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KNOXVILLE, Ky. — Ty
rinėjimas Orbin Miller, 
Kentucky kasyklų savinin
kų žmogžudžio, kuris nušo
vė streiko vadą Harry 
Simms, štai ką parodo:

kiek laiko tarnavo kasyklų 
kompanijai, kaipo žmogžu
dys. Būdamas 14 metu am
žiaus buvo nuteistas į Ken
tucky valstijos pataisos na
mus. Po pasiliuosavimo iš 
pataisos namų buvo sugau-! 
tas apvagiant Cumberland 
Gap pasta ir vėl tapo pa
siųstas kalėjimam

Na, ir išėjęs tokį “moks
lą” jis tapo tinkamu kasyk
lų savininkams ginti jų rei
kalus. Jisai patapo šerifu,. 
tapo apginkluotas, ir dabar |

Naujas Japonijos Ulti
matumas Chinijai
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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Chinijos pergalinga Raudonoji Armija, nors apdriskus ir
mėjimus ir pasisekimus. Visos pastangos kruvinojo Chiang Kai-sheko ją sunaikinti nepavyko. Ji il
gainiui nušluos ne tik užsienio imperialistus, bet sunaikins ir saviškius parazitus ir įsteigs sovietinę 

tvarką visoj šalyj.

...............
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TOKYO.— Japonijos val
džia isakė savo karinei ko
mandai Shanghajuje pa
duoti chinų valdžiai naują 
ultimatumą, kad jinai iš-1 
trauktų savo armijos 19-tą 
regimentą už pustrylikos 
mylių nuo tos miesto dalies, 
kurioj randasi imperialistų 
kolonijos. Jeigu chinai ne
paklausys, tai per kraują ir 
ugnį busią išgrūsti iš mies
to.

Tuo tarpu abi pusės ren
giasi prie kruvinų mūšių. 
Japonija siunčia į Shangha- 
jų daugiau kariuomenės ir 
amunicijos, o Chinija trau
kia armiją prie Shangha- Policijos 
jaus atmušimui puolikų. |__

Pats Teisėjas Teisme 
Nuplakė 3 Jaunuolius

Chinijos ir Japonijos Masės Kovoja Prieš 
Karą,’ Sako Chinijos Komunisty Vadas

Priešimperialistinė Kova Didėja Abiejose Šalyse po Komu
nistą Partiją Vadovybe; Imperialistiniu Salią Darbininkai 

Raginami Stoti į Kovą

Wor- 
rašo:
tikslu

kerio” korespondentė
MASKVA. — Su 

gauti patikimų ir vėliausių 
informacijų Amerikos dar
bininkams kas liečia padė
tį Chinijoj ir apie Japonijos 
įsiveržimą, vasario 16 d. aš 
turėjau pasikalbėjimą su 
Hwang Ming, atstovu Chi* 

•nijos Komunistų Partijos 
į ir nariu Komunistų 
nacionalo Pildančio 
teto.

“Šiandien siaučia 
karas Chinijoj” 

! Ming. “Karas 
sausžemio ir 
prasidėjo, kuomet1' Japonijos 

j imperialistai pasiuntė ka- 
— į riuomenę į Mandžuriją ii

Inter- 
Komi-

tikras 
pareiškė 

ore, an^ 
jūrose. Jis

’TŪKSTANČIAI DARBININKŲ PASITIKO Dar NeprasMsiBi
' wrx Tim-TA v «TTAir a HTSrtiiH DUnllima sulig Japonijos Karo Minis-
i IR LYDĖJO LAVONU DRG. H. SIMMSWOODBURY

____ u.j teismo teisėjas!
I Johnson vasario 16 d. nu
teisė tris jaunuolius už kė
limą triukšmo teatre ir pats p0 jaunųjų Komunistų Ly- į demonstracijos eiles. .JieFI Turi AMD ALHA nm - ulUKSmo teatre ir jULtVfcLAlW, vlilv paskui ten pat teisme

-- - .J’/! ^čių. (ją draugą Harry Simms į
Tai pavyzdys senovisko bar- i pjasįnio karo frontą Ken- 
barizmo.

NEW YORK. — Kelios taus. Pradėjo būriais dar- 
savaitos atgal iš New Yor- bininkai sukniasiuviai lietis

vi-
siems įpylė po 10

Kovotojo Mirties Paminėji
mo Susirinkimas

Penktadienį,
d., 8 v. vakare, Slovenian į m • Vaktvlw
Auditoriume, 6417 St. Clair, "dlbiyuę
Jaunųjų Komunistų Lyga 
rengia masinį susirinkimą
paminėjimui mirties draugo nešimas, kad Mandžurijos ryįe tūkstančiai New Yor-

vasario 19 Jau Sudarė Mandžūriioi
Slovenian i

TOKYO. — Gautas pra-

ga pasiuntė savo darbuoto-1 atėjo tiesiai nuo pikieto, iš 
kovos lauko, kad pasitikti 
lavoną jauno kovotojo irgi 
iš kovos lauko.

Kerštas ir neapykanta 
prieš kapitalistinius 
liūs, kurie nužudė 
bolševiką, veržėsi iš

-------- terijos viešo paskelbimo
LIMA.—Peru respublikos | Japonijos spėkos planuoju 

1 valdžia džiaugiasi, kad 'jai glitai atakuoti visas Chi- 
- - - “ mios svarbiausias jurų tvir-

kairiųjų” sukilimas jam I toves. Mūšio pavojus taip- 
neprasidėjus. Dvylika f Sr??iat Kantone ir Swa- 

ocn tow miestuose. Visur, kur

Įtucky valstijoj. Darbavosi 
jisai tarpe mainierių ir tvir
tino jų spėkas kovoje prieš 
anglies baronus.

Tenai klasinio karo fron
te, d. Simms krito nuo ran- nės šitos skaitlingos 
kos budelio. Vasario 17 d. žmonių minios.

pavykę susekti ir užsmaug
ti “!
dar neprasidėjus.
“sukilimo” vadų esą suareš
tuota ir-pasodinta į kalėji
mą.

nijos svarbiausias jūrų tvir-

ponijos ir Amerikos impe- ’ 
rialistų del pasidalinimo 
grobio ir del pirmenybės iš
naudoti Chinijos žmones it ' 
jų gamtos šaltinius.

“Chinijos masės labai pa
sipiktinusios Kuomintango 
Nankingo valdžios išdavi
kiška politika kas liečia Ja- 
jonijos įsiveržimą Mandžu- 
•ijon. Bėgyje ' pereitų 
'rijų mėnesių Chinijos 
darbininkai užpuolė ir iš
laužė Kuomintango įstai
gas daugelyj provineijų Chi- 
nijoj. ' Nankingo studentai 
T miesto biednuomenė su
naikino tame mieste visas 
Kuomintango raštines ir vi- 
•as laikraščių įstaigas; nu
jovė vieną Kuomintango ' 
Centro Komiteto narį ir du 
užeidė.

