėje, 3: ‘ 
da jai priseina perdaug dar-! khiladelphijoj. 
buotis, kada organizme esti , . darbininką1 ir dar-
nemažai visokiu nuodingu ^ninkes’ ir LENINGRADAS. -Rau-ir iLn sh,i! 1^! ™ Į donasis Putilovas kasdien

!išleidžia 58 traktorius; gi 
traktorių dalių gaminimas 

60,000 rublių

medžiagų ir. kada maistui 
trūksta tūlu natūraliniu 
dėsnių, vitaminų, minerali-

NAUJO “PRIEKALO”

Tik ką aplaikėme naują 
numerį — No; 6 “Prieka
lo.” Žurnalas geras, daug 
apysakų, eilių, kritikos, 
bibliografijos, bedieviškų 
raštu ir tt.

Taipgi primename, kad 
dar turime No. 5, “Prie
kalo.” Siųskite ' užsaky
mus ir praneškite, kiek 
jums siuntinėti kiekvie
nos laidos. Kaina 20 cen
tu.

D. M. šolomskas, 
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

į

Box 118, Blanford, 

Scoltcn Avc-.. Be- , 

O. Box 246, Mr;i-

2515 W. 43r<l St.'

Elm St., Tamaqua, Į 

pryatal Lake Dr., ; 
lion Avc , Wa-li- 1

I 
George Ave.. N. En<), I

Ferdinand St., Scran-

Va lanchauKky, 11 Bigelow St., i

lene

437

222

316 
l’n.
351

T. D. A. Narys.

LIETUVOS SŪNŲ IR. DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1531 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

T alubinskasį
Tiox 108, Dracut, Mass, j

! Vięe-pirmininkas M. Dulkienč
180 Concord St., Lowell, Mass. .

I Prot. rašt. V. Mikalopas,
973 Central St. ■ 

Fin. rašt. A. Rutkauskas
' 1 Vine Street I
i Iždininkas, S. Paulenka

12 Chase St. !
-'Klibos globėjai: .1. Karsonas . 42 
. Tvler St.; A. Randeliunas, 98 Cha-I 
ipėl St.

Savo susirinkimus draugystė laiko , 
antrą nedėldieni. j 

Italų svetainėj. ■ 
19 Union Št. Lowell, Mass.

j \ G n 14 m J 1 J J J I I I Lt o

' kiekvieno ipčnesio i 
j 2-rą vai. po pietų,

! Traktorių ir Trakų Gamyba nių kultūrų pasėlio ploto: j 
-------- linų-ilgučių (dolguniec) bus!

STALINGRADAS. — Iki! užsėta 25 mln. ha. (1931 m.
sausio 12 d. kasdien buvę.’buvo užsėta 2,338.6 tūks-l

hnc Roilarliiii PoiLalaie 'pagaminta 120 traktorių; su j tančių ha), cukriniu burokų Į uus Deutoiy nemaiais | įausio 22 d pakilo iki 124|_i,67o toks. ha. (1931 m. i
I traktorių; sausio 23 d. iki!—1,494,8 tukst. ha.), saulo-l į™ * * > >»-tehš*?“.! “■ %

tukst., ha. (74.9 tūkst. ha.), 
. sojos—415 ha. (375 tūkst.).
A ' Sėjamų del siloso kultu- j iu

i po 44 traktorius; sausio 16
1 čl. išleido jau 45 traktorius;

1Š8 Richmond St.,;sausio 21—46; sausio 24 d.
47.

I kasdien daugiau iv : daugiau j 
' darbininkų yra .paleidžiama iš 
į darbo. Todėl, šaukiame jus 
kuo skaitlingiausiai atsilankyt pakilo nuo
Į šias prakalbas ir išgirst be- i kasdien sausio 15 d. iki 70,- 
darbių reikalavimus dele, qqq rllblitl sausio 21 d. 
ūmios phsklpos ir sociales ap-1 

idraudos įstatymo, ir kaip dir-1 v.
i bantieji ir bedarbiai, išvien-Trecio Bolševikiško I aVa- 
»veikdami, turi ir gali priverst 
. valdančiąją klasę išpildyt tuos 
reikalavimus.

sarįo Planas

Komisija.
(39-40)

; Paskersta 23 Žmonės
I ■ r

SRINIQAR, Indija. —Va
sario 14 d. įvyko kruvinas 
susikirtimas tarpe indų ir 

imozlemų. 23 žmonės' tapo 
paskersti. Susikirtimas bu
vo nesvietiškai atkaklus ir 
žiaurus.

rų plotas bus išplėstas ligi 
vietoj už- 

m. 851.9 tūkst.
(TASS).

