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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimčsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

T
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KRISLAI
Kova ne už Principus. 
Remkite Darbininkus. 
Oportunistui Baisu. 
Mes gi Sveikiname.

Rašo Komunistas

Vienybiniai fašistai perša 
Bachuną j SLA. prezidentus. 
Sandariečiai fašistai galvą gul
do už tą patį Lew i so berną Ge
gužį. Socialfašistai bruka sa
vo sorkininką Bagočių. Trys 
karaliai kovoja už sostą!

Jų spaudoje keliamas didelis 
alasas. Atrodo į baisią audrą. 
Bet kaip fašistai, taip socialfa
šistai imasi už sprandų tik de
ki to, kuriems teks privilegija 
išnaudoti SLA. narius darbi
ninkus. ;Nė viena ta partija 
nepaskelbė savo nusistatymo 
kokiais nors pamatiniais klau
simais, kuris skirtųsi nuo nu
sistatymo kitų partijų. Jos pe
šasi tarp savęs be jokio princi
po—už nieką daugiau, kaip už 
šiltas vietas.

Klasiniai sąmoningiems SLA. 
nariams darbininkams dabar 
puiki proga iškelti aikštėn ir 
numaskuoti Bagočius ir Gegu
žius. Tas darbas turi būt va
lomas su didžiausia energija^ 
“SLA. Darbininkų Opozicijos 
Komitetas“ privalo stovėti ant i 
kojų. Jo statomi kandidatai į j 
SLA. Pildomąją Tarybą nomi
nacijose gavo daug balsų. Bus 

. galutini rinkimai. Vienas ki
tas tų kandidatų bus ant balo
to. Turi eiti už juos smarki 
agitacija. Turi būti vystoma 
darbininkų opozicija kiekvieno-| 
je SLA. kuopoje.

Jau daug sykių buvo ragina
ma, bet nebus pro šalį dar kar
tą priminti, kad visi SLA. kla-1 
siniai sąmoningi darbininkai ; 
nariai tuojausį susisiektumėte' 
su “SLA. Darbininkų Opozici
jos Komitetu” ir gautumėte iš 
jo visus patarimus, kaip ir ką 
veikti rinkimuose į Pild. Tary-; ~ 
bą ir į būsimą seimą. Rašyki
te šiuo adresu:1 • o -i i v i ► *

SLA. Darbininkų Opozicijos OpSROS V OKietlJOje 
Komitetas,

P. O. Box 144,'
McKees Rocks, Pa

s.
5
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Rusai baltagvardiečiai veda imperialistinę Japoniją į karą prieš Sovietų Sąjungą. Sakoma, kad tokių 
baltagvardiečių Mandžurijoj randasi apie 150,000. Jie ginkluojami ir mobilizuojami karui
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BERLYN. — Vokietijos] 
Jaunųjų Komunistų Lygos 
Centralinis Komitetas pra-Pruseika savo klampynėje v 

bjauriai kolioja d* D. M. šo- neša, kad Lyga gavo 4,000 
lomską už parašymą brošiūros naujų narių per gruodi 1931 
“Naujo Karo Gaisras.“ Prieš (ir sausi 1932 m. Labai daug 
pačią brošiūrą, žinoma, jis nie7;naujų rekrutų susideda iš 
ko nepaduoda, bet tik niekina buvusįu nariu Jaunuju So
jos autorių. Kaip tai, girdi,; .. *- T , v ‘
šolomskas drįso, net pagalvoti | cuuistų Lygos, 
apie rašymą knygos!

Ištikruju baisu, bet tik jau! 
ne darbininkams. Opartunisto 
šmotas Pruseika negali dovano
ti darbininkui šolomskui už tai, 
kad jis ėmė ir pakilo 
vaujamas komunistinio 
mo vietas, šolomskas, 
nisto supratimu, turėjo 
ti audinyčioje prie staklių, o 
palikti Pruseikai sėti oportuniz
mą mūsų judėjime.

JUOSE LAIMĖJIMUOSE; UŽĖMĖ NAN- 
CHANGA IR GRŪMOJA KITIEM MIEST.

Mirė Plutokratas, 
Paliko Milionus

YORK. ■ 
Thomas

Keturis Darbininkus

SHANGHAI. — Gautas'labai padidėjo pavbjus did- 
pranešimas, kad Chinijos, miesčiams Hankow ir (Wu- 
komunistų Raudonoji Armi- ’ chang. Raudonoji Armija 
ja pagaliaus sumušė Kuo- apsupa tuos miestus, 
mintango valdžios karino-1 Japonijos karo vadai jau 
menę ir užėmė Kiangsi pro-; siūlo imperialistams—Ang-

; vincijos sostinę miestą Nan-j lijai, Amerikai, Italijai, 
Tai dabar beveik Franci j ai ir tt., tuojaus su- • 11 — • • • — I • 1 •1 — 1 • —chang.

i vado- 
judeji- 
oportu- 
pasilik-

Nušovė 14 NliŽlldvS v’sa didele provincija yra | vienytomis spėkomis prade- 
? J po Sovietų valdžia. Šis} ti karą prieš “komunizmo

miestas yra 
strateginės svarbos.

labai didelės pavojų” Chinijoj. Nėra 
Kaip abejonės, kad ilgainiui šis 

Nanchangą, bendras imperialistų fron- 
kų specialiam teismui nu-{pereitą vasarą Chian Kai- tas prieš bendrą jiems pa
leisti. Jiems grūmoja su- shekas neteko^ 100,000 sa- \ ' į /'
šaudymas. O jų prasižen- Vo kareivių ir išleido $250,- nistų spauda senai tą 
girnas tame, kad jie mieste 000,000 “naikinimui komu- matė. ' 
Parushovitch vadovavo be-jnizmo”. Bet komunizmas i_.c _______
darbių, demonstracijai, su-igyVUOja. jr laimi. [mas suvienytomis imperia-

• Į}abar, pranešimas sako, I listinių plėšikų spėkomis.

VARŠAVA.— Pilsudskio 
valdžia pavedė 14 darbiniu- j tik aplinkui

teisti. Jiems grūmoja su- shekas neteko^ 100,000 vojų bus įvykintas. Komu-
nu-

Mes gi, komunistai-bolševi- 
kai, sveikiname kiekvieną dar
bininką, kuris pakyla į vadovy
bę mūsų judėjime. Tai ge
riausias užtikrinimas, kad mū
sų judėjimas nenuklampos į 

i oportunizrrto balą, kurioje da- 
i bar murdosi Pruseika. Ačiū 

Centro Biuro bolševistiniam nu
sistatymui šiuo klausimu, bė
gyje paskutinių vienų metų mes 
įtraukėme į vadovybę ir į labai 
atsakomingas vietas tiesiai iš 
dirbtuvės bei nuo varstoto dar
bininkus draUgUS ŠOlomską, Bo- 1 " " dirhinvaa 
viną, Taraską ir Abeką. Darbi- ■ 
ninku klasės akimis žiūrint, tų 7 _
] -- - . . _ . galėtų visa armija tokių opor- Darbininkas galės operuoti

24 tokias stakles be jokio •, J .d. čia. žuvo du žmones- ,garuotu 1,051,000 bedar- 
Johnson ir Lyle. Lylės pa- įiu.
čios kačiukas įbėgo į John- ’ .

rengtai Lenkijos Komunis
tų Partijos sausio 21 d.. Tą 
demonstraciją policija už
puolė ir ten pat nušovė kę* 
turis darbininkus.

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Brooklyn; N. Y. —•. Bror 

oklyn Union Gas kompanija 
1931 met. padarė $311,000 
daugiau pelno, negu 1930 m. 

’Sovietu Są- Bet tuo > tarpu miesto g.y- 
Sį KFJKTMr;! „ j™ pa- vcntpjam. pakele Baz« kai-
kovingų darbininkų atstoti ne-' daryti 10,000 tokių staklių, ną. -:

tunistų, kaip Pruseika

MASKVA. — Tapo išras
ta naujos staklės, kurios bū
sią įvestos į visas audi-

spėkų įtempimo.
šimtai i '

Muncie, Ind.—Vasario 15 
d. čia. žuvo du

DIENRAŠTIS ‘LAISVE’ REMS VISAS
KOMUNISTŲ PARTIJOS KAMPANIJAS
“Laisvės” šėrininkų šuva- Kompartijos 

žiavimas priėmė sekafną re- vadovybe mes nugalėsime
b o 1 ševistine

zoliucija šiuo svarbiu klau- sav0 Plėštis ir pasiliuosuo- 
sįmu. " 1 sime iš po kapitalizmo jun-

;go.
Lietuvių Kooperatyvės i Mes pasižadame visur pa- 

Spaudos Bendrovės šeriniu- ■ dėti mūsų vadui Komunis- 
kų suvažiavimas, vasario 14, i tų Partijai sustiprinti savo 
1932, karštai sveikina ir už- ’ eiles, traukiant prie jos vi- 
giria Amerikos Komunistų sus kovingus ir klasiniai są- 
Partijos vedamas masines moningus lietuvius darbi- 
kovas ir kampanijas, kaip ninkus. Mes pasižadame 
tai: kovą už bedarbių ap- j visais būdais remti partijos , >. • W • ' •11 • • •drauda ir pašalpą, už gyni- j vajų del gavimo naujų narių 
mą Sovietų Sąjungos ir; ir partijos organui “Daily 
Chinų Revoliucijos,
Amerikos imperializmą ir į jų. Ypatingai mes remsi- 
naujo karo pavojų, už atei- me Komunistų Partiją būsi- 
vių gynimą ir tt. Mes pri- muose prezidento rinkimuo- 
pažįstame, kad vienatinis; se.
Amerikos darbininkų klasės | Tegul gyvuoja Amerikos 
ištikimas revoliucinis vadas I Komunistų Partija ir . jos 
yra Amerikos Korhunistų kovos!

I Partija, sekcija Komunistų
Internacionalo. Tik po tų Internacionalas!

Daily 
prieš (Workeriui” naujų skaityto- 

Ypatingai mes remsi-

Tegul gyvuoja Komunis-

REAKCINE UNIJA BANDO APGAUTI 
NEW YORKO MIESTO SUKN1ASIUV1US

NEW YORK. — Jau ke
linta diena eina sukniasiu- 
vių streikas, kurį veda nau
joji Adatos Amatų Darbi
ninkų Industrinė Unija ir 
Bendro Fronto Streiko Ko- 

Fortune Į mitetaš. Senoji reakcinė 

j ment Workers Unija darė

MirėNEW 
turčius 
Bryan. Tai buvo < stambus j International Ladies Gar 
Wall Stryto finansierius.;
Jis paliko savo šeimynai ir i viską, kad streiką sulaužy 
giminėms net $141,824,497 ti, bet iki šiol nepavyko 
turto. Gi tuo tarpu New Tai dabar ta uriijaJrgi pas 
Yorke mlionas darbininkų 
vaikštinėja be darbo ir 
sėtkai tūkstančių visai

kelbė “streiką”. Bet darb 
davių susivienijimo prezide-

ba- dentas ponas Salkin pareiš
kė, kad derybos su senąją kovą

unija jau pradėtos ir todėl 
streikas iššauktas tik tam, 
kad “sutvarkyti biznio rei
kalus”. Vadinasi, senosios 
unijos streikas bus tik re
akcinių vadų apgavystė 
prieš sukniasiuvius.

Tikrasai streikas eina ir 
vis plečiasi. Naujosios unik 
jos pareiga, senosios unijoš- 
iššauktus į streiką darbi-' 
ninkus padaryti dalimi tik
rojo streiko. Tai bandoma 
padaryti. Visi sukniasiu-' 
viai šaukiami stoti į bendrą

r Y T D A ! ; Konfiskavo KomunistuSLAk 1 Mai/tL. Partijos Dienrašti

Geneva.— Čionai eina di
delis sujudimas delei to, kad 
“vagys” įsiveržė į Jungti
nių Valstijų delegacijos bu- 

paėmė Amerikosja litui buu ai tų nu- veįnę jr
maie. Sutriuškinimas chi- varo įr armįjQS slaptus do- per policiją, 
nų revoliucijos bus bando-1 r

■ Mukden: — Po Japonijos 
23 armijos globa čionai bando- 
: 'ma sudalyti “nepriklauso- 

? Mandžurijos valstybe,
nušovimą jos vyro. . Vei
kiausia Lyliene irgi bus nu-’ma 
teista ir nužudyta už papil-.kuri, žinoma, bus Japonijos 

kolonija. <• .. 1 •• !dymą žmogžudystės. Tai 
tokia - amerikoniška kapita
listine civilizacija,. ■, -

ROMA.—Fašistinės

; Permainos S.S.S.R. Kom- 
į partijos Politiniam Biure

BERLYN. — Essene po
licija konfiskavo Komunis
tų Partijos dienraštį ‘Ruhr 
Echo”. Manoma, kad laik
raštis bus visai uždarytas

Popiežiaus Bažnyčioj 
Policija Radus Bombą

MASKVA. — Komunistų 
Partijos Centralinio Komi- 
te to praplėstas posėdis kor 
miteto pirmininku paskyrė u 
dyauga Rudzutak, gi jo vie
ton į partijos Politinį Biu
rą išrinktas draugas And
rejevas.

ROMA. :Policija skel
bia, kad ji užtikus bombą 
Šv. Petro bažnyčioj, kurioj 
būvo. susitikę popiežius su 
Mussoliniu. Bet tai vei-;

Worcester, Mass.
Vasario 21 d., 7 v. vak. liė-b 

tuvių svetainėj, 29 Endicott 
St., rengiamas svarbus mar į> Tokyo. — Japonijos vald- _________ .__ _  . ___&____ ________ ____

žia neduoda atsakymo į;So- kiausia bus pačios policijos sinis susirinkimas. Kalbės
Ita“ vietų; Sąjungos : pasiūlymą iškeptas melas, kad drama- d. Siurba iš Brooklyno, vie

lijos bedarbių armija auga, delei sudarymo nepuolimo tizuoti tų dviejų parazitų nas “Laisvės
Tik per vieną sausį ji padi
dėjo ant 69,000 bedarbių. 
Šiandien Italijoj yra užre-

sutarties.
” redaktorių. 

Prakalbas rengia Priešfa- 
šistinis Komitetas, kad su- 

I pažindintis darbininkus su 
BRUSSELS, Belgija. -J dabartine padėtim Lietuvo- 

' *. Įžanga visiems veltui, 
yį. i Kviečiami skaitlingai daly-

sus j tikimą.

Roma. - Italijos valdžia Mainieriai Streikuoja 
pasiuntė pilną laivą karino-1 --------------- .
menės i Shanghajų. TT . . .v_. , v/ , . į • Herstale išėjo į streiką tri- jj^-

BUCHAREST.—Vas. 4 d. jų kasyklų mainieriai. .
visoj Rumunijoj ėjo ablavos so streikuoja 1,500 mainie-1vautl*

Apskričiuose, kolonijose, vi
sokiose organizacijose, ____________ c -___ ____ -
draugų darbininkų įsivelia į di- (linijos, kurią mūsų judėjime ve-|sono medį. Lyle vijosi jį ir 
delius revoliucinius darbus, va-jda Centro Biuras. Ta linija ' bandė lipti i medi ir išgel- Pagarsėjusi 
dovauja komunistiniam judėji-‘ įpylė į mūsų proletarines eilesįr' . •Tnhncinn ir mu
mui. Paskutinis dienraščio Į naujos kovingos dvasios, šukė-: v -v T 1 ” v
“Laisvės“ šėrininkų suvažiavi- lė jose niekad pirmiau negirdė- Į Dylę uz : _, - _
mas puikiai parodė teisingumą to mūšų judėjime revoliucinio ’ jo nuosavybės. Atbėgo Ly-1 ir mirė ligoninėj. Ji paėjo, darbininkų, laikoma slapty- deda bosams streiką laužy- (Daugiau pasaulinių žinių 
Amerikos Komunistų Partijos entuziazmo. lienė ir nušovė Johnsoną už iš Binghamton, N. Y. j beje. ‘ 'ti. • 5-tam puslapyj)

DAYTONA Beach, Fla.— 
oria iyininkė

___ I........ • panelė Helen Fitzgerald, 23 i prieš komunistus. Kiek po-! rių po revoliucinės unijos; 
mindžiojimą metų amžiaus, išgėrė nuodų; licija sumedžiojo kovingų vadovybe. Senoji unija pa-

A , 1 _ Tv|. ._. -r. 1 *T 1 J 11 1_ j ’ 1 v

lienė ir nušovė Johnsoną už iš Binghamton, N. Y. 1 ti. 5-tam puslapyj)

Rengėjai.
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Pagerbkite Kovos Lauke Žuvusį Kovotoją Draugą Harry Simms: Ši Vakarą 8-tą Vai. Dalyvaukite Masinėse Laidotuvėse Bron; Coliseiune, E. 177th 
Si; Lietuviai Darbininkai ir Darbininkės, Prisidėkite prie Protesto prieš Kruviną Terorą, Kurį Valdžia ir Bosai Vartoja Kentucky vai. prieš Mainier.

v. f
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Socialf ašistai Džiaugiasi 
Sklokos Provokacijomis

Labai apsidžiaugė social- 
fašistas Grigaitis renegato 
Pruseikos bjauriu provoka
ciniu melu, kurį jis per savo 
“Klarppynę” ; 
“Naujienų” No. 
tis sako:

Bet įdomu, yra 
(pats Pruseika) 
jogei Maskva duoda 
ištikimiems klapčiukams Ame- ’ 
rikoje. Pirma, kol “skloki-1 Kunigų organas 
nink'ai” dar buvo vienoje kom- < 
panijoje su bimbininkais, jie 
smarkiai protestuodavo ir pik- į 
tai plusdavosi, jeigu kas nors | 
■pasakydavo, kad Maskva šel- j 
pia Amerikos komunistus.