“Shanghajuj gruodžio j j • 
neneši masės užpuolė ir su- 
laikino Kuomintango įstai
gas ir miesto valdžios rašti
nes. Apsiginklavę jie pri
vertė Shanghajaus miesto 
galvą rezignuoti. Foochow 
mieste, gruodžio 3 d.,' buvo 
generalis streikas, kurį pa
skelbė darbininkai, studen
tai ir smulkieji krautuvi- i 
ninkai prie Japonijos impe
rializmą. Panašus streikas 
buvo Tuo Yark mieste. • >

tlli

tik tai užpuolikai įsiveržia, 
viską naikina, žudo gyven
tojus, degina miestus.

“Mandžurijoj ir Shangha
juj užpuolikai susiduria su 

i dideliu masių pasipriešini- 
!mu; prieš juos kovoja dar- 
■ bininku partizanų būriai, 
į valstiečiai, studentai ir j 
'miestu biednuomenė. Dau
gelyje vietų tasai pasiprie- 

, spontaniškas, 
bet abelnai ta pasipriešini
mą organizuoja ir vadovau
ja Komunistų Partija, su
mobilizuodama mases po 
obalsiu; “Suorganizuokime 
Nacionalį Revoliucinį Karą 
Ginkluotų Žmonių Prieš Ja
ponijos ir kitus imperialis
tus ir prieš jų ištikimą tar
ną—Kuomintangą!’’

“Nankingo valdžios karei
viai atsisakė klausyti Nan
kingo įsakymo pasitraukti i 
iš Shanghajaus ir nekovoti 

I nrieš japonus užpuolikus. 

GAS KOVON, PRIEŠ ANGLIŲ BARONUS g'BSFB 

-------  distrikte, Shanghajuj, 19- 
nierių eilinių narių kovingo* ta Kantono Armija-galėjo 
judėjimo. Konferencija pa-' suorganizuoti tvirtą pasi- 
sisakė už kovą prieš algų 'priešinimą Japonijos užpuo- 
kapojimą, už darbą visiems I page^a ptečiųjų
mainieriams, už bedarbių 
apdraudą, už tuoj autinę pa-! 
šalpą bedarbiams.

bude- 
jauną 
krūti- 
darbo

Drg. Simms lavohas tapo
Simms, kurį_ Kentucky bu- penki militaristai, kurstomi p0 darbininkų ir darbiniu- atlydėtas ir pašarvotas Dar- 

Visi Cleve-;ir globojami Japonijos ka- kin pasitiko d. Simms lavo- i bininku Centre, 35 E. 13th 
........................ ‘ “nepri- nm

deliai nužudė.
lando lietuviai darbininkai rinio štabo, sudarė “r~y:
šaukiami dalyvauti šiame | klausomą Mandžurijos vai- Į vonas pribus į Pennsylvani- 

užprotestuoti! stybę.” Ceremonijose daly- jos stotį 7:30 v. ryte. Tuo

Buvo pranešta, kad la- St.

mitinge ir ------------------------------------ .---------, v.
prieš valdžios ir bosų tero- vavo Japonijos karinio šta-jlaiku jau daug darbininkų 
ra. bo galva generolas Honjo

FAŠISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ KARO 
KOMENDANTAI DARBUOJAS SUŠILĘ

Kauno spauda praneša 
iš vasario 1 d. veikimą Sme
tonos karo komendantų 
prieš darbininkus. Štai du 
paduodami atsitikimai:

“Keli piliečiai dalyvavę 
slaptame susirinkime buvo 
įtarti, kad • kalbėję prieš

“Jau spaudoj buvo rašy
ta, kad Naumiesty j (Šakių 
apskr.) susirinko būrys be
darbių ir' burmistras Skir
gaila į juos kalbėjęs.

“Dabar teko sužinoti, kad 
Vilkaviškio karo komendan
tas tos bedarbių demonstra
cijos iniciatorius ir dalyvius 
nubaudė, būtent: 1) Juozas 
Mikelkevičius, 2) Kazys 
Petravičius, 3) Pranas Ole
ka ir 4) Antanas Grijošai- 
tis nubausti po 3 mėn. kalė
jimo; 5) Petras Domeika, 
6) Juozas Šukaitis, 7) Justi
nas Balys, 8) Kostas Štabin- 
skas ir 9) Jonas Žemaitis 
nubausti po 1 mėn. arešto, 
10) Juozas spranaitis, fll) 
Antanas Spranaitis, 12) Jo
nas Jurkšaitis, 13)

Alytaus karo komendan
tas 1) Chaimą Kračmerį 
nubaudė 1,000 lt. arba 2 mė
nesius arešto ir atlikus bau
smę išsiųsti jį 1 metus į Tel
šių apskritį; 2) Praną Ja- 
sionį 300 lt. arba 1 mėn. 
arešto, o bausmę atlikus Iš
tremti į kilimo vietą—Alo
vės valse.; 3) Kazį Žvinakį 
300 lt. arba 1 mėn. arešto ir 
bausmę atlikus neribotą lai
ką laikyti policijos priežiū
roje; 4) Kivelį Rabinavičių, 
5) Antaną Dapkūną ir 6) 
Kazį Mardosą nubaudė po Endriukaitis ir 14) 
200 lt. arba 3 savaites areš
to.

Oleka—nubausti po 
vaites arešto.”

Juozas 
Juozas 
dvi sa-

Priėmė Naują Įstatymą del 
Prezidento Įvesdinimo

buvo stotyje. Toliau dau
giau plaukė. Pagaliaus pri- , 
sipildė pilna stotis. Bet la
vono dar neatveža.

FEDERALIŲ KALĖJIMŲ 
KALINIŲ ARMIJA

WASHINGTON.—Visuo-
Amerikos federates val- 

kalėjimuose esama 
, Valdžia sa-

se
I džios 1 

Bandė Apgauti Darbininkus 25,425 kaliniu.
Apie devintą valandą poli- ko; kad pernai tuo laiku bu- 

cija ir stoties sargybą ban-, vo 27,181. 
dė apgauti susirinkusius i -------—■_  ,u-=

darbininkus.. Vienas; .gųzi 1 
kuotis atsiskubina ir : 
paduoda 4 paprastą raščiuką, 
paišeliu įrašytą; Ten sako-' 
ma, kad Simmso lavonas at
vežtas į Grand Central sto
tį: Bet mūsų draugai už-į PHILADELPHIA, Pa. 
rėkė jį ir pradėjo šaukti^ Dvylika lokalų United Mine 
jog visi darbininkai oasilik-1 Workers. Unijos, virš 15,- 
tų ant vietos, jog lavonas 000 narių, buvo oficialiai 
bus čia atgabentas, o sto- atstovauta pirmam distrik- 
ties guzikuočiai nori stived- te laike eilinių narių kon- 
žioti darbininkus, idant su
ardžius jų demonstraciją. 
Minia nesijudina, laukia la
vono.