1,186 tūlfst. ha 
sėtu 193 
ha.

Naujos Oro Linijos

LeningradąŠiais metai 
virsta didžiausią SSRS or-! 
laivininkystės stotim.

nuliūdimo va- 
landoje Kauki WKKflBLaK7 
lis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Eroadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Residencija13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 03O4-W
1023 M t. Vernon Street 

. Philadelphia, Pa.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

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

Sukatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, orjngam kambary—35c__
Naujai perdirbta R isi.škai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisytu didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuosos vantos išsipėrimui veltuiI 
MOTERIMS PANEDęLIAIS IR UTA ĮKINKAI S, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai <ielei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; tai)> pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

29-31 fcrell St, (arpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY JR t LUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y. 

, ' ■ • ' J > ! ' ’ ' ,
KELRODIS: B.- M. T. elcveiieriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;

B. M. 'i', subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 
Broadway karais—išlipt an^ Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1932 Metams
I’irni. A. Griškevičius, 1366 Broad,St. > 
Pilni, pagelb. P. Kri'kščius, 33 Ha

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

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

Avc., West Hartford, Conn.
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas M. Scliokas, 

288 Maple Ave.
Draugystes susirinkimai atsilmna į 

kas antrą ketvergą kiekvieno mėne
sio, Labor Lyceum svetainėje, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 I 
vai. vakaro.

s, 211 First St.
S. Rinkevičius, 121

V. Paulauskas, '■228

B. Barkauskas, 255

AUŠROS DRAUGIJOS
I ELIZABETH, 'N. J.
i

Valdybos Adresai:
i Pirm. Poškų
| Pirm. pag.
, Clark PI. .

Iždininkas
Clark 1’1.

Nut. Sekr.
iPine St.

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls
Artimiausiu laiku pradės Ave., Linden, n. j.
• i , • ii*- t •• i Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30veikti naktine oro linija Le-, Dayton st.

ningradas-Maskva. Tuo pa-’ 
•čiu metu prade 
tautinės orlaivių linijos: Le
ningradas - Talinas - Ryga 

j Kenigsbergas-Berlynas.

P. Kalniet ienė, | 
II Iždo Gkbėjas 

, 300 First St.
Organo Sek?. V. K. Shcralis, 120 j

259 Broadway j

Laisiiiuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

L1ETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. I& 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį, 
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo- . »■ 
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktikoms lėkei- ‘‘' 
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty- .. 
mo, carburetor ir visas sistemai 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai , z

'TO

liaus. Eksportai instruktoriai. Už
prieinama, patvarkytaUengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjiinaHtursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cials važinejimo^Rursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

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

1 Iždo Globėjas 
. - : 144 So. Park St.,veikti tari)- J. Krukauskas, 

i C----  °-,-i
į So. Park St.' 
i Maršalka J. Kieeina,
j Aušros Draugijos susirinkimai
I įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie- 
j no men.. L. L. svetainėj, 269-73 
' Second St., Elizabeth, N. . <1. Pra- 
1 džia 8-ta vai. vakare.

SSRS. Narkomzemas už-i 
tvirtino atskirų rajonų šį 
pavasario sėjos planą: iš 
viso 1932 m. bus užsėtai 
SSRS. 102,350 tūkstančių’ ..... ... ..................
ha. vasarinių kultūrų prieš 1 APLA centro KOMITETO Pirm, /č Bocis, 68 w. loth 
97,585 tūkst. ha. praėju-p 
siais metais.

>■ Kviečių sėjos planas už
tvirtintas 26,200 tūks. ha., 
avižų —18,225 tūkst., mie- kSmE 
žiu—7,090 tūkst. ha.,

Praplatinimas

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

Draugijtj Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?1

ANTRAŠAI

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMfir-

rD. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS
I BAYONNE, N. J„ VALDYBA

i St.

A. P. L.
Pirmininkas 

Corliss Si
Vico pirm.

Kensington, t M.
. Sekretorius J. Gasiunas. 626 Woodwarnd 

Mclyces Rocks. I’a
“‘7.’ . r (J. Yosndavidius, 538 3rd Ave., 
New Kensington. Pa.

Iždo WobSjal; -
, G. Urbonas, 434 Library St., Braddock, Pa. 

fpphnikl- Urbonas. 1925 llarcuniB Way, S. S., LcLlltlllxl Plttpbui-tfh, Pa.