Tai ve iš kur komunistai
savo “stiprybę semia...”
Renegatas Pruseika labai! 

gerai žino, kad “Laisvė” | 
niekados negavo ir, dabar į 
negauna nei cento iš Mask-; 
vos. Kuomet jis buvo mūsų Į 
judėjime, jis pats ne sykį j 
pasmerkė socialfašistų irI 
fašistų skleidžiamus melus, | 
būk Maskva duodanti Ame- 

__ rikos komunistams pinigų. * 
Tai yra Amerikos reakcio
nierių argumentas, tai yra*! 
fašisto Fishės argumentas,! 
kad vaduojantis tuomi su
naikinti komunistinį judėji
mą Amerikoj. Dabar .įPrų- 
seika ir Butkus, nuvažiavę 
į socialfašistinę klampynę, 
naudoja tuos bjaurius pro-Į 
vokacinius melus prieš 
Amerikos komunistus. Jie 
patapo atvirais Fishės Ko
miteto agentais, nes jie, to
kius provokacinius melus 
talpindami savo organe,

p a s k e 1 bė. 
. 37 Grigąi-

KAIP ĖJO MASINIS DARBININKU TEIS MAS PRIEŠ RENEGATĄ PRUSEIKĄ IR į Jonijos tape- 
JO PAGELBlNlWS, ORGANIZACIJŲ ARDYTOJUS IR PINIGŲ GROBIKUS 

! > ' ■_________ ,________  ! t ’ •

Faktais įrodyta Oportunistinės Opozicijos Kontrrevoliuciniai Darbai, Tarnavimas Amerikos 
Fašistinei Reakcijai

rialishĮ Grobis

(Tąsa)
Klausinėjimas eina anglų kalboj.

šešios dešimts metų at- 
i gal, Japonija buvo nedidelė 
j salynų valstybė, su 30,000,- 
000 gyventojų. Šiandien 
Japonija yra salynų valsty
bė, jau turinti 90,000,000 
gyventojų. Jos teritorija 
dvigubai padidėjo, grobiant 
svetimas žemes ir .paver
giant jų gyventojus, taip, 

dabartiniu laiku

Klaus.: Ar Pruseika bandė sugrįžti į partiją? ’ r ■
Drg. ŠolOmskas Ats.: Jis atėjo į Centralinio Komiteto raštinę, kalbė- 

klausinėjimą perveda Centro Biuro sekretoriui drg. Bim- ; josi su drg. Weinstone. Draugas Weinstone jam pasa- 
bai. ' ’ ' < . ■ >'! ke, kad jeigu jis nori sugrįžti į partiją, tai jis turi pri-

1 . 7 pažinti, jog jis buvo klaidingas ir parodyti, kad jis pasi-
Klau.: Kokią jus vietą užimate Amerikos,Komunistų taisė. Jam tas nepatiko. Jis atėjo pas mane. . Jis ma- 

Partijoj? . i . . nė, kad gal bus nuomonės skirtumas tarp Centralinės
Ats.: Aš esu sekretorius Koriwnistu Partijos;Gentrali- Kontroles Komisijos sekretoriaus ir draugo Weinstone, 

• ■ “ '■ bet kuomet as jam tą.patį pasakiau, jis užsidėjo kepure
ir išėjo/ Tai nebuvo bahdyrfras sugrįžti į Partiją; jisai 
manevravo. Jis žinojo, ką jis turi daryti. Jis tik atėjo £J 
sužinoti, išgirsti, ką mes sakysime, kad paskui tatai ga- r 
lėtų naudoti,' kad galėtų sakyti: “Aš norėjau sugrįžti, 
bet jie manęs nepriėmė atgal.” >i i - ; i 4. 4J Y. 1 i valdo 120,000,000 gyventojų

Klausi.: Pruseika pasakoja, jog jjs darė viską, ką tik1 ir ' '* ..........................
įgalėjo, kad įstoti į Komunistų Partiją, bet Cėntralinis: kaip 
Komitetas ir Centro Biuras jam pastatė tokiuos keblu 
mus, kad jisai nieku būdu negalėjo sugrįžti.

gali būti tūkstančiai dolerių.
| Del tokios netvarkos finan-
i suose SLA. centras

braukė apie 50 ir suspendavo
.šimtą su viršum, nežiūrint į i 
tai, kad kuopoj jie buvo pilnai 
užsimokėję.
Tai taip visokie fašisti-!' Ats.: Atsakius labai trumpai, Komunistų ,Pąrtija Sto

niai gaivalai hmpinasi” SLA! ja už nuvertimą dabartinės kapitalistinės alginės,yergi- 
(narių gerove.

jau iš- j
j nes Kontrolės Komisijos'. ' ’ • <’

Klau.: Ar jūs trumpai, susirinkusiems darbininkams 
galite paaiškinti, už kfr Komunistų’ Partija stoja? ■

jos sistemos per proletarinę revoliuciją, per įsteigimą 
darbininkų Sovietų formos diktatūros, ir tuo būdu buda- 

. vojant socializmą, paim'ant visas gamybos ir paskirsty-1 
! mo priemones ir naudojant jas patenkinimui visos drau- 
( gijos reikalų, o ne darymui pelno, kaip dabartiniu laiku. 
| Trumpai, Komunistų Partija stoja už tokį; pat dalyką, 
, kaip darbininkai ir valstiečiai jau įsteigė Sovietų Sąjun- 

ąs” No. 37 rašo: i go j dabartiniu laiku. Besirengiant prie tų galutinų sie-
. ... . ! kiu, Komunistų Partija stoja už darbininkų karingą ma

li ei- neri ™1-1 sinę kovą už jų tuojautinius reikalavimus, kad apie tą
rio turi iši^kvti^špimvnTs np"' al^e ^uos reikalavimus sumobilizuoti, ir suorgani-
gali gauti darbo, o daugelis iš-' 2uoti darbininkus. Pavyzdžiui, dabartiniu laiku, Siame 
tekėjusių moterų, kurių vyrai | baisiame krizyj, kuomet milionai darbininkų neturi dar- 
dirba, turi pelningus darbus, bo, tai Komunistų Partija turi vieną savo svarbiausių 
tai jau yra kaž kas nepapras-; kampanijų, tai kampaniją sumobilizavimui ne tik bedar- 
ta. Todėl bedarbiai iš tikrų- i bių, bet taipgi ir dirbančių darbininkų kovai u,ž socialę 
jų turi teisę reikalauti, kad . apdraudą, prieš bedarbę ir už tuojautinę pašalpą. Taip- 
tokios darbininkės būtų palei- gį jį stoja už karingą masinę kovą prieš algą kabojimą ir 
stos iš darbo. i skubinimo sistema ir prieš bloginimą darbininkų sąlygų

Bet yra ištekėjusių moterų,! dabartinįu laiku. * '
kurių vyrai dirba, kurios ne- •
turi vaikų, bet eina uždarbiai!-J Klau.: Kokios yra teisės ir užduotys kiekvieno Komu-' 
ti ir skriaudžia alkstančius ’ nįstu Partijos nario?
bedarbius. ; *" ■

Iš .tikrųjų, kokiais gi tik-i Ats.: Būti Komunistų Partijos nariu, reiškia būti gar
siais tokios moterys dirba bininkų klasės avangardu, perstatyti partijos vadovybę 
dirbtuvėse arba ofisuose? masinėse kovose,, būti vienu iš. perstatytojų partijos po- 
žinovai tvirtina, kad jų dau- zicijos, siekių ir politikos. Tokia yra teisė, kuri nieko 
gumas taip,elgias vien tam,; asmeninio nereiškia darbininkams, bet kuri viską Reiškia 
kad turėtų ‘gutaimą’. Jos no-1 revoliuciniam darbininkui, kuomet jis suprantą darbinin- 
n pertekliuje linksmai gyven-, klasės reikaluš ir žino, jog jis dalyvauja kovoje po Ko- 

l- •talr k-d; mūnistų Partijos vadovybe. - Kas liečia tfeįseš, mės .gatK; 
Romėne S P X ‘ Paėsti teisę dalyVMti rinkimuo^į Uvfnėi’J 
dieniais h' sekmadieniais 18-. Jas ir tuo būdir dalyvauti. išdirbinu .n^įC flusJatme} 
bauja, milionai >bedarbių ir jų partijos politikos ir taktikos, taciaūs Visada tuiint du- 
vaikų šąla ir alksta.

tai, kad jis __ „ . A ' . w
pripažįsta, Klerikalų Organas Pnes

pinigų yec|usias Darbininkes
“Drau

Ats.: Būti Komunistu Partijos nariu, reiškia būti dar-
• i ii— i i i i • ■ i • • T I 1 į

masinėse kovose, būti vienu iš. perstatyto jų partijos po- 
Tokia yra teise, kuri nieko

?kad jau 
; užima septintą rietą pasau-

■ i lio imperialistinių valstybių 
i tarpe.

Šiais metais ir pereitų 
metų per paskutiniuosius 
mėnesius, užgrobė Mandžu- 
riią. Priskaitant Mandžu- 

; rijos gyventojus, Japonija T *1 -4 ZX/X ‘ f\KA*A 1 L- J I
- J 

kontroliuoja daugiau 
620,000 ketvirtainių

, ... . . . . _ , .v . A . . myliu sausžemio.
jaus, kad jisai nieku budu negalėjo sugrįžti. Ar tai tie-j Japonijos imperialistai pa- 
sa * ; darė pirmą gruobonišką žy-

Ats.: Ką gi jis darė ^sugrįžimui į partiją? Jis nieko j gį 1875 metais, užgrobdami 
nedarė. Bet vietoj to jis darė viską ,kad toliauš šalintis ! nuo caristinės Rusijos Ku- 
nuo partijos. Jis manevravo ir konspiravo su atvirais j riles salas. 1904-1905 me- 
priešais, liktai per tūlą laiką jis nudavė, kad jis už, tais užgrobia Sachalino sa- 
partiją, o prieš Lietuvių Centro Biurą, bet kuomet jis iną didžiais dali ir Pnrt Ar. nuėjo pas atvirus partijos priešus, aš negaliu matyti, th" a ]
kaip jis gali laikyti maską ant savo veido ir nuduoti, jog ą' 
jis daro viską, kad sugrįžti į partiją. Tas atsako klau
simą.

KJaus.: Pruseika sako, jog jis kovoja tik prieš Lietu-11915 m., atima iš vokiečių 
rių Centro Biurą ir lietuviu komunistinę vadovybę, o ne 1 koncesijas Kiaochow salą, 
pries paitija. Kokis partijos atsinesimas tuo klausimu? j Didžiųjų valstybių impe- 

(Bus daugiau) . rialistai ir Tautų Lyga ma-
■> I to skubiai stiprėjančią ir 

[didėjančią Japoniją. Tad 
; sykiais prasitaria pusiau 
uždara burna prieš japonus, 

: reikale Mandžurijos, bet 
tikrenybėje i m perialistai 
Japonijos imperialistus re- 

nebent tik niia karui prieš darbininkų 
Ir pa-1 tėvynę—SSSR, ir užsmau-

Jam tas nepatiko. Jis atėjo pas mane. . Jis ma

1910 metais užgrobė Ko
rėją su 20,000,000 gyvento
jų. Per pasaulinį karą,

*

v

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUŠ 

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

Tulžiapūslės akmenys riau nėvartoti,
DVUSS gydytojau, manę " J™"• daž„i,„ ^m„i Chinijns Sovi«(n.

U i'am “ StalSto g'.u,. ' 4,,Sto i O viduje imperi.lialinitj
.riaiyti. ląąiskinkitę . 1 ‘ 'valstybių • padidino atakas

per “Laisvę”, kokie vaistai ”ns arDa įprieš‘ daryninkus. Areš_
gerai yra vartoti del tulžia- Itūoja ir žudo revoliucinius

darbininkus, kad, surengus 
skerdynę, darbininkai ka
riautų už jų interesus be jo
kio pasipriešinimo.

liuoto.
Tegul motina giliai pakvė- 

! puoja, pilvu, po keletą mi- 
Atsakymas’Ogi jokiu1 kaLdi.e’

vaistų. Jeigu jūsų motinai na; ‘ Tai labai svarbu. Toks ____ .....
a tikrai jau yra susiformavę' R1 us kyePĄYimąs išjudina, Taį jųjų planai. 

J tulžiapūslėje, tai.. ............................
pirštu rodo fašistui Fishei: tas darbininkes moteris, ku- vjenasJ Komunistu Partijos narys turi būti aktyviškas vaĮsfai neįstengs
“Lietuvių komunistinis rios priverstos vergauti ka-j s kuris ne tiktai lanko savo mitingus, užsimoka jų ištarpinti ir prašalinti. narpip-sq pirm
.......................- - . to v, . . . . ...................................................... Tiesa, labai higijeniškai;geiiau savo PaieiSas ema- _

; laiką,;- Ne prošalįt dėti ir karšti i Kompartiją ir reng
ias būk vedusios darbinin-;Je Pries algų Kapojimą ir r.t., Kovoje prieš Kapitausrų ganma ligos požymiai pa- Kompresai ant viršutinės ?.m;eS™.Preūžiamajam mu
kęs dirba tik del to kad l^as^s terorą, kaip kad dabar, pavyzdžiui, Kentucky ąii- lengvinti, tačiaus itin retai pilvo dalies dešinėj pusėj

y ___ ' ’j mėj, kad ta politika ir taktiką’turi sutikti linija,, kurią j Pūslės ąkmenų-“gall sto-;
Kaip kas nori, tegu galvojai nutiesia’pasaulines proletarinės rėVoliučijbs' generalinis rnes- 

bet šis nenormalumas turi būt j štabas — Komtiništų Internacionalas. Kas liečia užduo- i 
naikinamas. i tis, tai Komunistų Partija yra'kovos partija, o ne debata-1
Tai taip tas klerikalu or-!™?° draugija. Tarpe narių užduočių pirm^ vietoj yra 

“ užduotis geležines disciplinos partijoj; laikytis politikos
- ----- - - - ir linijos, kurią partija nustato. Apart to, žinoma, kiek-ganas bjauriai išeina prieš akmenys

“Lietuvių
dienraštis ‘Laisvė’ gauna 
pinigų iš Maskvos. Lai val
džia puola ir sunaikina, kai
po svetimos valstybes finan
suojamą laikraštį.”

Didesnės provokacijos, di
desnės niekšystės jau nebe-
gali padaryti Pruseika ir kad galėjus šiek tiek Žmo-J AtS-. Disciplina net labiau paliečia vadovaujantį par- 
ButKus. jie atvirai tarnau- niškiau gyventi,.kad vienam j yjos elementą, organizatorius, redaktorius, negu papras-

• • • "j n • • au- vyrui dirbant nereikėtų pus-! įus eilinius narius. Paimkime redaktorius.
nausiai meluodami apie ko- badžiai ir skurde gyventi, i kad. laikraštis bile kokioj organizacijoj yra svarbiausias 
mttmstnų judėjimą. : ,

Ar dar ir po to rasis nors 
viendsv>šiek tiek sąžiningas 

f , darbininkas, kuris ant to- 
. liaus J^ems < 

opozicijos fašistinį darbą? , 
t , !

• “Kaip Fašistai Prašvilpė 
O I 11

pitalistams.
Tai, žinoma, bjaurus me

duokles, bfet taipgi aktualiai veikia kiek išgali partijos
,darbe masinėse kovose, kovoje už socialę apdraudą, kovo- užsilaikant per ilgą laiką,!

būk" vedusius~darbiniu-' Je prieš algų kapojimą ir t.t., kovoje prieš kapitalistų galima ligos požymiai pa- kompresai ant

“turėtų ‘gutaimą’” (“gerus g^ies kasyklose.
laikus”). Didžiuma vedusių! Klau.: Kokis partijos atsinešimas linkui redaktorių ir 
darbininkių dirba del to,1 vadovaujamų draugų?

i Ats.: Disciplina net labiau paliečia vadovaujantį par

r-

I

Bet mes, lietuviai darbi- 
; nūs, jų tarpe kepenis ir tul- ninkai, eikime sykiu su viso 
; žiapūslę, ir tada šie organai pasaulio darbininkais. Ne

laukdami nei minutės, sto-

tepasitaiko, kad didesni ak- Į 
menys patys savaime išeitų. 
Smulkūs akmenukai daž
niau pasitaiko išvaryti iš 
tulžiapūslės. Tam tikslui 

Jūs^žmote ! vartojama lengvešnis natu- 
valinis maistas: daugiau 

The Unnio-H r*; ’ įrankis nustatymui politikos <ir linijos ir perstatymui daržovių ir vaisių, jų syvų,
k-ilauia išvvti iš dirbo visas ’ darbininkams. Tai yra kolektyvis organizatorius ir 
Kdiai ja išvyti is ua oo vis s to(je| yra aišku, kad partijos organizatoriai, vadovaujanti 
vedusias moteris., u Raa eieme*ntai, redaktoriai turi būti disciplinuoti nariai, turi

vyru! dirbant nereikėtų pus- tus eilinius narius. Pamikime redaktorius.
« I • • • « -1 . • . . * a • ' >

oportunistinės savz?v ^ikularimą pravesti partijos politika ir reikalavimus, 
ristini darba? ncva žmoniškumo prmei- tzi n/r , 
____ _ j pu pridengti, tai dar -pade

juoja apie bedąrbius ir pri
duria, kad prašalinus išį;ė- 
kėjusifrš moteris ;iš darbo 
bedarbiai galėtų šūširasti 
darbo ir trio būdu bedar-Tokiuo antgalviu social- 

rio 13 d. tilpo koresponden
cija iš Clėvelando, Ohio;, ir 
joje štai kas sakoma:

Vasario 3 dieną įvyko SLA. Į 
14 kuopos mėnesinis susirin-

pieniškų, po truputį kiauši
nių. Riebalų ir taukų ge-

Patartina tikrumo delei, | ^s. 
padaryti Rentgeno spindu--"’ 
lių atvaizdas. Jei iš jo ma
tyt, kad tikrai esama akme
nų ir apydidžių akmenų, tai 
geriausias kelias yra opera- Į 
cija: išimti akmenys. O pas-!' 
kui vis viena gyventi reikia 
išmintingiau, su maistu, su! 
gėrimais ir kitais dalykai

jšiui. Tik gerai organizuoti, 
j iš anksto prisirengę, Komu- 
inistų Partijos vadovybėj 
mes laimėsime.