Tik penkiolika minučių iki 
dešimts vienas draugas pa
reiškia, kad visi sustotų j 
eilę ir pradėtų maršuoti iš 
stoties. Lauke prie stoties 
karstas laukė darbininkų 
demonstracijos.

WASHINGTON.—Atsto . 
vų butas 335 balsais prieš! _ 
56 priėmė naują įstatymą, į v, ... 
pagal kurį naujai išrinktas! isli]_imasi yra 
prezidentas ateityje bus 
įvesdintas vasario 24 d. Pir
miau būdavo įvesdinamas 
sekamo kovo 4 d. po išrinki
mo.

ISTANBUL, Turkija. — 
Nuo kalno Zigana nušliau
žė didelis sniego kamuolis ir 
užgriuvo šešis žmonės. Ne
laimė įvyko vas. 16 d.

PENNSYLVANIA MAIN1ERIA! REN-

ferencijos, kuri įvyko vasa
rio 14 d., Concord Hall, 
Olyphant, Pa.

Apart to dar buvo dele
gatai nuo lokalų eilinių na
rių opozicijos grupių ir de
legatai, išrinkti mainierių 
masiniuose mitinguose.

Konferencija, įvykus po 
p a rdavikiškos U.M.W.A. 
Indianapolis k onvencijos, 

Demonstracija buvo labai!buvo entuziastiška ir pri- 
skaitlinga, nusitiesė ilgus i ėmė praktišką programą 
kelius blokus, nežiūrint lie-1 tolimesniam vystymui mai-

! masių, kurios su entuziaz- 
4mu gina Chinijos nepri- 

I klausomybę. Kantone, Swa- 
: towv ir visuose didesniuose 

Konferencija išrinko pla-iĮ Chinijos miestuose, ypatin- 
tų pildantį komitetą iš< dvi-' gai prieplaukų miestuose, 
dešimts dviejų narių; at- į karas eina tarp Japonijos 
stovaujama kiekvienas lo- imperialistų ir -Chinijos ka- 
kalas. Komitetui pavesta reivių ir šiaip ginkluotų 
toliaus plėsti eilinių narių 
judėjimą ir sušaukti konfe- . rr
renciją visų lokalų Pirmam as,pi ^n^a„S,T;]^2nUn^an" 
Distrikte, kad prisirengti 
prie streiko pravedimui saJ 
vo programos ir reikalavi- fazė.
mų. . ■ Itrėjimas santikių tarp Ja-

žmonių.

go Išdavikais
“Tatai yra viena karo

Kita fazė, tai aš-

Chinijos Sovietai Tvirtėja
“Mūsų Chinijos Sovietinė 

valdžia su savo Raudonąja 
Armija vadovauja naciona- 
lį revoliucini karą prieš ja
ponus ir kitus imperialis
tus. Chinijos Sovietinė val
džia nuolatos tvirtėja savo • 
pozicijoj. Kur tik Chinijos 
Raudonoji Armija pasirodė, 
ten daugiau nebegyvuoja 
imperialistų viešpatavimas 
ir Chinijos masių priespaur 
da. Chinijos Sovietiniai 
distriktai jau apima dides
nę dalį Kwangsi, Hupien; 
Honan, Fukien ir Anhwei 
provincijų. , L

“Suvirs 80 milionu žmo
nių dabar gyvena Chinijos 4 
Sovietinėj teritorijoj, kuri 
apima daugiau, negu vieną

(Tąsa 2-ram pusi.)

Škarletina Plėtojasi
NEW YORK.— Sveika- 

tos departmęntas pranešė, , 
kad susirgimai škarletina 
ir difterija smarkiai plėto
jasi. Dar 700 naujų susir
gimų škarletina užregis
truota.

Taip pat departmentas 
raportuoja, kad bėgyje pe
reitos savaitės mieste buvo 
1,926 gimimų ir 1,370 miri
mu.

PARYŽIUS — Tapo nu 
verstas Lavai kabinetas.'
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KAIP ĖJO MASINIS DARBININKU TEIS MAS PRIEŠ RENĘEATĄ PRŪSEI^ IR 
JO PAGELB1NINKUS, ORGANIZACIJŲ A RDYTOJUS IR PINIGŲ GROBIKUS Pasveikinimai 1 

ninku
Faktais įrodyta Oportunistmės Opozicijos Kontrrevoliuciniai Darba i, Tarnavimas Amerikos 

Fašistinei Reakcijai

letarinės armijos kareivio 
protinio ■ supratimo ir bur
žujaus intelektualo, kuris 
didžiuojasi anarchistinėmis 
frazėmis.” 

Kad sėkmingai suorgani
zuoti ir vesti paaštrėjusias 
darbininkų kla

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at ! prieš Amerikos 
Brooklyn, N. Y., under the Act ot March 3, 1879._[mą, H1ŪSU partija tlli'i pa- i

| dvigubinti ir patrigubinti ■ 
! D _•__ A______.! 'savo narystę trumpiausiu L

j laiku. Mūsų partija neturi! 
'interesų, skirtingų nuo in-j i 
teresų visos darbininkų kla- j tarp oportunistų iš vienos pusės ir partijos Centralinių 
sės. Ji kviečia į sa 

; kiekviena darbininką v • V.

I tinkantį kovoti prieš 
talistu atakas.

Ypatingi: 
kovingus negrus darbinin
kus 
ir prispaustą dalį'Amerikos 

i darbininku klasės, stoti 
: mūsų P 

rikos darbininku klase ! "v ’ninl.’-ii 
naikinimui kapitalizmo, Į 

u tik tuo vienatiniu būdu j 
ilima panaikinti bedarbę,! 

skurdą ir badą, 
aip tik priešinga yra 

padėtis darbininkų klasės 
ir darbo valstiečių Sovietų 
Sąjungoj, kur budavojama! 
socializmas, kur Penkių! 

etų Planas socialistinės | vikai kiekvienos 
irybos baigiama pergaliu-' jarbininku kovos u '

i mažos. 
• Kovokime pries 
llistinį karą! Ginkime Sovie- 

Są jungą!
i prieš algų kapojimu ir už 7: kaip ir atsinėšimas linkui angliškų renegatu kontr-revo- 
! ...u riJ...! ”.........
! vokime prieš Hooverio-Wali skelbiasi Komunistų Partijos Didžiumos Grupe

-kos Darbiiiinky Klasės Partiją!
" > ■ L J »* • • • 1

Ar ;J. V.j Komjuąrstų. Par- !
tijo^ ^Centraiinis ; Komitetas iL;o 
smarkiai veda kampaniją, P 
kad'įtraukti dar tukstan- ja, 
čius ;ęarbininkų į savo eiles. Vienybės Lygos 
Mes’; tiesį 
me į ‘ko’

(Pabaiga)
Ats.: Tuo klausimu partija turi labai aiškų nusistaty- 
ą ne tik .kovoje tarp lietuviškai kalbančio elemento,

iii.no norma tapo sumažinta j 
i 40 iki 70 nuošimčiu. 