F 
■>. 
K.

t. ANTRASAI 
Rodgers, 21

, Pittabugh, 
. StašiiiskaH, 
Pa.

1932 M.
1’2 Florien 
Pa.
Box 655,

St-

New

Pirm, pagelb. M. Panelis, 
! 24fh St.
. Prot, Rašt. P. Janiūnas, 

49th St.
Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591

128- W

Ave. A 
iKasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C 

Avė. Mokose, globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Avė., M. Višniauskienė, 9 W.K15th 
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 944 

j Boulevard;/J. Zaleckas, 24 E. 21st 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
St.

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s. 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkama ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t„ 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity S-8726

operacijos.jdaugi.au


pigiau

Puslapis šeštas .VIETINES ŽINIOS
darbuotų per minimas septy-1 
nias dienas delei išvadavimo IR1NEJ MOS DIENRAŠČIO VAKARIENĖJ

4
Ižan- tingėti reikia skleist specialę

J. Saulėnas.

LAIK-
NAU-

MADOS

tų jaunuolių gyvybės.
Bet kas reikia per tą savai

tę daryt? Reikia visiems vaik
ščiot iš namų j namus, sklei
džiant tuo klausimu knygeles, 
plakatus ir laikraščius; ypa-

1.000 SVEČIU IR VIETINIU ‘LAISVES’ 
DRAUGŲ IR RĖMĖJU DALYVAVO 1ST0-1

Milžiniška “Laisvės” vaka 
rienė, Grand Assembly svotai 
nėj, pereito sekmadienio vaka 
re, buvo kaip kokis masinis; 
apvainikavimas d i d ž i a usio, . rieniautojai, 
bolševikiškiatisio istorinio “I 
šėrininkų suvažiavimo. rl 
buvo tikrai rekordinė vakario-! 
nė.

Erdvinga salė buvo pirmu navo 
atveju kietai užpildyta vaka-j dailiai 
rieniautojais, bet toli gražu i 
negalėjo sutalpint visų; tad 
dar antru atveju sale apipil- 
niai prisipildė draugais iri 
draugėmis vakarieniautojais, i 
taip kad per abu kartu 
rieniavo kokis tūkstantis 
dalininkų ir pritarėjų,

t stęičiaus. Užbaigus vakarie- 
i nę, prasidėjo dainų programa 
' nuo pagrindų, taip kad jąja 

tvo pasidžiaugti ne tik vaka- 
visi šokių

Aido ir Rusu Choru 
Koncertas Sekmadienį 
Aidas kartu su Rusų-Ukrai- 

nų Darbininkų Kolektyviu 
Choru rengia didelį koncertą 

; ir šokius sekmadienį vasario 
Į (February) 21 d., Manhattan 
| Lyceum svetainėj, 66 E. 4th 
Į St., New Yorke. Prasidės 3- 
čią vai. po pietų. Bus gerų 
dainininkų ir šokikų (latvių). 
Bus gera programa. Tad ne- 
u ž m i rš kite atsilankyt, 
ga 50 centų.

Visi Nariai, Būkite T. D. 
Apsigynimo 17 Kuopos 

Susirinkime Rytoj

Antradienis, Vas. 16, 1932 
• » ' * t ' X i T ?■ til I ‘ . T - !

vaka
re, ūsų

to-
lesnių kolonijų. Ir visi pasi-j 
tenkinę gardžiais ir gausiais j 
valgiais ir mandagiais patar
navimais. Bet užtat draugės, 
ir draugai, dirbusieji del to-: 
kios minios pasotinimo, turėjo Į 
labai privargti. O kai del 
maisto parūpintoji! ir gaminto-; 
tojų, tai jų dai bas ėjo jau vi-' 
są subatą ir tęsėsi sekamadie- 
nį dieną ir vakare.

Visa “Laisvės” bendrovė, 
administracija ir redakcija gi
liai ačiuoja faip pasišventu- 
sioms draugėms ir draugams; 
sykiu taria nuoširdų ačiū ir vi
siems, atsilankiusiems i šią va
karienę.