Minint darbininkų klasės 
i vado Lenino aštuoniu metu 
į mirties sukaktuves, Mon- 
| tTeal Kanadoj, keletas drau
gų įstojo į Kompartiją, pri
sižadėdami tvirtai žygiuoti . 
Lenino pėdomis. Tai pui-

• kus reiškinys! Kviečiame ir 
kitus ALDLD. 137 kuopos 
narius stoti į savo klasės 
avangardo eiles.

Kalnų Aras.

x

Užtat ir reikalinga aiškinti sil
kių istoriją.”

I i J ».

čia kalbama ne *apie.Paukš
tį, kaipo ypatą, bet apie visą 

.skloką, ir daroma išvedimas, 
. .gavo i kad t gal jau skloką užbaigė 
1.... . darbą su organizacijų iždų

grobimu.
Jeigu V. Paukštys arba kiti 

suprato kitaip, tai yra, ‘ jeigu 
suprato, kad tasai darbo'užbai
gimas » primetama V. Paukš
čiui, kaipo asmeniui, tai mes 
šiuomi pareiškiame, jog, patal
pindami tą pastabą “Laisvėje,” 
neturėjome minty primesti V. 
Paukščiui bent kokius netikslu
mus, bent kokius blogus darbus 
kas liečia iždus.

Nežiūrint, kad V. Paukštys 
bus grobime organizacijų iždų, nuėjo su skloką ir dabar akty- 
Toj pastaboj sakoma : ■ viai remia sklokos kontr-revo-

“Paukštys ‘Kląmpynėj’ apra-; lįucinį darbą, mes viešai pareis- SEREDOJE 24 VASARIO 
šė silkių istoriją. Nejaugi! kiame, kad asmeniniai mes ne- Lincoln 'Svetaine i e 
skloką rengiasi užsigavėti,-kad i galime primesti ir neprimetam j . J

i kalba apie silkęs! O gal gi! Paukščiui jokių blogų darbų su j Kulpmont, I a.
i ta mintis kilo ne iš. savo noro į iždais, nes jis jų nepapildė bu- KETVERGE 25 VASARIO 
PAS P,, gal jąu pilnai užhaio-p 'Bh — -- —- — > ’

Paaiškinimas
V. Paukščiui! 1 I

---------- v H i
“Laisvės” .. j'edaį<ęija . gavo i 

i nuo V. Paukščio laišką, kuria- 
, me jis sako :1 “ ‘'Laisves’’’ ’No.

. ... _ . -,37,.laidoje'13 d.’vasario, pasa-
ho oportunistūs, ir kaipo apgynėjas slhu.lkiai-buržūazinių kyta, khd aš gal jau pilnai'

Partijos vadovybę lietuvių darbininkų organizacijose...” ! ir sendvičių1 daugiau neturėsiu, 
Prie to dar galiu-daugiau paaiškinti, i Jis tapo išmestas,!todel 'rengiuosi ’silkėmis mai- 
■ * ‘ . ............. ’i tintis. Išeina taip, kad aš,

būdamas įvairių fondų komi
tetuose, iš tų fondų iždą mai
tinausi — vogiau...”

V. Paukštys klaidingai su
prato “Laisvėj” tilpusią drg.! 
Rumbonrškio pastabą apie 
skloką ir sklokos bjaurius dar- j ’
Toj pastaboj sakoma:

Klaus.: Malonėkite trumpai paaiškinti darbininkams 
apie Pntseikos' išmetimą iš Komunistų Partijos,- { .

Ats.: Atsakymui į tą kląusįrpą, aš ’nbriii paskaityti' iš
trauką iš Centralinės Kontrolės Komisijos vpąųeiškim o, 
kuris tilpo ‘Tpaily WorlteiV’ gegužės 6 d.,‘1931* m. : “L.! 
Pruseika tapo išmestas įš. Amerikos Jungtiniu Valstijų | 
Komunistų Partijos, (karnų nepataisomas dešiniojo 'spar-' 
ho oportunistas, ir kaipo apgynėjas sihu.lkiai-buržūazinit 
elementų, kurie maųe!vruQjaf ir kovoja prie^ Komunistų užbaigiau darbus su iždais, tai 

-i norlnvirkn 11 X n rJ i.Kl Ir,n zx-i,zv.-> i rz'r, -i nnn O | i p C Oil d Z'i 1.1 1 rl O 11 O'i O 11 11 pflf pSci 11

fašistų “Naujienose” vasa-! be “pranyktų”.

" j Bet “Draugas” nieko ne- 
! sako už sutrumpinimą dar- 
I bo dienos iki 5 ar 6 valandų

. .  • i dieną. Jis nei žodžio ne- kaipo nepataisomas dešiniojo’sparno oportunistas, kaipo.' 
kimas. Prieinama "prie "kom i- sr^° mokėjimą darbinin- ir pirmiau parodęs dešiniojo sparno oportunizmą; parti-

Specialė komi- kams augštėsnių algų, knd'ja atkartotinai bandė jį pataisyti, tačiaus jo dešiniojo 
...........darbininkai galėtų žmonis-1oportunizmo linija vis labiau ir la'biau iškilo į viršų; ir 

Pasirodė, kad kai su šeimynomis gyventi: kuomet jis, buvo pašauktas klausinėjimui pirma išmeti- 
praeUais metais buvusios vai-;ir kad darbininkėms irtote-ij^0 i? partijos, ir net iš Komunistų Internacionalo .buvo

sijų raportų.
sija išdavė raportą apie narių
stoVį 1931 m. i

darbininkai galėtu žmonis-1oportunizmo linija vis labiau ir la'biau iškilo į viršų; ir - -1 1 * v ii I 1 T • M • • • • • XZ . •

dybos finansų sekretorius 1;
“konfiskavęs” $612.07 narinių | v 
dtjoklhj, nepasiusdamas jas į! ( 
centrą.. - Už tą konfiskavimą «])raflguį” svarbiausia rūpi

ant jo .daromas 'spaudimas, kad jeigu Jis' turi kokiuosrims nereikėtų pkmetus sa- anL jo varomas'spaudimas, kad,jeigu(jis turi kokiuos 
'7<' kūdikius eiti dirbti Ko- skiitumus su paitija, jeigu, jis mario, jog jis tūluose 
del to nesako? -Del to’ kad punktuose yra.iteišingas, o partija kla dingą, ■ir ,sakosi,

- \ 3 jog.fjis sutinka su Kofyunistų Internacionalu,bet ne, su
finansų sekretorius tapo per- u?ai Jam buVo .padarytas pasiūlymas vykti į'So-
duotas* bondsų kompanijos ži-j*’-, i- f v • vietų. Sąjungą. Pirma jis sakė: “Taip$ aš vyksiu,<už J;e-

- niai fmat, jis buvo po $500 mtaiistine sistema, ir viso- lių dienų susitvarkysime del pasporto ir tt.” Na, o po
■kaucija). Iš specialės komisi- yia}s budais mulkinti dalykėlių dienu fries ‘sužinome; khd Pruseika, Nieto i i’eriptis
- -T . ’ - i bminkus, kad jie{vyfeti ‘į Komūfrritų ’IntePn’acibnaH, rangėsi riiiėiti bas K’su ižda^ taHr ‘^vū!Xi^ciiosrir NaSeSkomP

ėjo per ke- vergautų kapitalistams už Butkų, ir už tuos dalykas'jis labo prašalintas iš barti- čių ' l^mzacijose n įvairiuose komi
amas iždininkų įvairiose or-

Draugas R. Mizara 
Mainy Apielinkėje

Jis kalbės sekančiose vie- 
j tose:

NEDeLIOJ, 21 VASARIO 
Norkevičiaus Svetainėje, 

Mahanoy Avė., 
Mahanoy City, Pa. 

Pradžia 1 vai. po pietų.
NEDeLIOJ, 21 VASARIO 

Darbininkų Svetainėje 
Minersville, pa. 

Pradžia 7 vai. vakare

1

. “Laisvės” Redakcija.

Mainierių Svetainėje 
Shenandoah, Pa. 

Pradžia 7:80 vai. vakare

jos raporto paaiškėjo, kad tas
“kon nkavima?” <
jis metus, ir todėl nuostolių mažiausią htlyginimą. į” daugiau nebus,, todėl pri- tetuose. 

sieis pasjfpnkinti silkutėmis! ;



Skai-

L.D.’ir L.D. Susivienijimo Ame

priežasties

kai- j

V z I y v Į

rio 14 d., 1932 metų, Brook-i pageidaujamoji vienybė įvyk-1 
1  AT -- — _ t 1   _ Y   I in V11 n orai oi n ai n i

vieningai vesti kovą po

g_Įą į čio komiteto nariai.

kuo-

Vie-

lietuviai

kad pini

Apskričio

nio' knygos būtu leidžiama be 38—40 Stagg Street
apdarą.

suvienijimui 
Į vieną tvirtą

Sekr. J. Sliekas.
Pittsburgh, Pa.

Sekr. Chas. Adomaitis, 
Ižd. John Orman.

A.P.L.A. C. S., J. Gasiunas.
626 Woodward Ave., 
McKees Rocks, Pa.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vet tuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais {taisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

—O—

58 Kuopa už Greitą Vienybę

Mūsų A.P.L.A. 58 kuopa

raščiui. Bet “Laisvė,

J. Vitkunas aukavo-.$2.00.
A. Miliauskas — $1.00.
R. Janušaitis ir P. Rusec

vienbalsiai su- 
kad Susivienijusi orga- 

vadintūsi

’■ ’ HARTFORD, Conn. — Mes 
klausimas.,

P)e_ j kę Laisvės Choro

gišką kovą prieš Lietuvos; Kadangi eina diskusijos apie 
fašistines siurbėles ir sude-' A-P,L,A- vienijimąsi su L.D.S. 
dame prižadą remti visais j irKadangi reikalinga abiejų 
galimais budais šioje sun- organizacijų narius užganėdin- 
kioje kovoje. ti tokiu susivienijimu, todėl

Mes, A.P.L.A. 50 kp. nariai, 
...uarėm, kad sutinkam vieny-■ Years.

.. .i su tom sąlygom, kad | vai. vakare, 
visi nariai priklausanti prie

: nimui darbininkiško judėjimo, 
iš po priespaudos Visai todėl nenuostabu, kad 

darbininkų judėjimo priešai
; darys visokias pinkles, kad vie- 
| nybė neįvyktų.

i 49’tos Kuopos Nusistatymas i 
Vienybės Klausimu

Trečiadienis, Vas. 17, 1932 E t <; Puslapis Trecias

'LAISVES’ BENDROVES SUVAŽIA
VIME PRIIMTOS REZOLIUCIJOS

• * iDel Rėmimo Darbo Unijų Užuojautos Rezoliucija Po-j 
Vienybės Lygos litiniams Kaliniams

Mes sveikiname Darbo i 
Unijų Vienybės Lygą, kai-1 

, po centrą 
voliucinio 
šaukiame
darbininkes iš 
dirbtuvių stoti 
nes. darbo unij 
už kasdieninius

Amerikos 
unijizmo. 
darbininkus

Mes 
ir 
ir 

i revoliuci- 
s ir kovoti

Mes sveikiname naujų 
unijų vedamus streikus,

Šiandieną Labiau negu ka
da pirmiau kapitalistinė iš
naudojimo sistema kankina 
darbo žmonių mases. Eko- 

^'nominis krizis yra taip di
delis, kad del to virš dvyli
kos milionų darbininkų, at- moj ekonominiš

. sidūrusių bedarbėj, su šei- kiekviena diena auga 
mynėmis kenčia neapsaky
tai baisu skurdą i
vargą.
kęsdami tokio skardo, jau 
pradeda stoti j atviras ko-

dovybe Komunistų Partijos 57 Kuopa Vienbalsiai Užgyrė1 
•vėliavos iki visi kovotojai
už duoną ir laisvę bus pa-1 
iiuosuoti ir iki mūsų klasi
nė kova bus laimėta.

Lai gyvuoja mūsų komu
nistinis solidarumas už pa
liuosavimą visų politinių: 
kaliniu!

kaip dabartinis karžygiškas i vas už duoną, už kasdieni- tos 
streikas Kentucky mainie- nius pragyvenimo reikme- skai 
riu, New Yorko sukniasiu- uis ir 

V 7

vių ir tt.
Mes smerkiame valdžios, 

vedama kruvina terorą; 
prieš Kentucky mainierius 
Nužudymas Nacional. Alai- 
nierių 
niaus

Vienybes Planą j Protokolas A.LD.LD. 12 Apskr. Konferencijos
A.P.L.A. ,57 kuopa laikė! 

mėnesinį susirinkimą vasario 
7 d. Susirinkime vienbalsiai 
užgyrė planą 
abiejų d raugi j ii 
organizacija! " |

Taipgi naciai
tinka, k<.m puoivivmjuoi ui.
nizacija vadintųsi Lietuvių1 
Darbininkų Susivienijimu, jei! 
tas būtų galima.

Nut. Sekr. J. Norkus. ;
Scranton, Pa. 

—o—
Pavienis Narys už Vienybę
Aplaikęs nuo jūsų planą!

pe dalyviu radosi tik du. ku
rie visuomet remdavo ir re
mia sklokininkus. Diskusijose

už jų žalingą nusistatymą. Jie, 
negalėdami apginti sk’okinin- 
kų žalingo nusistatymo, rau
do it vėžiai. A be Inai konfe
rencija buvo geram ūpe.

J. V. Stankevičius,

Sausio 31 d. šių metų įvy
ko A.L.D.L.D. 12-to Apskričio , “Laisvės 
konferencija B. Potiliuno sve
tainėj, 53 Bank St., Wilkes' skričio 
Barre, Pa. Konferenciją ati- 
darė Apskričio org. d. S. Pie-

I taris 11-tą vai. ryte; paskyręs
! drauges delegates Ruseckienę,' K 1 a m pynės 
iRauduvienę ir Zolanienę man-1 grupės 
Į datų sutvarkymo I
pakvietė d. Boviną iš Brookly- į nistų Partijos opozicija, 
no, N. Y., pasakyti prakalbę- kuopas ir grobia iždus A.L.D. 
lę kol mandatų komisiją pri
rengs raportą. Draugas Bovi-

i nas trumpoj formoj apibudiiio !
apie dabartinę viso pasaulio j surinkta. sekamai : 
darbininkų - proletarų situa-i 

Įciją, kaip jie su širdplėša ir Į 
Į pagieža žiąri į viso pasaulio 
! kapitalistinių valstybių impe- 
; rialistinį militarizmo !_____
i na, kuris Japonijos karinio lai-j 
! vyno toniškomis kulkomis iri 
j orlaivyno sprogsta nčiomis Į zoliucijos.
bombomis ištisus miestus, dirb- i

Surengti koncertą paramai 
ir “Vilnies.“

Surengti pikniką 12-to Ap- 
n andai.

Surengti pikniką “Laisvės“ 
paramai.

Vesti kovą prieš “Naujosios 
soči ai.fašistinės 

; štabą, vadus ir vadu- 
komisijon, į kus, kurie, pasivadinę Romu- 

ard o

Rezoliucija Užgyrimui Or
ganizavimo “Laisvės” 

tytojų Grupių
Šioj kapitalistinėj siste- ’ 

krizis su I
V1S!

didyn ir didyn. Dclei. to ' vjenybės klausimu perskaičiau.
. vienyti 

Tai bus galima su- 
organizaCiją

Km" vie
nybė, ten galybė.

P. Kukcinavičius.
Toltec, Colo.

—o—
A.P.L.A. Centro Komitetas

pageidauja, kad kiekviena kpjtuves ir kaimus sunaikino,plie
nu od ugniai apsvarstytų vieny
bės klausimą, kad kievienas 
narys tuo būtų susiinteresavęs.