Piktai Komunistų Parti- 
remiama Darbo Unijų 

revoliuci- 
atsišaukia- nių darbo unijų ir kovingų

jų darbininkų, kovoja už; 
pi'nos mokesties bedarbių į 
apdraudą ir mobilizuoja A- j 
m 
n*

tvo eiles' Biurų iš kitos, bet tokis pat klausimas nuolatos iškyla ir 
ika, su- kitose vietose. Aš esu latvis, ne lietuvis, nors man sako- 

’kapi- ;ma’ mano pąvardė yra lietuviška;,na ir latvių judėji
me mes turime tokį pat dalyką. Mes turime renegatus, .

... x .. . . . 'kurie išėjo iš partijos, .kurie aktualiai kovoja prieš par- Į A
¥ L ,atsjsaakia i I ti-ją, bet bando tą kovą pridengti/akymu, būk jie kovo-! ' 1 A_

' darbiniu- | ja tik prieš Intviu Biurą, 'Bet nau nekarta jie parodė !
labiausia išnaudojama yaV() tikra veidą. • - - - - -

c

me mes turime tokį pat dalyką. Mes turime renegatus

akymu, būk jie kovo-

*_ Ą įgųįšms ■ Ameri
kos *įi,oMtjdru3, • i ragindami 
stotį* į Aiirei^kbs darbinin
kų klasės Revoliucinę parti
ją, kyonjėt dabartiniu laiku 
gręsįiį badas milionarns ir 
imperialistinis- karas gręsia 
visiems gyventojams.

Keinunistų Partija • yra 
darbininkų klasės politines 
organizacijos augščiausia 
forma. Ji organizuoja iri 
vadovauja kovą už kasdie
ninius darbininkų klasės; 
reikalus ir reikalavimus,®1 
bet tuo pačiu sykiu išreiš-' ’ ž t v į• i in
kia 'abelnus visos darbiniu-1 .
ku ftlasčss interesus ir už nį)lk.lnta 
iuog kovoja. “Komunistai,” jA °. V 
sakd Komunistu Mdnifes- n!Uhltos 
tas^'v'/neslepia savo tikslo.”

Kbmunistų Partija orga
nizuoja darbininkų klasę 
revbjiucinei kovai del kapi- 
talikmo: nuvertimo- — kovai 
už galią, už proletarinę dik
tatūrą, kaipo pirmiausią

Jie dalinai remia trockizmą, jie kalba!
i Sovietų Sąjungą, kaip kad apie -priėmimą. Afganis-ii 

titano karaliaus, prieš stalinizmą, o paskutiniu laiku, kųo- 
artiją ir užimti joje; met mes' aplaikėmė'laišką* nuo Latvių Skyriaus iš Ko- 
ię Amerikos 
revoliucinės

i kurią mūsų partija veda.
Vien tik mūsų P

I maskuoja ir 
čiosios klasės 
nius ir fašistinius 
darbininkų klasės eilėse,: to- klausimo 
kius, 1

j ja ir Amerikos Darbo Fe- 
! deracijos viršininkai—išda- 

Amerikos 
didelės ir

galima atsiekti jokiuo pataikavimu. Sueiti su jais ir 
kalbėti, jog Pruseika nėra taip blogas, bet tik tai suved
žiotas ir suklydęs, tai būtų klaidinga. Jau partija turi 

■ patyrimo, kad geriausias būdas laimėti savo pusėn dar
bininkus, tai vedant aštriausią kovą prieš tokius kontr
revoliucionierius, kaip Pruseika.. .

Klau.: Ar partija remia dabartinį Lietuvių Centro 
Biurą jo kovoje prieš Pruseika ir jo pasekėjus?

! Ats.: Jeigu Biuras veda aštrią kovą prieš. .Pruseika 
i, o aš manau, kad veda, tai partija Biurą 

i remia ant 100 nuošimčiu. f ’ • H y1'14
! ' ' s, . H . f ■

Trumpas Faktų Atžymėsimas

o aš manau, kad veda, tai partija Biurą i I > i • • > 1

Pasveikinimas Nuo V 
cių

“Vilnies” darbininkai 
rektoriai sveikina “Lai 
suvažiavimą. Prižadąm 

w liau vesti išvien su jUmi 
va prieš visus darbininkų 
šus. Taipgi siunčiame 
$25 paramos. T e g y v i 
“Laisvė” ir veda dar 1 
kovą už darbininkų reik:

Vilnieči

“Laisvės” šėrininkų 
vencijai

Revoliucinių linkėjimų 
vencijos draugams. Ko\ 
prieš socialfašistą Prūsei 
jo sekėjus ir ant toliaus 1 
kite “Laisvę” po vad< 
Partijos ir jos Centro I 
Illinois manieriai ir dirb 
darbininkai stovi su Pa 
Jie nuoširdžiai užgiria re 
tų išmetimą iš Bendrovė 
jų vietą ateis naujų, tei 
darbininkų. Lai gyvuoja 
voliucinė “Laisvė”! Lai g; 
ja Komunistų Partija i 
Centro Biuras. šalin s< 
fašistus ir renegatus!

Roy Mizi

... ' t «

Po liudininkų išklausinėjimo drg. Šųlcmskąs,trumpai 
atžymi, ką liudininkai įrodė apie kaltinamųjų bjaurius 
darbus. Jis nurodo,' kad Pruseika su savo pasekėjais.

. ..■ • -Skalaujant, kau jie likviduotų savo veikimą, dirbdamas kontr-revbliucini darba, užsimojęs sunaikinti

i jog jie prieš Latvių Skyrių, bet ne prieš. Kum interną. delnu plojimas^ " ’ * ” ., '• •
Tuo neto mnn ii. Iziėncn cr>lrz>i incn Oi.rvn n , -711r\ i < > i b-zAirzin _  t Ą . J /* _ ... .... . . ... ... .. .

darbi-i minterno, r 
kovos ri<ad jie neturėtų toliaus skaldyti judėjimą, tai jie sako, • • • • v t I • 1 • Ii • v -r K • .

( •’ <-» M J. • G, 17 c,/

’■•.jvUin n n Tas iiats eina ir kitose sekcijose. Organizuoto j kovos 
. krimto xriirinn I Partijoj tu negali sakyti, kad stoji uz partiją abstraktis- 

J C i Iro? Pini* niYni in’ci nvfimna nvn,«inii£! Vavliino

musų revoliucinį judėjimą, bet nesunaikins. (Smarkus

Po drg. šolomsko kalbos'džiūre paleidžiama išnešti 
nuosprendį. Tuo tarpu perstatyta trumpai pakalbėti d.

socialfašisti-Aa.'.> prieš jos artimus organus. Partijos Cent- Buknys apie mūsų reikalus.
i raliniai Biurai yra jos tiesioginiai organai tam tikroj 
svetimkalbinėj dirvoj, ir nežinau nei jokio svarbaus 

, „...1_____, del kurio butų nesutikimas tarp partijos ir
kaip socialistų ' parti-. Lietuvių Biuro. Lietuvių Biuras vedė visas partijos ko

vas, ypatingai kovą, prieš Pruseika.
Klaus.: Pruseika,ir jo pasekėjai suorganizavo savo at

skirą organizaciją, išleidžia savo laikraštį, ir daro viską, 
kad sunaikinti lietuvių revoliucinį judėjmą ir jo spaudą, 
ir tuo pačiu sykiu sako, jog jie yra ištikimi Komunistų 
Partijai, Komunistų. Internacionalui, Sovietų Sąjungai. 
Kokis partijos atsinėšimas linkui to?