Dar .bevakarieniaujant, jau 
griežė Retikevičiaus orkestrą, 
ir šokikais bangavo antroji 
Grand Assembly salė, žemiau

Todėl Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas (Interna
tional Labor Defense) šaukia 
visas darbininkiškas organiza
cijas ir abelnai visus darbo 
žmones, kad veikliausiai pasi-

laidą “Labor Defenderio,” pa
švęstą Scottsboro bylai; reikia 
Įtraukt kuo daugiausia darbi
ninkų, ypač negrų Į Tarpt. D

; turime paveikti 
i Įvairias pašalpines ir kitokias 

I organizacijas, kad prisidėtų 
j prie T.D. Apsigynimo; priva- 
! iome šaukti bendras draugijų

■ svečiai.
Programoje pasirodė jau 

' ne Sekstetas Aido Choro Mer- 
;■ ginų, bet Oktetas, tai yra dai- 

aštuonios' ir visos buvo 
uniformuotos. Savo 

darbininkiškomis bet revoliu
cinėmis dainomis, taipgi figū
ra! vviškais maršavimais ir ki
tais nudavimais Oktetas labai Į dienį, vasario 17 d., 
patraukė publiką. i “Laisvės” svetainėje.

Apart išanksto garsintų | Draugai ir draugės, 
programos dalyvių, turėjome j kite šiame susirinkime ir 
ir “siurprai/.ą”—draugės sese-1 mokėkite už. pereitus .metus, 
rys Zdaniutės iš Wilkes-Barre j kurie dar neužsimokėjote. Ne- 
natiekė kelis lipšnius duetus, j pamirškite taipgi naujų narių.

Malonu Įspūdi darė daina-1 atsivesti. Visiems darbinin- j . 17Q9 ,
x imas drg. Višniausko iš Bav- kams ir darbininkėms vieta V
onnčs ;r . ietiniu J. L. Kava-; priklausyti prie T.D.A., kuris j yra, 139 metus senumo, 
liauskaitės ir F. Pakalniškio ! taip didvyriškai kovoja už pa-Į 

liuosavimą politinių kalinių, 
! streikieriu ii’ kt. i

Visi T? D. .
{ z aro komisijos

k..r....... ; “Laisvėje,”
Tokis masinis darbininkų i vai. vakare, 

sugužėjimas i “Laisvės” dien-j Organizatoriu's.
raščio vakarienę ir dar antros j 
didžiulės svetainės tižpildy-j 
mas šokikais niums ženklina, Į 
kaip darbo minios remia revo- į 
liucinę kovingą “Laisvės” po-1 
ziciją. Tatai žadina mus dar ! 
energingiau, dar neatlaidžiau 
kovoti už darbo minių reika
lus ir išvien su jomis.

Rep. j

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo lietuvių 17-tos kuo
pos susirinkimas Įvyks trečia- 

vakare,

Visi bū
ti žsi-

Tuo būdu tiktai tegalėsime 
padaryti tinkamą prisirengimą 
prie nacionalių, visoj šalyj de
monstracijų vasario 23 ir 24 
d. už Scottsboro jaunuolių ir 
Tomo Mooney’o paliuosavimą.

New York.— Šiame mie
ste vargdienių taip vadina
ma “duonos linija” viešpa-t 

tai i

Visiems dainininkams pianu 
akompanavo H. Itetikevičiutė. 
Programai pirmininkavo drg.

Atlantic, City. — Vasa-
Apsigynimo ba-1 no 14 d. gaisre supleškėjo 
; nariai būkite Į palinksminimo daržo na

ši trečiadienį, 8-tą mai. Nuostolių padaryta už

Smarkaus Vajaus Sa
vaitė už Negrų Jau- j 

nuoliy Paliuosavimą

$500,000

I ar bi ką iš auksinių daiktų ži-■
nu- 1

į Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai
! Dovanom ar patys sau norėda- 
■ mi pirkti laikrodžius, daimantus

i nokite, kad pas mane 
Į sipirksite.

| ĮVAIRŪS 

I RODŽIAI ■
j JAUSIOS 
j UŽ PRIEINAMĄ
1 KAINĄ

| *Taipgi taisau visokius laikrod- į 
?žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš Į 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. J 
I Williamsburgieciams, kuriems į 
’ pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. J 
I Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs} 
I atvešiu i “Laisve.” Jūs užsimo- !

“T oir-.rX L, » 

a 

s

Stebėtinai Didelis Laimėjimas Streiko už
<7

Nupiginim? Kambariu Randu
NEW YORK.—Po trijų and-, 

ringų savaičių kovos, raudau-i 
pinkai streikieriai didnamio 
po num. 665 Allerton Ave., 1 
Bronxe, laimėjo tokią didelę 
pergalę, kad parodė pavyzdi 
visiems

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, NSY.