Tiktai persistatykime, kiek 
kiek- Į visiems nariams būtų naudos, 

i jeigu toji pageidaujamoji vie- 
I nybė be jokios kovos, bet su 
j pilnu darbininkišku supratimu 
j greitu laiku būtų įvykinta. Tai

ir didelį žiauri bedarbė kietai/, palie-! Aš pristojo A.P.L.A. 
Darbininkai, nepa-' te ir ateityje dar plačiau | su L.D.S. T<ii bus ga 

;do, jau palies mases; darbininku; budavoti -tvirtą orgr 
iras ko- “Laisves” .skaitytoju ii- išIvis,1-'-Tl’-“1' . . ' 1 J l nvrip r.pn tra.Ivnp.

ibelnai už išlaikymą ‘ neišgalės užsimokėti savo 
gyvasties. Bet valdančioji1 prenumeratos, iš ko susida- 
kapitalistine klasė visu i ro finansinis pamatas dien- 
žiaurumu puola ant kovo
jančių darbininkų, areštuo-'po komunistinis dienraštis' 
'ja juos, kemša į kalėjimus

Unijos organizato-' 
ir Jaunųjų Komunis-

go Harry Simms parodo, 
kad valdžia ir bosai pasiry
žę kruviniausiom priemo
nėm sutriuškinti kiekvieną 

‘proletariato kovą už duoną 
ir prieš badą.

Šalin kruvinasis teroras 
prieš Kentucky mainierius!

Tegul gyvuoja Darbo 
Unijų Vienybės Lyga ir re-Į 
voliucinės darbo unijos.

Rezoliucija Lietuvos Klauj 
simu

agitatorius ir propagan-1 
distas, turi pasiekti

tutūros šalis, kur kovojau- vieną darbininką ir nušvie- 
tiems draugams gręsia mir-, sti klasines kovas su viso-! 
ties pavojus arba ilgi metai: kios rūšies priešais, ir ne- 
katorgos. i atlaidžiai kviesti

Todėl mes
“Laisvės” šėrininku 
žiavime, vasario 14 d., 1932 
m. išreiškiam giliausią savo 
užuojautą tiems kovoto
jams. Mes pilnai’ užjau-i 
čiam ir branginam nenuils
tančias kovas ir kentėjimus 
Amerikos kapitalistinėse

! bastilijose Tom Mooney ir 
! Billings, Scottsboro jaunuo
lius, Kentucky mainierius,.
! Lawrence streikierių vadus,; lyn, N. Y., pasisako už or-! tų kuogreičiausiai.

darbinin-, būtų didelis žingsnis sustipri- 
skaitlingam kus į tas kovas už pašiliuo-

suva-1 savi m a :
kapitalistinės klasės.

Siuntinėjimas laikraščio 
bedarbiams turi būt sueko-! ju]ę jr yra, kad kenkti dar 
nomizuotas taip, kad ture- • bininkų judėjimui, 
jus daugiau finansines iš
tekines tam svarbiam rei
kalui.

Todėl šis “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimas, vasa-

“Nuga-Tone išgydė 
mano kvaitulius”

"Per daugel; metu," rašo p. A. Lukais, 
thlehem. Pav "aš turėjau kvaitulius ir 
<tc vaistai man negelbėjo. Aš perskaičiau 
ie Nuga-Tone ir pasielgėt) na s pasekmes, 

žmonės susilaukė, todėl ir aš nusipir- 
Aš galiu teisingai pasakyti, kad 

• gydė mano kvaitulius. Dabar aš 
;; ir stiprumą' jaunystės."

išvalo kūną nuo ligas gimdan- 
kurie iššaukia ligas ir silpnus

•Jis suteikė gerą sveikatą m i lion am s 
visose pasaulio dalyse. Jeigu jūs 

ilpni ir liguisti, būtinai gaukite bon- 
Nuga-Tone. Aptiekininkai jį pardavinč-
Jeigu aptiekininkas jb neturi, paprašykit . 

užsakyti iš savo urmininko. Nepirkite jo
kių lutų vaistų, būtinai reikalaukite Nuga- 
T<ih. .

Aukų del “Vilnies“ spaudos
Į N ūki - Tone 
, t U!iu sveik
| Nuira-Tor
I eių nuialų, 
j organus,
■ žmonių 

(• I < stfle 
-- — - -----

siaubu- kiėnė — po 50 centų. Smulkių 
’$3.90; viso $7.99.; / . j!

Priimta vienbalsiai, trys re-
! BROOKLYN LABOR LYCEUM
I

Viešpatauja visame kapi-; 
talistiniame pasaulyje kri-! ir kiti, 
zis. Klasių kova su kiek-į 
viena diena aštrėja, 
vos, 1 
šistinė valdžia deda pastan
gas, kad išlaikius savo dik
tatūra ant darbininku ir 
vargingųjų valstiečių. Siau
čia neišpasakytai žiaurus 
fašistinis teroras, pirmoj 
vietoj atkreiptas prieš Ko
munistų Partiją. Areštai 
visoj Lietuvoj ir kimšimas 
komunistų kalėjimuosna prie 
sunkiųjų darbų 
apsireiškimas, 
laiku Smetonos 
po pasmerktas 
d. Kasperaitis, 
žymiausių Lietuvos

kurių tarpe randasi Edith; ganizavimą “Laisvės” skai- 
Berkman, J. Kraucevičius tytojų grupių visose kolo

nijose, ' kurių pareiga yra 
ne-1 kontroliuoti “L.” skaitytojų 
u?.sąstatą ir abęlnai rū 
ir | dienraščio finansine 

va- čia.

Mes pasižadam vesti 
_ . Lietu-J atlaidžią klasinę kovą 

kaip ir kitų šalių, fa- į paliuosavimą tų draugų

Išrinkta į Apskričio Komi
tetą 1932 m. šie nr-iuvai: J. 
V. Stankevičius, S. Pietaris, 
J. Vitkunas, Zdaniene,'Navic-1 
kas, Miliauskas, S. Kvasčiavi- 
čius.

Į alternatus sekami: Kle- 
vinskas, Janušaitis, Rauduvie- 
nė, Turauskas.

Sekanti konferencija didžiu
ma balsų nutarta laikyti Pitts
ton, Pa.

Konferencijoj viso su sve
čiais dalyvavo 38 ypatos

suskaitomais miestelėnų ir kai
mo valstiečių lavonais ir su
žeistais nuklojo apgyventas 
darbininkais gatves ir užgro-, 
bė apgyventą 29,000,000 žmo-'. 
nių Mandžuriją.

Nepakanka užgrobtos Man-! 
džurijos; plėšrusis siaubūnas 
— Japonijos militarizmas •— 
pasiryžęs martuoti ant Nan
king i Kiangsi provinciją, ant 
Kinijos Komunistų Raudono
sios Armijos, kad sutriuški- 

; nūs ją ir atsiekus tikslą, pagal ! 
Tie žmonės I bendrą .militarist!] planą, -— 

| pulti Sovietų ’Sąjungą. Kai-
I v ' 9 * *
! listinių šalių jėga pasirengusi 
i pulti Sovietų Sąjungą. Tai 
i vien tik gali sulaikyti viso, 
pasaulio darbininkų ir darbi
ninkui milžiniški protestai ir 

į griežtai vadama kova.
Taipgi d. Bovinas kalbėda

mas priminė, kad turi būti ve
dama neatiaidi kova prieš 
“Naujosios Klampynės’’ social- 

, fašistinės grupes štabą—opor- 
' tunistus - renegatus Pruseiką, 
i.Butkų ir Kp., kurie ardo kuo- ! 
■ pas ir grobia iždus Amerikos 
Lietuvių Darbininku Literatū
ros. Draugijoj ir kitose darbi- 

! ninku organizacijose.
Taipgi baigdamas kalbą, 

prisiminė reikalingumą būti
nai skubios paramos spaudai, 
ypatingai dienraščiams “Vil
niai“ ir “Daily Workeriui.”

Mandatų komisija nurodė, 
kad dalyvauja nuo 8-nių kuo
pų 22 delegatai ir visi Apskri-

Darbinin-, bėtojas nurodė, kad ta kapita- 
kams todėl reikia pažinti tuos,' 
kurie eina prieš darbininkui 
reikalus. Lai jie nesislapsto 
už kokių kaukių, bet pasisako, 

Ijogei jie yra tokie ir tokie.
Visi darbuokimės, kad toji

AJPJLA. Pareitai ii Vienybę su! 
lietuvių DarfaiAi Susivienijimu

pintis Pittsburghiečiai Matys 
p;de! Puikius Sovietinius

Krutamus Paveikslus |

949-959 Willoughby Avr t 
|el., Stagg S845.

SKAITYKIT ir platin 
KIT "LAISVE

PITTSBURGH, Pa. — Penk- 
itadieny, vasario 19, Carnegie 
I Lecture svetainėj, Schenley 
Parke, bus rodomi labai pui
kūs Sovietų' Sąjungoj 'daryti 
krutami paveikslai “Cities and 

Prasidės lygiai <
Kiek anksčiau buvej patai- 

pinta šešių kuopų pareiškimai, j - 
kaip tos kuopos žiūri į vienybę 
A.P.L.A. su L.D.S. Tos visos 
kuopos pasisakė už 
A.P.L.A. su L.D.S. Tos visos i j 
kuopos pasisakė už vienybę 
Prieš nei vienos nesimato.

Dabar vėl kitų šešių kuopų 1 gaudavo

I taipgi už vienybę. Tai jau 12 j 
kuopų prisiuntė savo pareiš-1 
kimus.

Pasirodo, jogei A.P.L.A. na
riai rimtai svarsto vienybės'

I reikalą. Jeigu ir toliau taip 
įmes sklandžiai eitume, tail 
i greitu laiku galėtume sudary- ■ pilnai pritaria vienybei. Mes 
j ti iš dviejų organizacijų vieną : visi stojame už tvirtą ii’ kaip 
1 ’• ’ ' • •• ■' V galima greitą vienybę. Pas

'mus jokių pasipriešinimų ne- 
! bus.

Sekr. J. N. Valančiaušky.
Brighton. Mass. ■ 

—o— .
7 Kuopa Pritaria Vienybei 

, * . ' I I < .

Vasario 7 d. A.P.L.A, 7 kp. 
susirinkime vėl iškeltas vie
nybės su L.D.S. L.__
Susirinkime dalyvayo 16.
vyni balsavo už vienybę, o sep-1 
tyni susilaikė. 1 
prieš nei vienas nenori balsuo
ti. Nariai pageidauja vieny
bės.

kasdieninis
Pastaruoju 

valdžios ta- 
sušaudymui 

vienas iš j
____ _________ ______ j Kom-I ................... ± , T . 

t_________ v,, i pareiškimai zemiaus telpa. Jos;partijos vadų. Lietuvos bu- . . . . , o T • < „
doliai su Smetona priešaky-^

* je vėl užsigeidė darbininkų 
kraujo.

Kitoj pusėj Komunistų 
Partija veda atkaklią kovą 
prieš budelius. Areštai 
nuteisimai sušaudyti nesu- • 
stabdys kovos, nenugązdins didelę organizaciją, 
darbininkų, bet dar dau-! > --------
giau pasmarkins7 kovą nei 
tik už paliuosavimą d. Kas- • . -

, peraičio ir kitų darbininkų! 
klases kankinių, i ’ 1 
Lietuvos ' bastilijose, . bot 
taipgi pasmarkins kovą, 
idant greičiau priartinus 
momenta nuvertimui Lietu
vos fašistinių kraugerių 
valdžios ir įsteigimui Sovie
tu valdžios.

Lietuvos draugų kova su 
fašistine valdžia yra be ga
lo sunki ir reikalauja daug 
paramos iš kitų šalių dar-

> bininkų.
Todėl mes, “L.” Bendro- ' ' • 

vės šerininkai, suvažiavę į pakeltos, 
suvažiavimą, vasario 14 d., I 
1932 m. ’ (Brooklyn, N. Y.,!
sveikiname Lietuvos Ko-.50 KuoP“ Stovi už Vienybę ir 
munistų Partiją už karžy-1 Tas Pat Mokestls 
gišką kovą prieš Lietuvos i

A.PiL.A. 49-tos kuopos lai- 
pūdonią Lytame susirinkime 7 d. va-i 

sario, Astoria Hali, 62 feast 
4th St., New York, N.Y., pri-| 
ėjus prie A.P.L.A. Centro rei
kalų ir patiektų vienybės su 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimu klausimu planų, visapu
siai apsvarsčius balsavimo pa
sekmės sekamos: 33 balsai^už 
vienybę mūsų organizacijų ir 
keturi susilaikė. Priešingo nei 

( vięno.
Tačiaus mūsų kuopos nariai, 

stovi už tokias mokestis, ko
kias moka A.P.L.Ą. organiza- 8 Kuopos Visi Nariai Sutinka 
| cijoj ir kad mūsų organizaci- Vienytis
jos nariams nebūtų mokestys

A.P.L.A. 8 kuopos susįrinki- 
Sekrelorius. . mas ivyko 7 d- vasario. ,Buvo 

j perskaityta abiejų organizaci
jų bendro posėdžio tarimai. 
Visi nariai sutinka vienytis. 
Nei vieno priešingo nebuvo.

Nariai pageidauja turėti 
tvirtą vieną pašalpinę organi
zaciją, kad jinai geriau galėtų 
savo nariais rūpintis.

Nutar. Sekr. J. Urbonas. 
S. S. Pittsburgh, Pa.

Konferencijos prezidiumai! 
išrinkta: pirmininku Klevins- 
kas; sekretorium Ruseckienė, 
pagelbininke sekretorės Rau- 
duvienė.

Išrinkta trys delegatai Į ko
misiją pagaminimui rezoliuci
jų.

Perskaityta pusmetinės kon
ferencijos protokolas ir trys 
protokolai Apskričio komite
to posėdžių; visi

..... ......... ................ Draugai, stengkimės I 
! abiejų draugijų turėtų mokėti skaitlingiausia dalyvauti, kad 

“■į vieną, kiek mokėjo į abi ir pamatyti tuos paveikslus.
• gautų tiek pat pašalpos ir po- na, pamatysime pačią Sovietų 

mirtinės, kaip kad iš abiejų I Sąjungą, jos tverybą. Antra, 
Isavo centais paremsime darbi- 
• ninku judėjimą, nes visas pel- 
; nas skiriamas revoliucinį judė
jimą varyti pirmyn.

Įžanga išanksto perkant ti- 
kietus 35c, prie durų—50c. 
Kuris tiktai nori, gali gauti iš (to posėdžių; visi protokolai 
anksto nusipirkti ti-kietus dau- Į vienbalsiai priimti. Ekstra 
gely vietų ir pas vietinius vei-1 laikytų konferencijų protoko- 

Ikėjus. i lai delei sutaupinimo laiko ir
Partijietis. I kadangi yra pagarsinta “Lais- 

i ________________ Įvėj,” patarta vienbalsiai ne-1
I ii .£ j* v* • |> *| skaityti. Apskričio komitetu Į Haniordieciai Keika-iraportai su užgyrimu vienbal- 
j I • n r i n 's*a’ priimti. Bendrai veikiau-jlauia I allMOSUOt mg. čio Komiteto raportas po trum- • 

po apkalbėjimo' priimtas.
. Paaiškėjo, kad pas B. V. K., 
I iždininką Jurgį Pečiukaitį, dar 

/yra nub “Laisvės“ spaudai pik- 
darbininkai, susirin-. niko likę $14.00. Įsakyta pa 

! gal konferencijos 
: vienbalsį nutarimą, 
gai būtų priduoti iš 

; do naujai išrinktam 
: Komitetui.
! Perskaitytas laiškas, sveiki- 
’ nantis konferencijos atstovus 
nuo A.L.D.L.D. Centro Komi- 

; teto. Laiškas su aplod 
tais vienbalsiai priimtas.

Svarbesni Konferencijoj 
Nutarimai:

Vykdinti gyvenimai! perei
tos konferencijos nutarimą 
tverti bedarbių tarybas.

,Kad A.L.D.L.D. Centro Ko
mitetas leistų brošiūrėles iš 
Sovietų Sąjungos klasių kovų 
lauko ir 5-kių Metų atbūdavo- 
jimo plano.

Kad mažesnės svarbos turi-

VARPAS BAKERIES, Uit

• Hartford, 
Conn., masiniame parengime 

Pasirodo, kad!vasar10 *3 ,d.,- 1932 m., 29
I Lawrence St., Hartford, Conn., 
skaičiuje , 100, protestuojame 
prieš nuteisimą mirtin draugo 
Kasperaičio ir griežtai reika- 

' laujame jį tuojau paliuosuoti 
! iš kalėjimo.

Taipgi mes reikalaujame, 
kad visi Lietuvos politiniai ka-. 
liniai būtų tuojaus paliuosuoti.

Mes pasižadame visais bū
dais Lietuvos darbininkų revo
liucinį judėjimą remti, iki bus 
laimėta kova. -

šalin kruvinas fašizmas Lie
tuvoj ! •

Nutarta protestas pasiųsti 
Smetonai Lietuvon ir po kopi- • 
ją lietuvių spaudai Amerikoj 
ir Lietuvoj.

Vakaro Pirm.
O. Vilkaitė.

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
" , Brooklyn, N. Y.

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

■ ■ *•’ ■ r r L 7 F' 1 W . . .



Puslapis Ketvirtas ■ Trečiadienis, Vas. lt, 1932 <

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

Ūkininkų Vargai

(Tąsa)
Aštuntą valandą vakare išėjo iš fabriko, 

nuvargęs ir netekęs spėkų, į miesto gatvę. 
Mieste viešpatavo šūkavimas ir rėkavimas. 
Ne, gimnazijoje jis būdamas negalėjo to 
įsivaizduoti. Ką reiškia prieš darbininkų 
gyvenimo ir fabriko prityrimus tie knygų I 

' aprašymai ir statistikos? Čia fabrike pir
mu kartu savo akimis patsai jis matė ir 
jautė visą vargą darbininkų 
darbininkų paniekinimus ir 
čiojimus iš jų.