Ats,: Partijos atsinėšimas tuo klausimu yra tokis pat,
4 *-* • x - v ---- --------- - ’ ’ ”

Ko- bucinės grupės, kaip kad lovestoniečiai, kurie dar vis
is vardu, 

i Streeto bado ir karo pro-*' ^ad} *r bnkui trockištų, kurie taipgi paruduoją partijos
r- i • * • 1 vardu. /"grama. Kovokime ir sunai-.j . . . • ,. - . , - . ,r . ... r.i v. . v . komunistai, kurio saugo komunistinius principus. '.Bet; tankme lyncio ir žudymo partija h. 'darbininkaf nesprendžia ju sulig jų žodžių,

-iteroią P-ties nėgių mases.; supg jų darbų, ir savo darbais jie visi pasirodo lo- 
Nesenai jūs sužinojo-

Visi su dideliu žingeidumu laukia džiurės nuospren
džio. Po 25 minutų sugrįžta džiurė. Pirmininkas per
stoto teismo sekretorių J. Siurbą perskaityti džiūrės 
sprendimą. Užviešpatauja tyla. Visi nori girdėti, prie 
kokio išvedimo' priėjo darbininkų džiurė. Perskaitoma 
nuosprendis. Gausingu delnų plojimu masė lietuvių dar
bininkų sveikina džiurės nuosprendį (nuosprendis tilpo 
“Laisvėj,” vasario 13 d.).

Pirmininkas leidžia masiniam susirinkimui džiurės 
nuosprendį balsuoti. Už nuosprendį rankas pakelia vi
sa masė susirinkusių darbininkų, prieš pakėlė trys ar 
keturi Pruseikos kontr-revoliucinio darbo pasekėjai.

Teismas užsibaigė 11 vai. vakare.
Teismo Sekretorius J. Siurba.

įgai įvykinti į keturis me- ... 
kur bedarbė tapo pa- ’ 

ir kur darbininkų - 
gyvenimo norma' j’’, 
gerėja; tatai jaiyn'; 
mato plačiosios 'vajanf|u (]arp0 diena! 

ji menkos darbininkų ma-i 
lūs. Visur yra didelė sim 
patija Sovietų Sąjungai, iri 
v’sur vra didelis atsiliepi-ir- i-“ i - v • Komunistu ' v , . . y . \ _ 11.' kinkinio Ivncio ir žudymo -n„/u-;u ynas darbininkų klases i yAlln„n v'™,.. t . ai uja n 
mūsų Partijos atsišaukimą: P11.in.7nir-..n ---- vpenimiu Qoviptu Sainnw' C - imG ^ai^° umjų kianti kontr-revoliucmieriu rolę.

. ! ir vedimui neatlaidžios ko-' V1Gn^b^s. .LVS‘0S įTVoliuci- Į te apie; Komunistų Partijos Didžiumos Grupės atsišauki-;
lizmo buda\nojimp, del perč-u, - imuerialistini ka ' neS uniPs-. 'Budaypkinio ■ mą de! vienybės, i Jie atsišaukė į Komunistų Partiją ir i šeštadalį Chinijos. 
jimo į beklasę komunistinę . 1 1 v L unijas svarbiose pyaliįonė-■ trockištų ir loreistus del sudarymo vienybės/bet tuo pa-1 jos .Raudonosios .Armijos,
draugija. 1 ; se!’Kovokime už Išdarbiu X:”

p. , . • N , Per savo . aštrias kovas, ApC]rauda! Budavokime
Dabartinis pasaulinis eko- kaip dabartiniu laiku Ken- Bec]arkiu Tarybas! 
iminis krizis- kuris dauee- 'uirkv ancrliec k«RvklnftP-; ir ' b V c/’į.

kadangi vis sunkiąu ir, sun- ml1nistų pal.tiia_AtnBrik0S 
Darbininkų klasės revoliu
cinę politinę partiją, Komu-

imperia

Kovokime

Jie taipgi sakosi esą teisingi, vienatiniai tikrieji!
i • 1 . • 1 • i • • > • • ri

“Chinijos ir Japonijos Masės Kovoja prieš 
Karą,” Sako Chinijos Komunistą Vadas d. Ming

nominis krjzis, kuris dauge-' tucky anglies kasyklose, 
ly svarbiųjų,-šalių smarkiai | ' * * - * •
vystosi į revoliucinį krizį,.jiiau valdančiajai klasei pa- 
parodo bankrotą kapįtalis- Hepti tokias kapitalistinės 
tines alginčs vergijos siste- sistemos ‘kontradikcijas, 
mos — sistemos, paremtos, kaip nuolatinį marketų ma- 
ant apiplėšimo darbo ma-įėjimą, nedavimą masėms 
šių, kurios sudaro didžiu- naudoti produktų, kuriais 
mą; jas apiplėšia kapitalis- sandėliai yra užversti, ke
tai, kurie sudaro mažą ma- Jių rankose esamą milžiniš- 
žumą gyventojų, kurių pil-{ką turtą ir darbininkų ba
dantysis komitetas yra kaUsės didėjantį skurdą, —; 
pitalistinė valdžia. j Jungtinių Valstijų darbi-

Tik pora metų atgal Jung- ’ ninkai vis aiškiau ir aiškiau 
tinėse Valstijose atstovai mato, kad kapitalistų klasė 
trijų kapitalistinių partijų.ir jos valdžia yra jų prie- 
— republikonų, demokratų' šai. ' .
ir socialidtų—tauškė apie į Musų Partijos Centrali- 
“iiuolatiniu« gerus laikus.” 
Jie pasakojo, jog Amerikos visus darbininkus ir išnau 
kapitalizmas, tvirčiausias ir Jojamus 
pastoviausias iš visų kapi- Į 
talistlnių šalių; išvystė sis-;už nuvertimą tos sistemos, 
tema gamybos,' pąskirsty- kuri atneša skerdynę.ir im- 
mo ir socialūs v Santaikos, {porialistinį karą, > ligas ir 
kas jau panaikino klasįų ūadą milionarns darbininku 
kovą. • r’, J;r‘

Šioje trečioje žietrioj^ di- nūms. ' bL’Į' j.?,' 
džiausiu litijrio.o Amerikos., Ypatingai. Amerjkoj 
kapitalizmo^ - istorijoj ; 'fąis; lęęljv^ualizmo • \ trac 
pačiais melaisAižsprihg^tibl gAj—i.— 
kapitalistų •^thtoyai./Dabaimi 
Jungtinėse : į^alstiįo.se;' yra^įįd !^s,eį; mūsų užduotis yra <ios

‘kontradikcijas,

■ ciu sykių klausime šųniobilizavimo sukriiašiuvių del ko-is^a^us 
jvingo streiko ;jie ikprispiruoja su Schlessingęriais*'ir “For-: k™ d nUHoinc mų 
;wąrds” jų^suskitais kontr-revoliucionieriais. Savo dar- ’ c -J 
'būoįe.jie. kontrrevoliucionieriai, ir jid yra pavojin-, • ;1V. -
giausi- darbingų klases priešai, nes jie dangstosi revo-U).a,;> .lza{IU,s? tai. 
liųcinėmis įįaz^iųis.