♦£*..—iui. IHI-—1«1—Ulb

jkėsite “Laisvėje?’
VIKTORAS JANUŠKA

127-17 Liberty Avė ,, 
Tarpe 127 ir 128 gatvių

Richmond Hill,į N. Y.

X

X 
X

NOTARY 
PUBLIC

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

i

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

Tel; Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini. • » .•

—<■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TEL. STAGG X 

2-5043

e

X

X 
X

X 
X 
X 
X

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų SALIU, ir iš čia 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA.' TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ. AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINE,, IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTEr'iMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TES L MUS. O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENAI IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

iKOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki. 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais ii* šeštadieniais nuo 
11 iki 1 v'alandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 5 kambariam rakan

dai (forničiai), yra viskas, kas tik 
stuboje reikalinga, yra radio ir siu
vama mašina. Kreipkitės 
Street, Brooklyn, N. Y. 
lubų. Čia pat galite ir 
pasirandavoti. Parduodu

I išvažiuoju ant farmos.
1 duosiu už tiek,' kiek gausiu, 
norite viso, galite pirkti kavalkais.

(37-39)

475 Grand 
ant antrų 
kambarius 
todėl, kad 
Todėl ati- 

Jei ne-Didžiajame New Yorke sep-1 
tynios dienos, nuo vasario 17 
iki 24 d., tai yra nuo šio tre
čiadienio iki kito, yra paskir
tos pasmarkintam darbui už 
paliuosavimą devynių nekaltų 
negrų Scottsboro jaunuolių, j 

t Lynčiškas kapitalistų teismas j 
Į nusprendė juos sudegint elek- i 
i tros kedėje ; ir dabar yra lau
kiama dekreto apeliacijos, ku
iną Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas padavė Į augštes- j 

, ni teismą. Bet ko galima lauk- ! 
ti iš vyresnio buržuazijos teis- j 

imo? Ogi to paties,—jeigu 
darbininkų ir bedarbių masės 
galingai neužtars tuos jaunus I 
darbininkus. Tiktai ^ręsmin- 
gas darbo minių išsijudinimas 
tegali išgelbėt juos nuo susvi- 
linimo elektros kedėje; tiktai 

; darbininkų masės tegali sutu- 
rėt kapitalistinių budelių ran- 

’■ką nuo išplėšimo gyvybės tiem 
nekaltiem negram darbinin- f 

, kam. I
i, pakils visų darbininkų-1

mais, paliečiančiais randaunin

O juk tuos visus nusileidi
mus bosas padarė ne iš kokios 
geros valios; jis buo sutelkęs 
prieš savo randauninkus šim
tus policijos, mušeikų ir de- 
tektyVų. Majoro Walkerio 
valdžia ir teismai buvo užsuk
ti prieš streikieriųs; buvo prieš

Juos atsidaręs baisus kruvinas1 
teroras, o jie vis dėlto laimė- ■ 
jo per bendrą frontą su Be-į 
darbių Taryba ir tūkstančiais • 
kovingų darbininkų, kuriems.; 
vadovavo komunistai.

Kad dabar, po šitokiam ne
paprastam randauninkų laimė- į 
jimui, 
randauninkų ūpas ir kovos 

nupiginimo, 
save supran-

Amerikos darbiniu-! 
kams, kaip galima per ryžtai 
vedamą kovą prispirt savinin
kus nupiginti rendas. Streikui 
vadovavo komunistiniai ran- 
dauninkai su pagelba Bedar
bių Tarybos ir kitų pritariau-i 
čių darbininkų.

Per tas tris savaites Įvyko | 
pakartotini! ir smarkių kovų 
su policija, kurią užtraukė so
cialistas namo savininkas Osi- 
noff. Bet jokia policinė ir,
teisminė spėka negalėjo sulau-1 banga del rendų 
žyt darbininkų ir ' bedarbių tai yra. pats per 
streikierių-randauninkų pas!- i tarnas 'dalykas, 
ryžimo; jie laimėjo ir štai su i Bronxo žemaitis,
kokiomis, dar negirdėtomis pa- ------ -------------
sėkmėmis.