Fabrike viešpatavo didelis karštis, dar-; Tcian-ke, papasakojo jam visą savo Jstori- 
bininkai dirbo pusiau nuogi, apsipylę pra-< Kl- < . _ 
kaitų. Tarpe mašinų vaikščioja baltieji kų, o žemes vos ketvirtadalį hektaro, 
bosai, laikydami rankose nagaikas, kaip | mie sunku> stoka maisto ir štai kada 
kokias angis; nagaika susisuka švilpdama1 jai buvo 13 metų, tai jos tėvas pardavė ją 
ore ir nusileidžia ant nugaros susilenku-1 v'enam. seniui. Pabėgo. Pėsčia pasiekė 

Ant daugelio mtestą ir 1‘"

pagelbininkė, tai 16 metų mergina Čen. 
Pasirodė, kad ji moka skaityti ir rašyti, 
nors labai mažai; bet ji mokinosi labai gy
vai ir su dideliu pasisekimu. Energingai 
vedė agitaciją savo draugių tarpe. Įtrau
kė į ratelį apie du desėtkus merginų. Ji 
patiko Pan Tcian-kei. Ji klausinėjo jo 
smulkmeniškai apie viską ir greitai įsidė
davo į galvą. Klausimus statė tvarkiai ip 

klasės visus1 politiniai-ekonominio pobūdžio. Jos prc> 
visus pasity-| ūngos akys taip ir žėrėjo su pasigerėjimu.

Kartą eidama iš fabriko greta su Pan

rengiamos 1 tarptautiniai ir 
įvyks 20 d. yasario, Linden 
Park svetainėj. Tai kviečia- 

i me tuos, kurie dalyvavote Dr. 
Conn.__Ka-' Kaškiaučiaus prakalbose, da

lyvauti ir šiose tarptautinėse ir 
kitiems pasakyti.

Trečios prakalbos bus drg. 
R. Mizaros. Kaip tik jis lan
kysis Conn, valstijoj, tai nies 
surengsime jam prakalbas ir 
Naugatucke. Draugas Mizara 
daug naujo patyrė pats Sovie-

Rengimo Komitetas.

apsipylę pra Ji yra iš kaimo; jos tėvas turi 13 vai-
. Na-

šio prie darbo darbininko.
nugarą, tartum apskaitliavimas jų atidirb- R ; 
tų valandų—stovėjo raudoni šmorai, iš ku-; n'

• nu sunkėsi kraujas. Daugiau kaip pusę l' 
darbininkų sudarė moterys ir vaikai. Vai-i ° 
kų daugelis neturėjo net 10 metų amžiaus, i Bai; '• : 
Ir nuo jų menkučių veidų liejosi prakai- • turėjo. ?. .
tas, Kaip ašaros. tai berniukus.

Galingos mašinos, panašios į pasakiškus yo pradėjęs vystytis

SPRINČFIELD, 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, nes yra svarbių dalykų ap
tarti, dar užsilikusių iš pereitų me
tų. Turėsime padaryti planus veiki
mui ateinančiam sezonui. Taipgi yra 
svarbiti laiškų iš centro prisiųsta 
delei apsvarstymo. Tad visi ateiki
te.

Kp. Valdyba.

bus toks puikus parengimas, sma
giai pasišoksite ir pasilinksminsite. 
Pradžia 7-tą valandą vakare. Iš 
priežasties bedarbės įžanga bus ste
bėtinai žema. • < (39-41)

SOUTHBURY, 
pitalizmo krizis su bedarbe 
jau smarkiai atsiliepė ir į dir
bančius ūkininkus šioj apielin- 
kej. Vasario 9 d. š.m. pieno 
kooperacija turėjo metinį susi- 

| rįnkimą Community House de
lei paąirašymo kontrakto nuo 
balandžio 1 d., 1932 metams.

Ūkininkai susirinko, kaip ir te Sąjungoj..
kitais metais, pilni vilties pasi- Rengimo Komitetas,
rašyt kontraktą pagal savo iš- *“
galią, kiek katras gali išsiųst] 301c—So. Bostono Laisvės Cho 

_pieno. Bet išėjo atbulai. iras Planuoja Smarkiau Veikt 
. • Susirinkimui atsidarius, ko- ---------
operacijos viršininkas pasako,
kad kooperacija numuša .pieną tinis Laisvės Choras turėjo sa- 
10 procentų žemiau, palyginus Vo metinį susirinkimą vasario- 
šu pereitų metų kontaktu;] February 12 d., po nuip. 376 
perdaug, mat, esą pieno ir ne- Broadway. Tapo perrinktas 
turį kur padėti. Tai didelis i choro komitetas, į kurį dabar 
smūgis ūkininkams.

’ Pieno daugiau priima Segal- 
Law New Haven, Conn. Segal 
Law yra didelis milionierius. 
Jis turi 321 karvę. Jis pats 
sau'pieno nenusimušė; jisai sa- 

ivo išpardųos, o jūs, ūkininkė- 
;s sunkus, bet kiek ] liai, žinokitės.

į Mes, dirbantieji ūkininkai, 
I turime organizuotis ir kovot, ir 
[tik organizuotai tegalėsime ką 
į išsikovot.

—o—
šioj apielinkėj yra dvi dar- 

I bininkų organizacijų kuopos, 
j Veikimas jų neperdidelis, bet 
draugai irgi nesėdi ant vietos, I 
sudėję rankas. j.r - .

A.L.D.L.D. 225 kuopa nuta-1 nternationa
re rengt penkių metų sukak- kur. ^us didelis koncertas su 
tuves nuo savo susiorganizavi- 
mo; tuo tikslu bus suruoštas 
jubilėjinis piknikas su gražia 
programa birželio 26 d.

Draugai ir draugės iš apie-
linkės, kas dar neprigulite prie j PfĮ pįjus XI ]aikysias 
šios kuopos, esate kviečiami ‘ '
įsirašyt. Mokestis pigi, tiktai 
$1.50 metams. Naujai įsirašę, 
gausite trijų dolerių vertės 
knygų veltui.

Čia randasi ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 
kuopa. Šioj 
gaut pašalpą 
išmoka narių 
bar yra gera

)uvo gavusi darbą japonų fabri- 
• mokėjo labai mažai, taip kad 
'tem uventi. O dabar dirba

rgaitėmis nieko ne- 
oky kloję turėjo tik

riem kodėl pas jį bu- 
paniekos žiūrėjimas 

dvigalvius smakus, rijo šilko vilnas, o už • į moteris, kaipo į verges. Nestebėtina, 
minutės laiko jau iš jų tęsėsi, kaip seilės,.' Chinijoje juk per šimtmečius moterys bu- 
šilkų siūlai. Tam tikros mašinos tempė juos vo vergėmis. Net ir patsai žodis “mote- 
ir jie trūko ore, o darbininkai turėjo su-1 ris” yra pas chinus koliojimo žodis.
gauti jų galus ir sumegsti, ir daugybė ki- i Bet energinga ir sugabi mergina Čen 
tų sudėtingų ir painių darbų. Mašinos, o ! pradėjo perkeisti jo nusistatymą. Vaka- 
prie tų mašinų dirbo jų gyvos dalys—dar- rais jis ilgai kalbėdavosi su Čen, užmirs- 
bininkai, raginami metalo mašinų ir bosų dainas ir valgį. Kada sugrįždavo iš rate- 
nagaikų, punktuališkai atlikti savo veiks- lio susirinkimo ir gulėdavo ant šiaudų sa
mus. i vo lindynėje, jis prisimindavo merginą

Metalo mašinos dirbo vienodai kaip ry- čen, jos gražias akis ir sugabų besilavini- 
tą, taip dieną ir vakarą, bet gyvosios ma- mą; o jo mintyje užgimdavo žodis: “My- 
šinos—darbininkai pavakariu nuvargę jau 
negalėjo suspėti sutartinai dirbti su meta
lo mašinomis. Ir dabar daugiausia ant 
darbininkų nugarų švilpdami kiūto nagąi- 
kų smūgiai. j

Ore, kaip kokie rūkai, lakstė dulkės;: 
darbininkai čiaudėjo ir sunkiai kosėjo, nuo ! ra, jis buvo liuosas nuo organizacinių dar- 
pavojingų dulkių, nuolat lekiančių iš maši- į bu. Jis laukė prie fabriko vartų jos išei
nu į gerklę, nosį, akis ir ausis. Gyvosios (nant. Štai jau išėjo paskutiniai darbfriin- 
mašinos kankinosi, ir Pan Tcian-ke prisi-Į kai, o Čen vis nėra. Jis padarė sprendi- 
minė misionierių pasakas apie pragaro mą, kad veikiausiai nepastebėjo, kaip ji 
kančias; jis galvojo: čia ir tiktai čia yra praėjo. Jis norėjo su ja pasikalbėti, nes 
tikrasis pragaras. Taip, vidurinių amžių i ji vadovavo vienam darbininkų rateliui, 
piešėjai panašiai piešdavo pragarą, bet tik- i Nesulaukė. Ir taip nuėjo namo, kad susi- 
tai anų išgalvotame pragare nebuvo vai-: rasti naudingą darbą.
kų, o čia ju yra. Taip/ matomai, tas paša- Iš fabriko išeinant, merginai Čen kelią 
kiškas dievas visgi buvo dar ne tokis žiau- pastojo riebus ir diktas užveizda. Jis jau 
rus, kaip patsai kapitalistinis surėdymas, senai siūlo jai savo “meilę.

aip asaros. tai berniukas

■ limoji!” Na, bet kas gi tai tokio? Meilė? 
Apsivedimas ir lytiški reikalai? O ne, da-

i bar ne tame dalykas. Mylimoji draugė, 
sugabi talkininkė darbe. Ir taip kaskart 
jis daugiau prisirišdavo prie savo draugės!

Kartą baigęs darbą, kaip sykis šį vaka-

Iš fabriko išeinant, merginai Čen kelią

SO. BOSTON, Mass. — Vie-

Tapo perrinktas

įeihh Čiagimiai jaunuoliai. 
Choras yra pasibrėžęs pasmar- 
kint ir praplatint savo veiki
mą. Apie metinį choro susi
rinkimą bus plačiau parašyta 
kitame “Laisvės” numeryje.

Šiuo gi tarpu atkreipsiu aty- 
I dą narių, nedalyvavusių tame 
susirinkime, kad praktika (re
peticijos) šią savaitę bus lai
koma ketvirtadienį, vasario 18 
d., 8-tą vai. vakare. Nes mūsų 
Merginų Kvartetas yra pakvie
stas atstovaut chorą antrame 
metiniame pokilyje-karnivale, 

1 kurį rengia Komunistų Parti- 
Į jos pirma sekcija, penktadie- 
|nį vakare, vasario 19 d., New 

Hall, Roxbury,

šokiais. Įžanga tik 35 centai 
Visi kviečiami ateit.

B.

VATIKANO MIESTAS.-

speciales pamaldas už “tai 
ką” tolimuose rytuose.’

NAUJO “PRIEKALO”

3-čia 
kuopoj s galima 
laike ligos ir ji 
pomirtines. Da- 
proga į ją Išira-,

Abiejų šių. kuopų susirinki
mai įvyksta kas pirmą nedėl- 
dtenį kiekyieno mėnesio pas 
drg. J. Yevanacką, Southbury, 
Conn. Ateikite ir įsirašykite.

S. S. Southburietis.

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

Neck, L.I.jN.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, 
draugės ir draugai, tema yra labai 
svarbi. Taipgi Šiose diskusijose bus .

r-

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

rengia įdomią Beano Partiją subato- 
je, 20-tą vasario (February) 1932 pagaminta protesto rezoliucija; prieš 
L.D.S. Svetainėje, 1057 Hamilton , kruvinojo Smetonos valdžią kas link 
Avė. Draugai ir draugės, prašome j nuteisimo drg. Kasperaičio 
skaitlingai susirinkti į šį įdomų pa- i Todėl, draugės ir draugai, 
rengimą _ Apart Beano turėsime ye- ■ kite atsilankyti skaitlingai, 
rų laimėsimų. Gera orkestrą šo- , y
kiams. Tai pirmą sykį mūsų mieste

» mirtin.
, malonė-

UžkvieČia visus Komisija.
(39-40)

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

“PRIEKALAS
1932 m. pradeda eit kas menuo, 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 visais 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, 
socialistines pramonės įmonių, sovchozų ir kolchozų gyvenimas 
ir augimas.

“Priekalas” daug1 domės skiria antireliginei propagandai ir turi 
pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
skraistėmis, veikimą 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 fcritika” 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!

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

Taipgi primename, kad 
dar turime No. 5, uPrie- 
kalo.” Siųskite užsaky
mus ir praneškite, kiek 
jums siuntinėti kiekvie
nos 
tu. v

“PRIEKALO” Kainai
Amerikoj: metams — 2 doler.

G mėn. —• 1 doler.
. I atsk. egz. — 20 cent.

Argentinoj ir; Brazilijoj 
metams — 1 doleris 
6 men. — 50 cent, 
atsk. egz. — 10 cent.

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikoiskaja 7 

izdt. “Inostrannich 
Rabočich”

Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj beto dar galima 
Išsirašyt per “LAISVĘ?’

siuntinėti
laidos. Kaina 20 cen-Union City-Naugatuck, Conn.' 

x-
Iš Dr. J. J. Kaškiaučiaus Pra

kalbų; Vasario 20 d. Bus;
Kitos Prakalbos
7-tą d. vasario A.L.D.L.D. j 

75-ta ir L.D.S. 124-ta kuopos! 
parengė prakalbas Dr. J. J. I 

. Publikos dalyva-i

rus, kaip patsai kapitalistinis surėdymas, senai siūlo jai savo “meilę.” Dabar jis už- 
Čia tikras pragaras, bet jį slepia misionie-: ėmė jai burną, nusivilko į savo kambarėlį.;
riai; jie baugina pomirtiniu pragaru ir siū-' Mergina įkando jam į nosį, bet jis kumščio j 
lo dangų. i smūgiu apsvaigino ją, parsivertė ant grin-

Vakare Paų Tcian-ke ėjo linkui savo lin- į du ir pusiau apsvaigintą ją išgėdino.
Paskui jis nuėjo sau namo, šluostydamas Kaškiaučiui.'

Naktimis perkąstą nosį. jvo pilnutėlė svetainė ir aty-j
Už keliu dienu Čen susitiko Pan Tcian- džiai klausėsi daktaro aiškini-' 

Jis nustebo del mU- KaiP čia- tai Publiką už-l 
interesuoja sveikatos klausi- 

. _ ri . |mas geriau, negu politiniai. 
KUCilkiS | j)r j j Kaškiaučius kal- 

Po susirinkimo jis pąklau- bėjo dviem temom, politikos ir

dynės, tartimi užnuodytas opiumo; galvo
ję ūžė, o visą kūną skaudėjo.
jis sapnavo tas milžiniškas mašinas ir be
sikamuojančias prie jų darbininkes, vaikus ke ratelio susirinkime.
it vyrus.
'.'Už mėnesio darbo, Pan Tcian-ke jau pri- žesnė,
prato; susigyveno su darbu. Užgijo su- nuskriaustas.
muštas kūnas, nesvaigo daugiau gaiva, sė jos, ar ji serga ar ką? Ji bandė nusi-

permainos. Mažyte Čen pasidarė dar ma
nkys klaidžiojo. Tartum

D. M. šolomskas
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMA! IS KITUR
DARBAN IŠBAIGTI PLATINTIDARBININKUWORCESTER, MASS.

Vasario 20 d. yra rengiama “Tea 
Party,” Lietuvių Svetainėje 29 Endi- 

. cott St. Pradžia 7-tą vai. vakare. ŠĮ 
parengimą rengia Priešfašistinis Su
sivienijimas, todėl visi darbininkai ir 
darbininkės, ateikite. įžanga tiktai25 
centai. Bus tinkamo maisto, žaislų 
ir gera muzika, širdingai kviečia

Rengėjai.
(40-41)

DAR TURIME 750 EGZEMPLIORIŲsveikatos klausimais. Po pra-

. D r. Kaš-I 
kiaučius visiems tinkamai atsa-

Akys žiurėjo priekyn drąsiai ir pasiryžu- juokti, bet tas taip nevykusiai išėjo, kad kalbi; buvo iš publikos duoda- 
nusiskundė, ™.a k!ausi™J; 

! kė.
įdėjo nerimauti del jos. ' Buvo iš susirinkusių papra- 
idirba, nes 12 valandų šyta aukų padengimui lėšų, ir1 

kas liks,'pasiųsti Lietuvos po
litiniams kaliniams. Dolerį, 
aukojo J. Zeleckis; po 50c B. i 
Samoška, V. Karalius ir G. Ku- į 

; po 25c Rudminas, B. i

šiai. Jis galvojo apie organizavimą darbi-1 atrodė, jog rengiasi verkti; 
ninku, bet kaip: dienos metu negalima pa- kad skaude’ g 
sikalbėti, sargai daboja ir kiekvienas dar- į f’a 
bininkas, kaipo* mašinos dalis, dirba. Va-1 Volte 
kare po darbo darbininkai tiek suvargę,; fabri 
kad krinta ant grindų; jeigu jiems ir kai- kp“ 
besi, vargiai besupras. Bandė kalbėtis su ba .
darbininkais poilsio, dienose. Bet suaugę si 
darbininkai vos išgirsdavo, tuoj nusigan- daugi;’!1 < 

' dūkiai traukėsi tolyn. Jie fabrike bijosi nuoširdžiai.

i

i

i

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

Prašome visus darbininkiško judėjimo re- . 
m ėjus pasispausti, kad išleidus visą Darbi
ninkų Kalendorių į svietą,* kad jis tiektų 
nauda darbininkams.