Imlaus.: Prūseika savo laikrąštyj sako, kad jie gali būt 
geri komuništai ir be oficialio štempelio Komunistų Par-

Kokis jūsų atsaky-nistų Internacionalo Ameri- tijos ir Komunistų Internacionalo, 
kinę sekciją! Kovokite už piaš? 
nuvertimą kapitalizmo-—už 
darbininkų ir farmerių vai-, $f?hą 
džią! " mūra komunistinio judėjimo sir

• komunistii'
korriuhistai, yra tiktai apgt

1 /-M v / , 1111 •

(Tąsa iš 1-mo pusi.) , Japonijos' imperializmą ir 
Chini-'11^ bendra frontą abiejų ša

lių darbininkų ir valstiečių 
;()_i prieš bendrą' priešą,' Ja- 

ponijos ir Chinijos ręvoliu- 
čaudonuosiSš cinės unijos išleido panašų 

a viso • atsišaukimą. Japonijos dau
gink-|b° masės veda didvyrišką 

Korėjoj raudonieji 
ir svetimšalius į Partizanai veda karą prieš 

už Sovietine J a p o n i j os imperialistus.

“Laisves” šėrininkų $ 
žiavimui

b t '? Revoliucinių linkėjimų 
važiavimui. Draugai, 1 
kite “Laisvę” po Partijoi 
dovybe. Kovokite prieš 
seiką ir kitus renegatus i 
dėjimo ardytojus. Mes 
remsime piniginiai ir mor 
Lai gyvuoja Partija, jo» 
tro Biuras ir “Laisvė"! 
renegatus!

Nariai Collinsville, Ill 
L.D.L.D. ir L.D.S. kuopų: 
ja šėrininkė

Gerdžiuvienė, 
Kuosevičici,

F ^1- Gudeiiauskiei
V T 7 4- Gudeliauxkas

'Ats.: Pirm'ašis atsakymas taipgi atsako ir į šį klau- 
Jie nėra komunistai, bet anti-komunistai. Jie net 

mpatikai. Jie veikia prieš 
{judėjimą. Tokiuo būdu, jų pasakojimas, 

audinėj imas, aiškus me
las. Sąryšį su tuo kyla klausimas apie nekuriuos sim- 
patikus darbininkus, kurie sako, jog jie gali atlikti tiek 
arba arti tiek del darbininkų klases revoliucijos būda- 

Liaudies Choro pamokos bu- mi partijos lauko pusėj, kaip ir viduje. Kas liečia tai, 
sekmadienį, vasario-14 d., tai jie atlieka gerą darbą, ir jie gali gerai pasidarbuoti 
geromis pasekmėmis prie komunistiniam judėjimui, betgi jeigu jie mano, kad jie

LAWRENCE, MASS.

“Laisvės'’ Bendrovės i 
nin|/ų Suvažiavimu

Brangus Draugai:
Augščiausia Prieglaud: 

tuvių Amerikoj, per savo 
tro Pildomąjį Komitetą, 
šia brolišką ranką vP 
“Laisvės” Bendrovės šė 
kam, kurie nuoširdžiai 1 
revoliucinį dienraštį “L: 
ir kurie nenuilstančiai k 
prieš renegatus pasik 
sius “Laisvę” išplėšti iš 
bucinių jlarbininkų ranki 
mmfištų Partijos vadovyi 
XA.P.L.A. linkėja š( 
/kams dar sykį suduoti si 
smūgį pruseikiniam re 
tams, kurie ruošiasi prie 
vės” suvažiavimo, kaip 
pakenkti mūsų dienraščiu 
Širdžiai ginti darbinink 
kalus ir vadovauti ph 
darbininkų masėms kovoj 
kapitalizmą ir visus darb 
priešus.

APLA. Centro Kor 
siunčia padėkos žodį “La 
redakcijai už talpinima 
APLA. žinių ir draugišl 
tarnavimą^ APLA. orga 
jai. /

Lai /gyvuoja darbi n in ki 
rastis “Lais\ ė”!

Šalin renegatai iš dari 
eilių!

Lai gyvuoja darbininl 
nybė!

siekia kelis milionuo _ 
luitų vyrų. Ji kovoja prieš kovą, 
savo šalies 
išnaudotojus, .
Chiniją ir už gynimą Sovie-iFukshien Komunistų Par- 
tų Sąjungos. Chinijos ma-' tija vadovavo s u k i i i m ą 
sės žino, jog Sovietų Sąjun-, prieš Japonijos valdžią. Ne- 
ga yra jų geriausias drau-i šenai 300 kareivių sukilo 
gas. Dabartiniai įvykiai: vienam pulke, kuris buvo 
Chinijoj rodo, kad ^gresia į pasiųstas į Mandžuriją, at- 
didelis pavojus imperialis-' sisakydami žudyti Chinijos 
tų karo prieš Sovietų Są-1 darbininkus ir valstiečius., 
jungą; tatai patvirtina ja 
ponų užgriebimas 
no.

“Visur Amerikos

prieš Sovietų Są-: darbininkus i 
ja-; Nepaisant kruvinojo teroro 

Charbi-' ir nelegališkumo prieš J-a- 
! ponijos Komunistų Partiją, 

, {daug demonstracijų įvyko
, , . T .-. ?s’ Tokyo, Osaka ir kitose Ja-i bendrai su Japonijos ir kitu r. ■, , , • -... 1 - J v ponijos dalyse pries Japoni

jos yaldžją ir, prieš įsivęrži- 
. ma Chinijon.

nia vesti kovos prieš kapitalistų klasę su jos stabu Wash- rikos kar0 laivai dažnai i “Masinis judėjimas prieš 
ingtcne neturint tvirto darbininku stabo. Bet net be- bombaHuoja mi^tus Chi- į šį karą dar tiktai prasideda.