Vienas doleris rendos 
mušamas nuo kiekvieno kam 
bario. Panaikinta visa 
ta renda. Savininkas 
šo ne tiktai sugrąžinti 
savo namus penkioliką 
biii šeimynų, kurios buvo iš
mestos už rendos neužsimokė- 
jimą; jis taipgi sutinka apmo-Į 
kėt toms šeimynoms kaštus at- ’ 
gal sukraustymo ir užmokėt už 1 pritariantiems 
apdaužymą rakandų. * Streiką-j yra proga giliau susipažint su 
vusieji randauninkai (tai yra j svarbiausiais dienos klausi- 
visi darbininkiški Įnamiai) vi-1 mais. Komunistų šeštos Sek

cijos trečia kuopele, 8 vai., lai-

nu j Geriau Sužinokite Apie 
užvilk- i Svarbiausias Dark Ko- 
pasira- 
atgal į 
bed a r- vas ir Kom. Partijos

šiandien vakare Brooklyno 
darbininkams ir darbininkėms, 

klasių kovai,

nieko nemokės už kamba
rius iki kovo 1 d., ir tik nuo ta- kys savo atvirą susirinkimą su 
da pradės mokėti rendas*jau prakalbomis i
nupigintas. Savininkas pasi-i Geras kalbėtojas pasakys pra
tašo pataisyti ir panaujinti vi-J kalbėlę apie kovas prieš už
kils kambarius, sulig Bandau- darbių kapojimus, už bedar- 
ninkų Komiteto reikalavimų.! bių reikalusjr apie darbinin- 
Jis sutinka išmokėt Bandau- kų reikalą mobilizuotis prieš 
ninku Komitetui $125 kaštų, imperialistinį karą, kuris jau 
pasidariusių delei streiko ve- prasidėjo Chinijoj, bet ištik
simo. Savininkas apsiėmė rųjų yra manevras karui prieš 
panaikint visas teismiškas by
las, kurias tik jis buvo užve
dės prieš randauninkus. Jis 
įdės haujus pečius į apartmen- 
tus, taipgi įves telefonus kori
doriuose. Pagaliaus, bosas 
pripažįsta Randauninkų Komi
tetą ir pasirašo ,kad tarsis su 
Šiuo Komitetu visais klausi-

ir diskusijomis.

Sovietų Sąjunga. Iš tos pra- 
kalbėlės ir diskusijų nuodug
niau patirsite apie Komunistų 
Partijos rolę visose tose kovo
se.

Visi darbininkai yra kviečia
mi j tą susirinkimą, “Laisvės” 
svetainėje.

Organiz,

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomeneš Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (sul paveikslais) : : :

“BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas .»užsisako “Balsą,” tas 
tuom . pat remia I.ietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų ’ 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo

FILURIN 
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų 
DR. M. 

215 E. 
Tarp 2nd 

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedėliom nuo 10 iki 2 

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas ičirškinimais

ir

užsisakyt "Balsą.

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

mėnesiams . . .80,
.05

“BALSO”
Metams
šešiems
Pavienio num. kaina

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

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

302

s

pietų

Amerikos Lietuviai Darbininkai!
Kaip visi žinot, Sovietu Sąjungoje jau šešti metai eina lietuviu 

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 ir klasių kovą Lietuvoje.

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

“R. A.” turi šimtus nuolatinių1 Skaitytojų, kaip šiaurės, taip ir Pie
tų Amerikoje. ' 7 »

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

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

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

redakcijas. . i

MalonOs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoky Cigarų
* *

JONO ARBA
PETRO

Petras Naujokas
Savininkas

Kainos po 
10c ir 15c

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITY121 E. 14th STREET, Near' Igt

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

fiardymaa, ■utaUyaiaa, auatatymaa, auprart elektriką Ir Magnetizvą, ir važlavlM*, 
Ir planą automobilio; mokina* dienomia Ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIU8, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidiaaą (License) Ir Diplomu gvarantuojame nž aaažą užatokestj. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryta 
Iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioja nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
S» ■. 14th STREET Near let Avenue NEW YORK CITY 

Telephone. Alironąuin 4-404»

elektriku Ir M«gnetiza«ą, ir važiavimą,

Tai
LIETUVIŲ 

ISDIRBYSTES
CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.
t
m

i!
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' MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Ave.
Tarpe 12 it 13 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIU 
ORGANŲ LIGAS

Valandos, papraatarpps dienomis nuo 11 
ryto iki 1 po pietų; Vakarais nue 5 iki 
8 vai. Sekmadieniais,* nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų. • .. .

Telef. ALGANQL’IN 4-8294

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume*- 
riams. ,kad berkėliau sąvo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue-

BROOKLYN, N. Y.
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GRABORIUS 
(UNDERTAKER) ,

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

U •• • < l
BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”
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DEKAVOJU 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. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo jLaki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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