KEARNY, N. J.
ĮDOMUS teatras 

“Vaizdas iš Karo Laikų”
Rengia L.D.S.A. 125-ta Kuopa, 
Kearny, N. J., nedėlioj, 21 d. vasario 
(February), 1932, A.L.P. Kliubo 
svetainėje, 134 Schuyler Ave,, Kear
ny, N. J. Pradžia 6-tą Vai. vakare. 
Kadangi pasaulio valdonai ■ stropiai 
rengiasi prie' dar baisesnio karo, ne-į

i. ratelio darbas. Aišku, 
te?!'is organizacinis dar

že o tiksliai jis stengdavo- 
kad ji gautų _________ _______________ _____

ui. Čen, kaip ir pirma, f Agras, J. J.' Ynanutitis, S.Yium-n b“ •>“''» pereitasis, su Maug'baisės- 
darbininkių rąteho, plat, Sr.; S. Yumplat, Jn; E.u bu bus (jam.atyti šį veikalą. Nes ne- 

kad jos spėkos silpnėja. Tessmon ir J. Koris; J. Samoš-! greit vėl matysime taip įdomų teat: 
prasitarimą—meta laukan iš fabriko, o ką Pan Tcian-ke bandė teirautis pas ją, kame! ka 30c* V1S0 su srnulkmmis
nei atsidusti kiek garsiau. Už mažiausį

jau kalbėti apie pasipriešinimą? Daugelis 
jų: prisiminė eiles streikų ir jų vadus, ku
riems buvo nukapotos galvos. Ir kaip gi 
galima priešintis? Senesni darbininkai 
traukėsi šalin, nepasitikinčiai akimis ve
džiodami. '

Visgi apie pabaigą antro mėnesio Pan 
Tcian-ke jau turėjo sudaręs darbininkų 
ratelį iš jaunuomenės. Dirbti buvo be ga
lo sunku. Jaunuomenes didžiuma nemoka 
rašyti nei skaityti. Suorganizavo vakari
nius kursus savitarpiniam lavinimuisi. 
Ateidavo nedaugelis. Po dvylikos valan
dų sunkaus darbo daugelis nepavilko kojų. 
Sunkiai ėjo lavinimosi darbas, nes nuvar
gę darbininkai negalėjo ant rytojaus atsi
minti, ką'vakar išmoko.

■Vienok iš jaunuomenės atsirado sugabi

su rečiau

bet matyti
o ir o o 
buvo.

dalykas. Ji vėl nusiskundė, kad pavargu- Visiems aukotojams taria-
si, kad neturi laiko kalbėti, kad turi rate- me ačiū varde nūnėtų" orgaiii- 
lio susirinkimą. Taip ir nesužinojo nuo zacijų.

Dr. J. J. Kaškiaučius jokio 
tai jam

Dainuos Sietyno Vyrų Choras, iš 
Newarko ir dainuos Jaunų, Vyrų Due
tas. Apart šiurpulingų ' vaizdų,* gir-' 
dėsite ir gražių muzikalių dalykų, 
kurie teiks jūsų sielai malonumo, 

i Tikietų kaina 35c ir 50c; vaikam 15c. 
1 ' (40-41).

ROCHESTER, N. Y. | 
TEATRAS IR BALIUS

lio susirinkimą. '
jos; kame dalykas.

Ir štai didelę džiuginančią žinią atnešė'• a‘'yEinl‘no nndar3 ..v
............... - Drg. Ynąmaitis padare Rengia A L D L.D. 50 Kuopa suMto.laikraštis. Rusijoj darbininkų revoliucija.J --v,™ ——v .. lapelius UŽdyką, paimdamas je, 20 d. vasario (February), 1932,Buržuazijos valdžia nuversta ir visa galia j (jį 50c lęšy už medžiagą. Drg. Gedemino svetainėje, 575 Joseph 
perėjo į Sovietų rankas. Vadovauja ko-' Ynarpaitis nevaro jokio biznio! Se.’ NĖuTsuvakihlta8bS 
munistai, kad tiktai atsilaikytu. Įsikūrė iš spardos darbų; jis tik turi, galo juokinga vieno veiksmo komedi-, 
darbininkų socialistinė valdžia tokiame di- mažiųkųsjtai^s, liuriai8 paga-l ^AKeK,wMini^’lS4S: 
deliame kaimyniškaųie krašte, kad tiktai 
išsilaikytų, o tai bus didelis Azijos paverg
tųjų sąjungininkas. Bemąstant apie tai, 
lengviau buvo dirbti, o ir organizacinis 
darbas pasidarė našesnis. Rusų proleta
riato laimėjimai paakstino darbininkus 
nors kiek daugiau susidomėti.

(Bus daugiau)

, dina Lietuvos valdininkų gyvenimą. 
Užtikrinam, kad atėję ant šio teatro 

joms pasi- tikrai jąusitės esą pačiame Kaune, 
nes girdėsite ir matysite Lietuvos 
augštus ir žemus valdininkus, taipgi 

, , Į" jų idealus, papročius ir pasielgimus,
ko $2, kurie bus pasiusti poli- į Vaidinimas prasidės lygiai 8-tą vai. 

... i Po vaidinimui, prie geros orkestros
•šokiai tęsis iki vidurnakčiui. Taipgi 
bus užtektinai užkandžių ir’gėrimų.

mina vietinėms mūsų organi 
zacijoĮns lakelius, j 
tarnaudamas^ .

Pądengus svetainės lėšas, Ii

tiniams Lietuvos kaliniams.
—o—- __ __ ________ o_______

Union City - Naugatuck, kad duoti progą kiekvienam j atsilan\ 
Conn., darbininkai turės ir_ki-;^u’

-------- pus| (40-41) .

Union

tas prakalbas šį mėnesį. Busi

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

Visi litera- 
kurie pir-

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

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

I



! Trečiadienis, Vas.17,

St. & 6th

215—17th
EI

48th St.
St.,

I i i i • y c 111 c i ve c v i V/111111 n. vi o vi oil iii rv i < • z-» * i * i v •
i mai ir reikalavimai paliuosa-, klUS 300 asmenų kiekviena, j
'vimo darbininkų kovotojų po- į arba Viso apie 10,000 vyrų.” 
! litinių kalinių iš šios šalies ka-1 ---------------- '

-  44—M. AZUKiene, 1'. 17. BOX IŽU, Z.eigier, ill. | 
Jie 45—M. Saviikaitienė, T. O. Box 262, Cuddy, ! IR

M o-

Hindenburgas Vėl■Darbo 1

narinio
že»nqSt

nuliūdimo va- ’

D.L.K.K. DRAUGIJA

Avė. j
Avė

Naujas Streikas

t
St.

visasKAUNAS UŽPLŪSTAS PROSTITUČIŲ; T3

JUOZAS KAVALIAUSKASVYRŲ VISOKIOMIS LYTE LIGOMIS Laisniuotas GraboriusPu

prosti
Bronį.

1439 South 2nd Street

D.

228V. » Paulauskas,

yra

prostitučių gydymas apie 40,000 lt. Jei

(triperiu), kainuoja per metus apie 50!
—60 tūkstančių litų; vienai

laiko kiekvieno mo
vai. vakare, Lietuvių

70-42

1324 
Ohio.

Ave

Ave

MICH.
1931 m.:

ge- 
patar-

Neif

Ave.

Ave.,

PHILADELPHIA, PA.
Telefpnai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

437 Elm, St..

222 

070

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

Pirm.

T’trni.

Nutarimų

Norintieji 
riansio

šiandieną sausio 31 d., 1932 
m., eina darbininkų susirinki-

to- 
tie ' 
pa-! 
jie ‘

255

ANTRASAI 
Rodger;:, 2! 
I? itlsbii'-h, 
Stašinskas, 

Pa.

ir už, 
kainų.

i LIETUVOS ŠONŲ 
draugystes

materialiai 
mainierius.
drąsiai ir

Link et.,

Towersdale

Eckėrt St.,

Mahanoy Avė.,

1212 Solvay

9531 Russell St. 
; ketvirtų ncdel- ■ 

vai. po i'iotu. , 
Vernor Highway, j

B. O. Box

102 E. 4th

514 Autumn

1388 Andrua

Tamaqua, 

Lake Hr.,

Alston Ave.. Wash-

George Ave., N. End, 

Ferdinand St., Scran- 

Valanchausky, 11 Bigelow

VALDYBA 1931 METAM: 
V. Gelusevičius, 51 Glendale 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.

B. Barkauskas,

i;

Biršenas, 
63S8 Sparta

7118 Mac Kenzie

4689 Brandon

7715 Dayton

19X2 M.
2 Florien 
Pa.
Box 655,

Woodwarad

538 3rd

Braddock.
Way, S.

Ave.,

S. Rinkevičius,

NEW YORK

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

DETROIT, 
VALDYBA 

J. Liubcrtas, 

l>agell)ininkns, M.
I’. Gyvi

J Turto rašt. J. Overailis, 

i Iždininkas A. Vcgelii,

Va.

Cibulskis, 
Y.

Sodeikis, 
Youngstown.

Oielininkaitis

Šileika.
Levine,

k---Warn

fc —■■■—       ■-...................... . ■— 1 ■■■■"*' -".-r y j" ■■ -t <> m-; 1 '.i .    

Rezolmcips, Priimtos A1MJ). Antro 
Apskričio Metineje Konferencijoje

REZOLIUCIJA SPAUDOS 
KLAUSIMU

Mūsų darbininkų spauda, | 
delei ekonominio krizio taip-i 
gi kenčia krizi. “Daily Wor-i 
keris” šaukiasi ūmios page!-! 
bos, kad galėjus pasilaikyti; | 
“Vilnis” taipgi šaukiasi pa
gelbės.

Konferencija, r ” 
spaudos rėmimo reikalą, 
taria:

Pusląpig Penktas

REZOLIUCIJA AMNESTIJOS
POLITINIAMS KALINIAMS

r-—t...r ■

'mažėja ir apsikrėtimas Ve
neros ligomis taip pat ne- 
sidaro mažesnis. Slaptosios 

! neįregistruotos prostitutės, 
i kurių Kauno mieste yra ne
mažiau, kaip 500 ir jų tar
pe apkrėstų venerinėmis li- 

'gomis 70%, t. yra 350, gali 
apkrekti *per metus po ko-

T-m

Šaukia Tęsti Draugo 
Harry Shuns Darbus;

—Keri- j 
kūne 

išleido

Šaukia Darbininku
Organizacijas Protes-

I Įėjimų. Mes bendrai su vi- 
i sais darbininkais užgiriam rei- 
; kalavimą paliuosavimo politi-.

. i nių kalinių ir bendrai protes-• 
apsvarsčiusi į ĮUojame prįeš valdančiąją kla-, , . ri • v 'm
ikalą, —nu- Sę, ]<urj kankina ir žudo darbo! tllOtl I F16S 161*01*11

klasės žmones ir jų vadus. '. ■ *
Tuojaus darbuotis, kad pa-1 Gana pūdyt ir žudyt kalė- į 

rėmus “Daily Workerj” ir “Vii' jimuose .darbo klasės vadus ir ; 
nį”. Kviečiamos visos kuopos į kovotojus: 
ir nariai greitai veikti Šiuo rei
kalu. Naujas

PINEVILLE, Ky. 
tucky streiko vadai, 
uždaryti už 'grotų, 
atsišaukimą į visus darbi
ninkus delei nužudymo 
draugo Harry Simms. < 
šaukia visus darbininkus su 
padidinta energija tęsti dar
bus to jauno kovotojo, ku
ris žuvo rankose kapitalisr | 
tiniu budeliu. V U I

1.34—J. Ąudiojąitis, P. O. Box 
ton’, Iii. : ' ! '

35—K. Bagdonai,. 114 N. Vine St., 
kin, Pa.

■ 36—Alex Kcvfiis, 711 W. Poplar St.
; burg, III.
i 37—L. Aimanas, 

Shannon, Pa.
• 38—M. Tamulienė,
i Frankfort. 111.
' 39—Tony Zedolek, 

linsville. III.
Į 40—Anna Kirtiklis,
I Ohio.

41— J. Guziavičienė, P. O. Box 
Ill.

42— Frink Miller, P. O. Box 264, 
Ill.

48—M. Lingevičienė, 424 Fordney Ave. 
Saginaw, Mich.

44—M. Ažukienč, P. O. Box 426, Zeigler, Ill

' r * • - ' ’ ' ’ » * ’ t r • 1 ? x / t ’ s ♦ 4 r < • » ‘ J * ' Į x ’

Royal-! PITTSBURGHO IR APlELlNKfiS , Pirm. pagelb. A. Matuse.vičią, 1003-—
Shsmo- I PRIEšFAšIStlNIS K-TAS. 1931:' " ' ..................
Harris- ' Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite ■
‘ Castle ’ ,Ave” Wilmerding, Pa.

We3lįPirm. pagelb. W. A. Kairys, 
i Broadway, Pitcairn, Pa. 

Co,‘ i Prot. sekr. A. K. Slie.kienė, 3121
Akron, j roy Ave., Pittsburgh, Pa.

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

568, '

St.,

Avė.,

St.,

400, Benld
Buckner I Fin. sėkr. J. Urbonas, 1925 Harcurr.

■ Way, S. S Pittsburgh, Pa.

25th St., Moline, III.
Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 

Avė., E. Moline, III.
i Prot. sekr. J. Julius, 48th i

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

Avė., E. Moline, 111.
Iždo globėjas J. B. Julius, 

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

Moline. III

inL'W YUKK. — Darbo ¥Z ‘ . n • i , '
Unijų Vienybės Lygos Nh- Kandidatuoja j Prezidentus

1 ri 1 i > > L> . , . v» tr. i \ > WX 7. . I ' 1 t________ ________

Turi būti .tuojaus : Į
................ ‘duota fiuosybė visiems pohti- Į cionalis Biuras priėmė rezb-1 

Apskričio ko-' n,ams kaliniams .ir darbininkų | -
mitetas tuojaus po konferenci-, 
jos turi griebtis darbo, kad su-1 
mobilizavus kuopas ir narius 
reikalingai pagelbai.

Konferencija pas m e r k ia 
tuos, kurie šiokiu ar tokiu bū
du bando kenkti darbininkų1 
spaudai ir visam revoliuciniam 
darbininkų judėjimui.

Pittsburgho apielinkėje A.L.
D.L.D. narys Čirvinskas sklei
džia “N. Klampynę” ir šmei
žia mūsų spaudą. Toksai A. 
L.D.L.D. nario elgęsis nepa
kenčiamas.

i 6ni-, 4liuciją,' ktirioje protestuoja-!kovu vadams. Salin teroras,: J .u . t J i
Lšaliii kruvinos buržuazijos ran- 'mai pnes nužudymą Kentuc-1 
'kos nuo darbininkų klasės! įky mainierių streiko vado

Visų pareiga remti Tarptau-j ir jauno komunisto draugo! 
i tinj Darbininkų Apsigynimą,, Harry Simms. Lyga šau- 
; kuris geriausiai rūpinasi poli- Įęja visas revoliucines uni- 

jjas ir visas darbininkų or- 
: ganizacijas protestuoti prieš 
i kruviną terorą, kuris įves
tas Kentucky valstijoj prieš 
mainierius.

tiniais kaliniais. *
—o—

REZOLIUCIJA STREIKUO
JANČIŲ MAINIERIŲ
KLAUSIME

Prieš renegatus reikia vesti 
griežtą kovą. Tiktai per ko
vą galima nugalėti renegatus 
ir pertikrinti suklaidintus dar
bininkus, kad reikia visiems 
eiti'su Komunistų Partija.

—o—
REIKALAVIMAS PALIUO- 
SUOT 9 NEGRUS JAU
NUOLIUS

Mainierių kovoms einant iri 
aštrėjant, mes pilnai užgiriu- Į 
me kaipo visas klasines* dar
bininkų kovas prieš išnaudoto
jus, taip ir aktyvią griežtą1 
kova Kentucky valst. mainie-1 
rių, kurie kaujasi visais gali-, 
mais būdais už savo ir visos j 
darbininkų klasės reikalus.

Taipgi mes raginame reng
tis bendron mainierių kovon 
Pittsburgh Terminal Coal Co., 
mainierius. kurie yra pasiryžę 
skelbti streiką su 1 d. vasario, 

i 1932 m.
Mes pasižadame remti, kaip

Kadangi ir dabar 9 negrai moraliai, 
jaunuoliai tebesėdi Alabamos i jus, 
kalėjime ir kadangi dabar ei
na peržiūrėjimas jų bylos, 
del mes reikalaujame, kad 
9 negrai jaunuoliai būtų 
liuesuoti, nes jie nekalti, 
yra aukos reakcijos.