1 Mes esame įsitikinę, kad juo 
toliaus mes eisime ,tuo pla2 
čia u tas judėjimas ‘ plėsis' 
tarp Japonijos riiasių prieš 
savo ipipęrįąljstus,; OrišLki- 
tos pusės didės masinis 'Chi-* 
nijos* ’ ’žmdnių i • -sukilimas 
prieš japonus ir kitus impe- 

Žinonia, daug

V O 
su _ _ ..... .. ..... ~.......... . .............. . ..... _ ~ _ ___
naujo mokytojo drg-. B., Petru-[ g'ajį taip gera darbą atlikti iš lauko partijos, kaip' i 

į jos viduje, tai tas parodo, jog jie dar nesupranta svar 
! bios rolės, kokią Kokią Komunistų Partija.turi lošti da- .imperialistu spėkomis ban- 
lyvaudaina paskutinėj kovoj, kuomet revoliucija 'pasieks do SUkriUšinti Chinijos liau- 
pąskutinį laipsnį, kuomet kiekvienas supras, kad negali-i dįes pasipriešinima

keviciaus ir drg. A. Kaupinio. ’ 
Bet pabaigoje pamokų law-1 
renciškiai sklokininkai pa
sikvietė ir iš Haverhillio ątvy- 
kusius sklokininkus-ardytoj’us,. 
žilionius. kurie ribojo suardyt- 
JJaverhillio chorąįritįk jiems 
les nepasisekė. ? Tenridgasiek- 
dami savo tikslo,, tad jįe' atvy
ko į Lawrencg ir jrf'ndė skar
dyti čionaitinį liaudies. Chorą, 
ne tik su liežuviais., : o ir šu 

, .kumščiais, bet tapo. prašalinti I,' 'kur iš choro pamokų. ^ , ’
> tradicijas \ D' -T.

Ndmiš“ Vmlaikč' 'karritaliz-1 Drau*ai layrenči.eciai, dar- Pa .g ,P1. bininkiškos dailės mylėtojai ir. 
?J ♦ HWlstai Jarbinmkų myiėtojos, nėatkreipkit; aty- 

; į tokius ■ griovikus, kaip

nls Komitetas atsišaukia į

intelektualus ir
ragina stoti į jos eiles kovai

ir pavergtųjų kdlonįjįų zmo-

sirengiant. prie to partija lošia labai svarbia rolę, ir tie. .. , .... rn. ..
darbininkai, kurie pradeda suprasti tą partijos svarbą, į 
supras, jog’ negali, pilnai pasitarnauti revoliucijoj nebū-1 
nanti VidujeKomunistų Partijos. i . .

Klaų. ; ‘Pruseika pasakoja, kad jie sunaikins dabartį-; vien tik Shanghajuj
. ... W v • .*•*.. A r

ir titųmet privers* Kčniųnistų Partiją ir Komunistų In-i jos ir Franci jos 19,000 ka- 
terį^cionalą jofįcihĮia.i juos pripažinti, kaipo komunisti-1 reivių ir mąrinų, kurie gra- 
Hį:'judėjimą;Tt<ą jūs'manote apie tai? ’ ' 1 -
- C Ats. u1 Tai yra juokingas dalykas. Pirmiausia, tai ne-

į Raudonąją Armiją palei
I Yangtze Upę. Šiandieną 

_____  _ , __  _ ___ _____ _____  ’ " * j yra 
jiį: lietuvių i jųdęjihią,! sūorganizuos mases aplinkui save Į'Jurigtmių Valstijų karo lai-

: sina atakuoti Chinijos ma-i
, j v sės, kurios demonstruoj'a ir! rialistus. Žinoma, daug

sąmone, kad: jie gali 'aplink save sutraukti darbininkus, kovoja prieš Japonijos už- priklausys nuo tolesnio dar-
..   Perkėlimas 100 bo abiejų šalių Komunistų

Jungtinių Valstijų karo lai- Partijų ir jų sugebėjimo šir
vų į Hawaii yra begėdiškas mebilizuoti darbo mases,

" grasinimas Chinijos žmo-į taipgi nuo .militarinėS padė
tiems. i ties Tolimuose Rytuose.

“Taipgi daug priklausys 
nuo paramos, kokią ’Chini
jos žmonės gaus nuo darbi
ninkų ir masių kitose im- 

A - is- v v. .v “Jūs klausiate'apie vieny-1 periaiistirfėse šalyse, kad su
Ats.^ Partija stoja už aštriausią kovą pries tuos rerįe- Chinijps ir Japonijos {Stabdyti imperialistu oriai-, 

gatus ir kontr-revohuiionierius. K'as liečia ju vadus, {dįrbininku » pai.eiškė Ming viu bomkardavimą ‘ir ka-■ 
jie aiškiai yra kontr-revoliuciomeriai, ir kadangi jie mas-1 . , •, ‘- Tazėmis, jie turi būti^Litonii atsak^“Hna™

■ , imą. Pradžioje Japonijos j penalistar negalėtų sukriu-.

j vi T L J ) • .. ■ ; rr • , 1 T r^, 1 . . • XT vi • • • v. OrtlIlUJlU, Jiclll clUlilillV oclvc oULlctUlVLl Clcl A I H111J1 Life. KOVOIO 11
^sinę' Komunistų kad Stakiomai, Vecjiaųn FJū JU(j/įdliaūs, tpo aiškiau darbininkai pamatys jų tikrąjį nnolikus 

badą kenciĄaerų darbiniu-pr arti ją, įleidusią šaknis ri8S iT^eX’nn^ ii* jie negaus į darbininkuose pasekėjų. Jau jie junfftinii.
ką, n bedarbių skajcmsg arbiausiose pramonėse, ( > *- ; “ įkartą išėjo iš.partijos ir pradėjo eiti prieš partiją, tai i Hnv
kasdieną daikvis didėja. 1 i ti .rinčias savo eilėse geriau-i jjaudies choro pamokos yra ?jiejėis toliaus ir toliaus į kontr-revoliucinę klampynę, ir • J

Kapitalistinė valdžia ne-Į;-,fą Amerikos proletariato 
turi jokio pątvarkymo su- į ųogsnį. ‘ 
mažinimui skurdo tų milio-’ Leninas šakė: “Proleta- 
nų darbininkų ir jų šeimy- į Vatas, kuris perėjo dirbtu-

• 1 nų. Beveik visur dirbanti v 3s mokyklą, 
darbininkai į dirba tik dalį d .iotk lekciją 
laiko. Aštuopiasdešimts pen-' mam individualizmui. Kla
bi nuošimčiai visos Ameri- is'niai sąmoningas darbinin
kes darbininkų klasės visai kas jau senai apleido vys- 
nddiz'ba arba dirba tik tykius... Bet iki to laips- 
trumpą laiką: už labai su-1 nio, kaip tikroji partija 'au- 
mažintas algas. Per pasta-Į gą tarpe mūsų, klasiniai 
rųj”. misterių metų Ameri- sąmoningas, darbininkas tu- 
.kos darbininkų klases "gyve? rį Išmokti, atskirti tarppro-

- f - « • « * I < r : i f * I ‘ ‘Iš - ' r.<-

gali ir turi 
anarchisti-

.. ....„s Choro pamokos yra 
laikomos kas nedeldienr, puse 
po dvyliktos valandos dieną. 
Draugai ir draugės, stengkitės 
visi ateiti laiku ir dar naujų 
narių atsivesti.

Liaudies Choro Dainininkė.