Konferencija ragina
organizacijas reikalauti1, kad 
jie būtų paliuosuoti. x

Philadeiphijoje Protesto i
Susirinkimas i

PetrftuskaB, P. O. Box 118, Blanford, '

Scotten Ave., Be- j 

0. Box 246. Mm- '

So. 5tl> Street ■

Adomnitia, 420 Trossly St., N. S. 
Pittsburgh, Pa.

Maslavcckns, 69 S. Empire St., 
Wilkes-Barre, Pa. )

52— Antanina MikuŽienė, 2545 W. 43rd St.
Chicago, wt:.

53— J. GudiSnuskas, 
Pa.

54— Geo. Braknis, 
Pontiac, Mich.

Ū5--V. Bionski 
ingtop. Pa.

56— V. Glaubičius, 316 
Wllkes-Bfjrre. Pa.

57— John Nofkus, 351 
ton, Pa.

58— J. .N. ___
Brighton. Mass

46— J
Ind.

47— J. K. .Alvinas, 2322 
troit, Mich.

48— Ant. Malinauskas, P. 
ersvillfi. Pa.

49— A. Mrttulovičius. 279 
Brooklyn, N. Y.

50— Ch.r:
51— P.

TEISYBĖS MYLĖJO JŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRA UGYSTfi, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

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

LIETUVIS GRABORfflS

Bell Phone. Poplar 7545

A. F, STANKUS
GRABORIUH-UNDERTAKE* 

libalaaMooja Ir laidoja nuairuaiua Uni 
rlaokių kapinių. Noriatlaji g«rMntn ■p*, 
tarnavimo ir už žaiag kainą nuHftdiaaa 
valandoje laakiUa paa mana. Paa d*ara« 
galite gauti lotua ant vfaokių kapinių kvA

BERLYN. — Hindenbur-I 
gas pareiškė, kad jis priima : 
kandidatūrą į Vokietijos s 
prezidentus, kaipo “liaudies ! 
kandidatas”. _ N umątoma, I 
kad. jį rems taip pat ir par-į 

i davikai socialdemokratai.
Spėjama, kad hitlerinių fa- 

jšistų kandidatu bus Hugen- į 
i berg. Komunistų Partijai
• statvs draugą Thaeimanna. I kasos globėjai:‘ ° c " I O. GantariOnė,

I O. Zigmunticnė,j
| Susirinkimai atsibus I 
i dienj kiekvieno mėnesio, 
į Lietuvių svetainėje, 25 i

■-------------------- ' 9

MADRID. — Pati'valdžiaPHILADELPHIA, Pa.
Penktadienį, vasario 19, va-1 pripažista, kad nauias dar- 
kare, čionai rengiamas ma-1 bininkų streikas apima 23 
sinis darbininkų susirinki-; miestus ir eina smarkūs su
mas protestui, prieš nužiidy- į sikirtimai su policija ir na- 

Simn}s. Susi-1 cionaie gvart]ija. streikasymą draugo Simm
'rinkimas įvyks Broadway i paskelbtas prieš išdeporta- 
Arena svetainėj, kampas ;vjmą 105 revoliucin 

, Broad ir Christian sts. Lie- j jos vadų.
„...o.... ...' tuviai darbininkai raginami,kirtimuose

i, o laimėjimas bus ' dalyvauti.

taip ir
kovojančius

Kovokite, draugai, 
pasiryžusiai, 
jūsų.

Remdami mainierius koope-' M I
ruokime su Workers Interna-; iTCWdlKU 1IWIC31U 
tional Relief ir Nacionale Mai
nierių Unija. 1 i

(šias revoliucijas redakcija. NEWARK N
įgavo vasario118 d.). _ viai darbininkai-

: ninkės, masiniai
. te susirinkime, 

i kiamas šiandien, 
1/1 K

2S uni-1 
Įvairiuose susi- j 

su ( nacionale į 
■ gvardija ir policija jau žu-i 
i v o keturi darbininkai.

Pirm.
Pirm.

i Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 Faxon St.
1 Finansų rašt. J. Slripinis, 49 Sawtcll Ave. Į
Į Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Morton St. I 
I Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.

Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervale! 
Si.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S. i 
Petravičia, 702 N. Montello St. ; Maršalka j 
P. Krušas, 141 Sawtcll Ave.
Visi Montello. Mass.
Draugija eusirinklinus 

tiesio pirmų seredą, 7-tų 
Tautiškam Name.

i

1 Draagijij Adresai, Kurios
V8S. Hi Turi “Laisvę” už Organ? i,r T.. I z ! Pirm. A.J.-- LietU-, ------ - Į Beiie Grove, ra

ir darbi-'APLA CENTOO KOMITETO ■ Vice-pirmininka 
dalyvauki-! aNtrasa! ' —

kuris sau-! 
vasario 17

I d,, 5 vai, po pietų, Military
Parke. Prisidėkite prie 
protesto prieš nužudymą 

i draugo Simms.

Politiniai kruvinas fašis- kiusios apie 2,000 kartų, 
tinis teroras, o moraliai' “Viešų namų su šoj<ių sa-j 
prostitucija ir baisus supu-įlėmis ir atskirais kabinę-^ 
vimas—tai šiandieninis Lie- tais neturime, bet yra daug įžeidė 
tuvos Kaunas. Fašizmas ne j landynių, kur viename bute 
tik smaugia ir žudo darbi-; susitelkusios kelios 
ninkus kovos lauke, bet jis'tutės.
taip pat pūdo visą liaudį.. “Viešbučiai ir valgyklos 
Vargas, jaunas . mei ginas i svarpjausj dabar Kauno'

RABAT, Morokko. —Va- 
isario 15 d. vietiniai gyven
tojai užpuolė Francijos ka
reivius, 14 jų užmušė ir 8; 
_____  Bet daug žuvę ir 
gyventojų. . Morokko yra 
po Francijos imperializmo 
letena.______ s

landoje Sauki- 
tis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

-Tel.: So. Boston 0304-W
1023 Mt. Vernon Street 

Philadelphia, Pa.

mm

grūda į pi-ostitucijos g.eoį, įmjesįe prostitucijos židiniai.- 
o nuo jų plečiasi lytims su- “Nemuno buvusi Mažoji 
puvimas taipe tūkstančių vilniėius, paskiau Klaipėdos 

y gatve jau nėra paleistuva
utai ką rašo apie tą bai- vimo centras. Paleistuvės 

šią padėtį pati Kauno spau-' gyvena visame mieste. Dau- 
da: giausia ju randasi apie gelž-

“1931 metu pradžioj buvo kelio s‘oth ir šančiu°s« 
jregistruotų prostitučių h-i 1 . Tliaį„lnp !K„, I
kusiu iš 1930 mt.—92, per! netFu“sU P daliajame Kaj-

4. -i ne ir Senajame mieste.’1931 metus pribuvo nauj,ų i ■ j
apie 30, 2 ištekėjo, 1 pasimi
rė ir apie 10 išvažiavo iš 
Kauno. Tuo būdu 1932 pie- .
tų pradžioj prostitučių at-1 ongados vadas, 
virų yra daugiau kai' 100. tikrinamo butas, 
Bet besislapstančių- 
bent 5 kartus daugiau 
suregistruotų [ 
apie 75 buvo susirgusios Ve
neros ligomis: 49 sifiliu, o 
kitos gonorėja i 
Tai apie 70 iš šimto suser-

“Tam sinitui Kauno įiieĮ-! 
te prostituči’ų prižiūrėti lai-] 
koma: 1 gydytoja, 1 doros' 

sveikatos 
, kas per! 

metus atsieina apie 10,000 
lit. Prostitučių ligoninėse

dar pridėti ambulatorinį gy
dymą, tai visa priežiūra

A A C-V • V A KJ A A A A v V/ KJ VV A j * t * •

ga Veneros ligomis. Šusir- u0^a1I PJ’1“
gusios prostitutės gydomos 
dovanai valstybės sąskaiton I 
ambulatorijose ir 2 ligoni
nėse (Kauno ir Alytuje).

“Ligoninėse prostitutės 
bešigydydamos yra išgulė
ję per metus apie 5.000 die
nų, pas gydytoją sveikatos 
patikrinimui yra apsilan- mas nuo tos priežiūros ne-

žiūrėti valstybė išleidžia 
kasmet apie 500 litų.

“Jeigu prostitutė prakti
kuoja 15 metų, tai viso per 
15 metu išleidžiama jai apie 
7,500 litų. • ’ : ' ‘ .

“Ir tai visai1 bereikalingos 
išlaidos, nes paleistuvavi-

Atydai............................................
PATRUKUSIŲ ŽMONIŲ

Ar jūs norite 
PATOG A U S SUVERŽI MO 

ir užlaikyti 
SAUGIAI IR GERAI 

PATRŪKIMĄ?
LENGVUTĖ PARAIščIO 

PADUšKAITĖ
Naujas išradimas. Uždengia visą 
patrūkimą; gelbsti sutvirtejimui; 

Išvengia trinimosi ir 1.1.
Vienlinka ($1.50) Paštas
Dvilinka ($2.50) Apmokamas 

Tinka bile šonui.
Miera. Nereikalinga 

■PINIGAI BUS ^GRĄŽINTI, JEI 
... NEBUSITE PATENKINTI. ... 
. UŽSISAKYKITE, ŠIANDIEN 
• i Literatūros prisiusime ant 

pareikalavimo' <
BER COMPANY

Box 849 Dept.—F. X.
Pensacola, Florida

A. I*. L. A.
Pirmininkas !■’.

Corliss Sta., 
Vice pirm. K.

Kensington,
Sekretorius J. Gasiunas,' 626

McKees Rocks. Pa 
Iždininku'' J. Yesadavlčius,

New Kensington. Pa.
Iždo vdobvjal: -
G. Urbonas, 434 Librafry St.,
J. TMvmas, 1925 Harcuins

I Pittsburgh, Pa.
■ J. Miliauskas, 626 Woodward
i McKees Rocks, Pa.

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ !
ANTRASAI j

| Kp. Sekretorius ir antrašas.
Į P. Franckevich, 3409 W. Carson St. Corliss 
Sta., Pitsburgh, Pa.

I 3—P. ■Sadulienč, 108 Cress St., Carnegie, 
Pa. ,

i 4--St.. Kuzmickas, 197 Ohio Ave. Shcnan-
i doah. Pa.
i 5—M. Paulavičienė, 123 E. Monroe St., 

McAdoo. Pa.
G—S. Tclksnis. 7709 Aberdcn Ave.

Cleveland, Ohio.
7—J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., 

wood,. Pa,
J 8—W. StaCinskas, 2310 Sarah St., 

Pittsburgh. Pa.
I 9—J. Yasadavičc, 538—3rd Ave.,
; Kensington. Ta.

10— J. Albauskis, 11.
Heights. III.

11— Anna Adomaitis,
gahela, Pa.

12— John Kinderls, 
Ambridge, Pa.

■ 13 -S. Orban, R. F.
I Pa.I 14—Geo. Urbonas, 434 

dock, Pa.
15—P. Kavaliauskas, 300 

Pa.
16 J. ftileika. 142

; 17—K. Levine, 242 
Turtle Creek

| 19-J.
W

20—L.
22^-P.

,N.
I 24—P,I ••

25— J.
Io, N. Y.

26— -.L Seris.
ville, Pa.

27— Motiejus Batutis. Bo^ 24, Wilsonville, 111.
■ 29-AAntanss KfibilSkis, Box 236, Coal Cen

ter, Pa. , ,
30—J. I.eonaltls, 107 lN. Uuquoln St., Ben

ton, 111.
32- L. Tilvik, 38 M. 7lh St., Easton, Pa.
33— A. B. Shntkus. 1256 Scribner Ave..

J Grand Rapids, Mich.

IR DUKTERŲ 
NAUJOS VALDY

BOS. 1331 M. ADRESAI, 
1 LOWELL. MASS, 

alubjnškas 1 . i
Į Belle Grove, TSox T08, Dracut, Mass. ;

is M. Dulkienė ;
i 180 Concord St., Lowell, Mass. , 
Prot. rast. V. Mikalopas,

973 Central SI. | 
St.,! Fin. rašt. A. Rutkauskas

1 Vine Street 
Iždininkas, S. .Paulenka

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

Savo susirinkimus draugyste laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedėldienį, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 

l 19 Union St. Lowell, Mass.

New

1100 Union Ave., Chicago 

10.19—41h St., Monon-

439 Maplewood Ave., 

■12, Rices Landing, 

Library St.. Brad- 

Todd St.. Aliquippa. 

Pine St., Nanticoc, Pa.
i2 Penn Ave. Extension, t 

Pa. i
Preikšą, P. O. Box 201, Minden, , 
Va. ,i|
Mansis. P. O. Box 65, Slovan, Pa. i 

Maspetii, į

Ave., , 
I 

Buffa- i

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ i 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN. |

Valdyba 1032 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.
Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha

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

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

i Ave., West Hartford, Conn.
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas M. Seliokas, 

288 Maple Ave.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas antrą ketvergą kiekvieno mėne
sio,- Labor Lyceum svetainėje, 29 
Lawrence St., Hartford, Gonn., 7:30 
vai. vakare.

Pain-Expelleris Stftaupė Išmokėjimus 
Daktarui

“Vienų dienų labai šaltam vandeny išsimaudęs aš taip peršalau, kad vargiai 
galėjau pasijudir.t. Buvau privestas jšlikti nuo darbo suvirs dvi savaiti laiko. 
Aš ėjau nuo vieno fr.te kiti: gydyfojo’Cąmdcne ir Phitadelphijoi, bet niekas man 
negalėjo pagelbėti. Aš paėmiau 18 elektriškų gydymų ir net šios priemonės man 
negelbėjo. Pagaliau aš pabandžįau I’.\ lN-IįX l’r.l.LERĮ ir tik viena bonkutė 
prašalino visus mano nesitiagumus. Dabar aš dirbu kasyklose ir jauėęiosi pilniau

siai sveiku.’’ (pasirašo) W, B., Hudson, Pa.

PAIN-EXftELLER*
Trade Mark

Įreg. J. V. Pat. Biure
Per stivip 60 metų tikrasis F.nker PA1N- 

EX P F. 1.1 .EITIS gelbėjo darbininkams “sugrjžti 
vėl prie savo darbo.” Sustingę sųnariat, skau- i 
darni muskulai, skdustnai pečiuose, reuniatiški 
gėlimai, strėndieglis, neuralgija ir kiti pana
šus skausmai greitai pasiduoda šio puikaus 
Hniniento dideliai g> dančiui galiai.

Kų PAIN-EXFE1.1.ERIS padarė kitiems, 
jis padarys tų patį ir jutus.
Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas Visur
’Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First S t.
Pirm. pag.

į Clark PI.
Iždininkas

'Clark PI.
i Nut. Sekr.
Pine St. j

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

Į Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30
, Dayton St.
! 1 Iždo Globėjas P. Kalnietienč, 
i 144 So. Park St., II Iždo Glcbejas 

. ’J. Krakaūskas, 300 First St.
Organo Sekr, V. K. Sheralis, 120 

So. Park St.
Maršalka J. KiČeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą- ketvirtadienį kiekvie
no mėn., L. |L. svetainėj, 209-73 
Second St., Elizabeth, N. ,1. Pra
džia 8-ta vai. vakare.

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

ID. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J.. VALDYBA

■Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th
'Pirm, pagelb. M. Panelis, 
| 24th St.
Prot. Rašt. P. Janiūnas, 

49th St. : '
Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591
Kasierius F. Lukaitis, 352 Ave. C 
Mokesč, globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Ave., M. Višniauskienė, 9 W.
St. I^do j?lob.: F. Milvidas, 
Boulevard; J. Ząleckas, 24 E.
St., Maršalka L. Rimša, 1’67 W.

St.

St.
175

128
w.

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rnsiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su .moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖEIAIS IR UTARTs’lNKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambarini delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B. M. T. clcvcileriu; išlipt ant Flushing Avė. stoties 
B. M. 'f. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Pennsylvania ir New J er 
sey valstijose

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

LIĘTUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniką. Ii 
mokite šio .amato seniausioj ir ge* 
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatt 
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių Ir, 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokiu rūšių taisymo. Mo-„ 
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas' 
elektros pritaisymo prie automdbi- 

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokčstis'*tabai- 
! prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.
i Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe- 
i cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—211,1 AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.

i2ij

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

w.
Ave. A

15th
944 

21st 
ŽOth

■

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

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J, 
Tel. Trinity 1-8726
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I Dovanom ar patys sau norėda- I 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus | 

Į lar bi ką iš' auksinių daiktų ži- s 
Į i nokite, kad pas mane pigiau nu-į

Puslapis šeštas .

VIETINES ŽINIOS
Šiandien Vakare DeinonstraokitZ ProTes™ ^’jj0 ,r ^US!i P*or“

Wm. Z

LAIK-
NAU-

MADOS

.yra jauna narė Aido Choro ir 
jo Merginų Seksteto ir talen
tinga muzikalė menininkė.

■ Rep. ,

j sipirksite.

| įvairūs 
I RODŽIAI
| JAUSTOS 
•už prieinamą
1 KAINĄ

ii’iciniai kalbėtojai, drg.
’’oster, Joe Weber 
t reikuojančių negrų

---------------------------------------- - ------------------------------------------------------------------------- ?

tuodami prieš Nužudymą Karžygiško
Draiko H. Sanimso!

Jt J’

1 Koncertas Ateinantį
i Sekmadienį Po piet

Trečiadienis, Vas. 17, 193

Brook lyno , New 
apielinkės darbininkai ir dar-j 
bininkės, bedarbiai ir bedar-1 
bės, visi urmu šiandien vakare j 
važiuokite į masinę demonst
raciją.

Lietuviai darbininkai, do-j 
mohstruokite išvien su visų ki-: 
tų tautų darbo žmonėmis prieš' 
tą naują baisią nedorybę ka-; 
pitalistinių tironų, kurie Ken
tucky valstijoj nužudė karžy
gišką mūsų kovotoją, draugą 
II. Simmsą, 19 metų jaunuolį, 
vadą Kentucky mainierių striu
ko ir organizatorių Jaunųjų 
Komunistų Lygos!

Šimtais ir tūkstančiais trati-j 
kite šiandien vakare į milži-' 
nišką Bronx Coliseum svetai
nę, ant East 177-tos gatvės, j 
New Y'orke, kur įvyks tas mi-! 
tingas darbo minių, su verdan-. 
čiu krauju protestuojančių ; 
prieš buržuazinius galvažu-iSt 
džius ir prieš tų galvažudžių I 
talkininkus, kuriais yra sočia-j 
listai ir Amerikos Darbo Fe-1 
deracijos supuvę lyderiai.

Šiame demonstraciniame mi
tinge prakalbas sakys revoliu-

mainie- 
Kentuc- 

i-:y; taipgi vietinio komunistų 
distrikto organizatorius drg. I. 
Amter, Tony Minerich, žymus 
Kentucky angliakasių streiko 
vadas, kairiosios Mainierių 
Unijos komiteto narys, ir kiti.

31 itingas prasidės lygiai 7- 
tą vai. vakare. Geriausias pri- (

.važiavimas yra East Side po-! 
i žeminiais traukiniais, Lexing
ton Ave.. East 180th St. taipgi, 
Trečios Avenue “eleveiteriu.” Į 

Nužudyto drg. Harrio Simms' 
kūnas pribus šiandien 7 :30val. 
ryte į Pennsylvania gelžke-; 
lio stoti, 31st St. ir 7th Avė.,!

Sekmadienį, vasario 21 d., 
j Aido Choras sykiu su Rusų- 
Ukrainų Kolektyviu Darbinin- 

|kų Choru rengia didelį koncer- 
I tą ir šokius. Manhattan Ly- 
I ceum svetainėje, 66 East 4th 
' St., New Yorke. Programa 
; prasidės 3-čią vai. po pietų. 
I Apart chorų, bus ir daugiau 
dainininkų ir šokikų, tarp jų 
matysime ir latvių baletą iš as
tuonių dailininkų. Tai dar pir
mą kartą draugai latviai daly
vaus koncerte sykiu su Aido 
Choru. Iš rusų pusės taipgi; 
bus gerų spėkų. Įžanga 50cJ 
Verta visiems tą koncertą pa- ! 
matyti ir išgirsti. j

Vienas iš Komisijos. •

Balius buvo entuziastiškai 
smagus; publikos dalyvavo 
skaitlingai, nors galėjo būt ir 
daugiau. Mat, šv. Jurgio 
Draugystės.balius įvyko tą pat 
vakarą; dalinai pakenkė ii* be- ■ 
darbe.

Po maskuotų parodų trys' 
laimėjo “praizus.” Apart to, j 
buvo P. Choro leistas laimėji
mui “tea set;” laimėjo simpa
tingas biznierius Andrius, ku
ris paaukojo chorui leisti ant 
“auction sale”; Z. Straukas, 
taipi biznierius, nupirko ir vėl 
paaukojo. Pagalios, vėl kas 
nupirko, ir tas laimėjimas da
vė 18 suvirs dol. pelno. -

Kadangi svetainė labai bran
gi, taipgi muzikantai, dargi ir 
apgarsinimas, tai nuo šio pa
rengimo pelno veik neliko. Ne
žinia, ką mūsų organizacijos 
darys ant toliau, neturėdamos 
prieinamesnės svetaines. Ši 
bažnytinė svet. ne tik brangi, 
bet ir suvaržo, neleidžia dar
bininkiškos literatūros platint 
parengime.

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

e % ,

| Taipgi taisau visokius laikrod- j 
fžius ir kitus papuošalų daiktus. | 
J Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi- pilnai patenkinti. ■ 
į Williamsburgiečiams, kuriems Į 
I pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
I daiktus, palikime “Laisvės” ofise. Į 
h Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs | 
I atvešiu Į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
| kėsito “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty, Avė f 

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

f*——-IO4

3
I 

9
I 

B

New

Įtino.

Ilge.

i lietaviŲ Darbininkų 
paskui i

50 East 13th 
kur bus pa

Organizacijoms

Lietuvis Zmogžudis
Kazys Obraitis Gavo

30 Metij Kalėjimo

Lietuviai darbininkai, daly
vaukite to mūsų klasės karžy
gio kūno pasitikime ir palydė
jime į Workers Centrą !

Atstovus j Suknia- ’ 
Konferenciją

New York o Darbo

Visi Nariai, Būkite
T. Dark Apsigynimo

Šiandien Vakare
i n inki

17-tos 
įvyks 

d., 8-tą

visi bū-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel, Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.
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MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV SS
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
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BROOKLYN.—Kings Coun- 
I ty teismas pasiuntė 30 metų Į 
l kalėjimą Kazį Obraitį, kaip 
antro laipsnio žmogžudį. Jis 
nuteistas, kad dalyvavo užmu
šime Andriaus Zubritsko, ku
rio kūnas buvo sukapotas į ga
balus ir išmėtytas po Brookly- 
ną ir Queensa.

1 Dabar tęsiasi byla prieš 
Zubrickicnę, saliūnin- 
Obraitis savo išpažin-, 

policijai įtarė Zubrit-i

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I EL A U SK AS) 
G R A BOR1US

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

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM iŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANS1NL AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ, IR 
PARVEŽTT TURIM MOTĖM MIRUSIOMS MOTERIMS 

W PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA' VIETA^ SAVO 
W MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

V VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES L MUS, O MES
KUOGERIAUS1A1 PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU X
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. , ' X
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: Pasiųskite 
i siuviu I

Didžiojo
Unijų Vienybės Taryba bend
rai su Darbininkų Tarptauti- 

i ne Pašalpa atsišaukia į visas 
Į darbininkų organizacijas, kad 
i jos ateitų į pagelba streikuo- 
■ jautiems šukniasiuviams. 
: Kad suorganizuoti tinkamą 
pagelba streikuojantiems suk- 

j niasiuviams, tai Darbo Unijų 
Vienybės Taryba atsišaukia į 
visas darbininkų organizacijas \ 
pasiųsti savo atstovus į konfe-:

—....... , —-......-------- Įrertc’iją, kuri atsibus sekantį
uos Adatos Darbininkų Indus- Į šeštadienį, vasario 20 d., Unit-i 
trinės l nijos. kasdien apima jcfj pj-ont Strike Headquarters, j 
vi$ daugiau siuvyklų; i strei-1 
kuotojų eiles, į pikietų Ijni- 
ias kiekvieną dieną pribūna 
nauji šimtai ir tūkstančiai dar
bininkių ir darbininkų.

Streiko Centralinis Komite
tas perspėja narius Internatio
nal Ladies Garment Workers, 
kompaničnos unijos. šios, 
mat, social-buržujinė s uniju-l 
kės vadai Schlesingeriai ir su j 
jais renegatai lovestoniečiai ir- 

• ganizacijos turėtų pasiųsti į ją j 
įsavo atstovus. Ypatingai turi I 

atstovus A.L.D.L.D.,' 
T.D.A. kuopos ir ki- j 

tos mūsų organizacijos.

T< k

YORK.—Sukniasiuvių 
v a d o va u,j a m a s k a i ri o-

tyje
skienę, kad josios vyras bu-1 

, vo nužudytas pagal pačios Zu-j 
! • , „ . • britskienės sumanymą. Jinai Ikuri atsibus sekanti , v. , ‘■turėjo rysius su kitu mylimes- 

I niu vyru ir norėjo gauti iš val- 
! d žios bonų pinigus, kurie pri
klausė Zubritskui, kaip ex-kar- 
eiviui.Tarptautinio D a r b

Apsigynimo lietuvių 
kuopos susirinkimas 
šiandieną, vasario 17 
vai. vakare, “Laisvės” 
nėję.

Draugai ir draugės,
kite šiame susirinkime ir už
simokėkite už pereitus metus, 
kurie dar neužsimokėjote.

Nepamirškite taipgi naujų 
narių atsivesti. Visiems dar- 

’bininkams ir darbininkėms vie
ta priklausyti prie T.D.Ą., ku
ris taip didvyriškai kovoja už | 
darbininkų paliuosavima iš ka-l . , ,i • , . . z . . , jos vedama kova;įėjimų, kaip tai streikierių ir j 
kitų.

Taipgi atstovai nuo visų or-i 
ganizacijų, kurios turi išrinkę į 
komisijas T.D.A. bazarui, ku-, 
ris prasidės vasario 25 d., bū
kite šiandien “Laisvės” svetai
nėj ne vėliau kaip 8-tą vai. va
kare.

ei būk tai skelbia savo streiką.
Bet jie turi galvoj ką kitą. Jie, 
bernaudami fabrikantams ir; pasiusti 
kontraktoriams, stengiasi pa-! 
krikdvt tikrąją kairiosios uni-Į

559 6th Avė., tarp 15 ir 16 
gatvių, New Yorke.

Kurių organizacijų susirin
kimai įvyks šią savaitę, tai su-į 

; sirinkimuose galima išrinkti j 
delegatus. O kurių organiza-Į 
cijų susirinkimų nebus, tai vai-j 
dybų nariai privalo pasirūpinti 
ar iš savo tarpo pasiųsti dele-| įvyks ketverge, vasario (February), 
gatus arba ką nors iš narių.

Konferencija labai svarbi, ii
mūsų visos darbininkiškos or- j naują knygą “Naujo Karo Gaisras,” 

.l taipgi galėsite įsigyti ir “Darbininkų
į Kalendorių”.

Sekr. M. Misevičienė.
(40-41)

SUSIRINKIMAI i
EAST NEW YORK, N. Y.
A.L.D.L.D. 185 kp. susirinkimas '

d., po num. 933 Glėnmore Ave.,
1 įėjimas iš Fountain. Visos draugės , 
i ir draugai ' atsilankykit, nes gausit i

Darbininkių Susivienijimo 
1-mos Kp. Susirinkimas

L.D.S.A. 1 kp. susirinkimas 
įvyks vasario 18 d., šį ketver
gę, 8-tą vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj. Visos narės, būtinai 
dalyvaukite, kuo daugiau na
rių susirenka, tuo naudingesnis 
būna susirinkimas. Taipgi, 
draugės, pasirūpinkite naujų 
narių atsivesti prisirašyti prie 
mūsų organizacijos.

' Org. Ona Višniauskienė.

apmonyt kovotojus ir, ‘ jeigu 
galima, patraukt juos į savo 
pusę, o paskui parduot bo-; 
sams. kaip jau desėtkus sykių Į 
pardavė. Su pagelba savo i 
feikeriško streiko, tie monel-Į 
ninkai nori sulaužyt tikrąjį I 
bendro fronto streiką, kurį ve

idą eilinių darbininkų streiko 
komitetas.

Lietuviai darbininkai ir be-1 
; darbiai, vis tiek, kokioj pra- 
imonėi jūs dirbtumėte, padėki- 
1 te sukniasiuviams, vadovauja- 
į miems komunistų, laimėt ko
vą: eikite į jų pikietus; pasi- 

Į skirkite, kaip savo pareigą, 
i kas savaitę sykį kitą pagelbėt 
.streikieriams pikietuot siuvyk-

REIKALAVIMAI
Great Neck, N. Y

Vasario 6 d. įvyko maskara
dų balius, surengtas choro Pir
myn, T.D.A. 48 kp. ir L.D.S.A. 
64 k p. bendromis spėkomis. '

REIKALINGA gyvenimo draugė, ku
ri mylėtų turėti teisingą ir linksmą 

gyvenimą ant ūkio, puikioj vietoj su 
kiek nors pinigų. Amžius turi būti 
tarpe 27 ir 35 metų. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųst ir paveikslą. Rei
kalui esant bus grąžintas atgal. -— J. 
Dut, General Delivery, Bellrose, N. 
Y. ‘ (40-42)

Amerikos Lietuviai Darbininkai!

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos,, šlapinimos ir 

gimdymo organų, ;
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avęs

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Ncdėlioiu nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau iityrimų kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
W. 44th St., Room 

New York, N.-Y. 
' Valandos Priėmimo: 

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

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

15(5

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams.' kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puiklausiai.
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MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Ave.
Tarpe 12 ir 13 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

Valandos; paprastamos dienomis nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 
8 vai. ' Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Telef. ALGANQUIN 4-8294

302

pietį)

Telefonas: Stagg 2-9108

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GA ZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
512 Marion Si., kampas Broadway 

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

!
Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)Malonūs Rūkyti!

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

> Kaip visi žinot, Sovietu Sąjungoje jau šešti metai eina lietuvių 
kalba laikraštis “RAUDONASIS ARTOJAS”.

“Raudonasis Artojas” yra skiriamas kaip žemės ūkio, taip ir pra
monės darbininkams.

“Raudonajam Artojui” dalyvauja daugelis selkorų ir darbkorų (iš 
kaimo ir miesto korespondentų), kurie nuolatos per “R. A.” plačiai 
nušviečia visus socialistinio darbo laimėjimus.

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

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

“R. A.” turi širųtus nuolatinių skaitytojų, kaip Šiaurės, taip ir Pie
tų Amerikoje. ' ; ' ' ' 1

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

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

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

redakcijas. , !

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS f • '

Išbalząmtįoja ir laidoja numirusius 
ant vi šoklų kapinių; parsamdo au
tomobilius .ir kaįieįas veselijoms,, 
krikštynomis ir pasivažinėjimams.

231 'Bedford Avenuę’

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue
* (AH'i Mate y 'Avenue)

BROOKLYN, N. Y.
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DEKAVOJU pacientams

o

Telefonas, Midwood 8-6261

o
E

Kainos po 
10c ir ISe

O

E

E

E 
“o

Aš dčkavoju 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.

Tai
LIETUVIŲ .

ifiDiRBvsres
CIGARAIPetras Naujokai

Savininkas

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

Valandos: ndo 1 iki 3 po pietų ir nuo G iki 8 vakare

VIEN INTĖLF aMERIK oj E LIETU v ių

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
121 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CI r Y

Naujokų Cigarų
j"» i; ’ : 1 ■ 
JONO ARBA

POTRO
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Drauges ir draugai brookly- 
niečiai, ateikite bei atvažiuoki- 1 
te rytais apie 7:30 vai. iš rytoj 
į vietinį sukniasiuvių streiko 
centrą, pd num. 985 Flushing 
Ave., Brooklyne; iš čia su1

(40-4 1 ) streikieriais ir kitais tvirtai-! 
------------------------ j klasiniais darbininkais eisite i!

MIRTYS — LAIDOTUVĖS! «Skieto linijas.
Michael Podzūnas, 15 metų, į Liettuvių darbininkų organi- 

830 Saratoga Ave., mirė vasa-J zacijos, susidomėkite šiuo strei-! 
rio 11 d., palaidotas vasario !ku; apsvarstykite savo susirin- 

! kimuose, kiek jūs galite iš sa
vo narių duoti kasdien pikieti- 
ninkų, vyrų ir moterų.

Kova labai svarbi, ir mes vi-i 
si turime padėt ją laimėt.

Pikietininkas V.

rio 11 d
15 d., sv. Trejybės kapinėse.

Jonas Akucevičius, 30 metų, 
1732 Monahan St., mirė vasa
rio 12 d.; palaidotas vasario 
15 d., šv. Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigomis, rūpi
nasi graborius J. Garšva.

BROOKLYN. — Kontrakto- 
rius G. Handrulis, spėjama, 
lietuvis, yra nuteistas pustre
čių iki penkių metų į kalėjimą 
pž pardavinėjimą prigavingų
čekiu, kuriais išviliojęs iš žmo
nių $100,000. Tame biznyje 
jis buvęs susirišęs su Kensing
ton Banku Flatbushe, ir ban
kas buvo nubankrūtuotas 1927 
m. •-.................

PRAŽIŪREJIMAS
Sėdėdamas iš’ šalies, “Lais

vės” Reporteris nepastebėjo, | 
kad duetistėms seserims drg. i 
Zdaniu tems iš Wilkes-Barre j 
pianu akompanavo drg. Va- 
linčiūtė, laike koncertinės pro
gramos po “Laisvės” vakarie
nės, pereitą sekmadienį, Grand 
Assembly svetainėje; o jinai 
gabiai akompanavo trims Zda- 
niūčių dainoms. Valinčiūtė

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVU”

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link A1JTOMO 
BIL1Ų MECHANIZMO 

9 k

Praktika ant vietos.
(tardymai, sntnlsymas, matatyaiai, rapraat elektrikų Ir asagnetizenų. ir važiavimą 
(r planą automobilio; mokinam dienomla Ir vakarai! lietuvių ir anglų kalbose 
Mokytojai! yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIU8, B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsiratymas | mokyklą kiekvieną dieną nuo 0 ryt* 
Iki •-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
Iii ■. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Telephone. Alsronauin 4-40<f

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu-1 
liarišką vardą visoje plačio-1 
je Amerikoje. Mes prista- į 
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie- 
stus, bet ir į tolimesnius. I 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve

361 JBroadway,
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