Draugi:
AugŠčiausios P r i e j 

Lietuvių Amerikoj Centr 
Komitetas,

Sek r. .7. Go$vi
pradėję kovą po priedanga kovos prieš Centro Biurus 
jie' tęs kovą prieš partiją ir Komunistų Internacionalą.
Aš manau, kad jau drg. Bimba savo kalboj nurodė, jog T .. -rv i • • i • t- 
jie tsavo laikraštyj pasirodė provokatoriais, rašydami, 1(1Darinninkai^ho- 
būk iš Maskvos tapo čia atgabenta pinigų. voja Fnes Savo s^hes

Klau.: Kokis dabartinis partijos atsinėšimas linkui: Imperialistus
I skaldytojų oportunistų?

PHILĄ. — Pietvakarinėj 
dalyj^ip miesto vasario 15 
d. Reading tavor i ni s trauki- kuojasi revoliucinėmis f r_____ 7 __  ___ ______
nys užbėgo ant troko ir už- bjauriausiais partijos ir revoliucinio judėjimo priešais. -v, .,v. • k 3 i
mušė tėn važiuojančius pen- Kas liečia jų sekėjtis, jeigu yra tokių, .kurie tapo suved- veržimosi j Mandžuriją mū- sinti Chinijos masių kovą 
kis 'darbininkus. Trokas žioti jų frazėmis, tai Lietuvių Centro Biuro ir kitų dar- sų Komunistų Partijos iš- už „laisvą Sovietinę Chini- 
važiavo skersai geležinkelį.. fbiniiąkų užduotis laimėti juos savo pusėn. Bet tą nebus leido bendrą manįfestą prieš I ją.’.’. . , , f •(>

“Laisvės” Bendrovės 
ninku Suvažiavim

Draugai ir draugės:
Negalėdamas dalyvau 

me suvažiavime, laiški 
Čiu savo širdingiausius 
nimus, pilnai pasitikę 
kad jūs, “Laisvės” šeri 
kaipo darbininkai, šianr 
žiavimJ dar tvirčiau, nej 
eitų metų suvažiavime, 
te, kad dienraštis “Laisv 
pasilikti pilnoj Komunisi 
tijos h’ ros nuskirto L 
Centro Bmro vadovybėj 

\



io 18, 1932
Ketvartad. Vasario 18, 1932

Pasveikinimai laisvės’ Bendrovės Šeri-
ninku Suvažiavimui

nas Amerikos

;u jais ir 
lai suvod- 
p-tija turi 
aisėn dar
ius kontr-

(’entro

Piuseiką 
liia Biurą

4

Pasveikinimas Nuo Vilnie- šis
čių , važiavimas • įvyksta prie

kybių, kokių niekuomet 
buvę pirmiau. Pagilėjęs 

■talizmo krizis paaštrino
Frontas I
klasinių Į 

Vokie- i

Laisvės” šėrininkų su-į 
a pl in- '• 
nėra' 

kapi- 
klasi- '

“Vilnies” darbininkai ir di
rektoriai sveikina “Laisvės” 
suvažiavimą. Prižadam ir to-jnius prieštaravimus, 
liau vesti išvien su jumis ko- j paaštrėjusių kruvinų 
vą prieš visus darbininkų prie-I susikirtimų prasiplėtė, 
šus. Taipgi siunčiame laiške 
$25 paramos. Tegyvuoja 
“Laisvė” ir veda dar labiau 
kovą už darbininkų reikalus.

Vilniečiai

| 1 1 1
j tijoj ginkluoti susikirtimai tar-
(pe fašistų policijos iš vienos > 
'pusės ir revoliucinių darbiniu-1
I ką iš kitos puses tapo kasdie-į “pajsvgs

“Laisvės” šėrininkų Kon 
vencijai

.j.s trumpai 
iu bjaurius 
pasekėjais. •

■> s i i n a i K i ii 11 
(Smarkus '

ama išnešti 
pakalbėti d.

> nuospren- 
iiimkas per- 
vti (Įžiūrės 
L’uiiėli, prie 
‘(•įskaitoma 
ictavių dar- 
•(•'’dis tilpo

mi (įžiūrės 
pakelia vi- 

u'lū trys ar 
a '(*kėjai. J

.5. Shii’ba.

ovoja prieš
tu Vadas d, Ming

imperializmą ir 
ra frontą abieju ša
lininku ir valstiečiu 
enara ‘ priešą. Ja- 
įr (’i in i jos re vol iu- 
vii).' išleido panašu 
:inifi. Japonijos dar- 
ė> veda didvyriška/ 
Korėjoj raudonieji 
tai veda karą prieš 

i i j os imperialistus, 
u Komunistu Bar
io va vo s u k i 1 i m ą 
ponijos valdžią. Ne- 
i;o kareiviu sukilo 
pulko, kuris buvo 

is i ūlandžuriją, at
imi žudyti Chinijos 
ik. ir valstiečius, 
m iu uvmojo teroro 
-ui; mimo prieš Ja- 
Komimi. iu Partija, 

jinon-trao'i.ju įvyko 
().-aka ir kitose Ja- 
dalyso prieš Japoni- 

džią i” prieš įsiverži- 
ini.ion.
šiai judėjimas prieš 

l dar tiktai prasideda, 
ame Įsitikinę, kad juo 
, mes eisime ,tuo pla2 
m: judėjimas plėsis 
aponi.jo> masių prieš 
niperialistus, o is ki
še.- didės masinis iChi-' 

žmonių sukilimas 
japonus ir kitus impe- 
us. Žinoma, daug 
usvs nuo tolesnio dar
iojo -aini Komunistų 
u ir iu sugebėjimo su- 
ziioti darbo mases, 
nuo militarinės padė

ti! imliose Rytuose.
lipei daug priklausys 
jaramos, kokią Chini- 
nones gaus nuo darbi- 

ir masių kitose im- 
istirlėse šalyse, kad su 
yti imperialistų oriai-, 
ombardavima ir ka- 
i šaudymą, idant įm
igtai negalėtų sukriu- 
Chinijos masių kovą 

isvą Sovietinę Chini-

i niniais apsireiškimais. Chini- 
i joj, Raudonosios Armijos pir- 
i mynžanga tapo nebesulaikoma 1 
. iš kapitalistų pusės.

Neapsakomai spartus, 
j ningas industrializavimas 

agrikultūros 
Sovietų Sąjungoj, ačiū gigan- 

i tiškam išvystymui darbo spėkų i

I

-r

v

*

Puslapis Trečias

DETROIT, MICH.

Kumečio Vaikas.

Choras nutarė surengti va
karėli su koncertu kovo 12 d.

ja 
tijos

po j

m!

būdu jie galės išbristi iš kri- 
zio. Japonijos kanuolės jau 

į baubia Chinijoj.^ Japonai už-

nikus ateinančią vasarą Vy- ; d. 
tauto Parke, Bucks County, 1 
Pa. Antrasis piknikas bus su

i įvairiais laimėjimais.

Vasario 13, 1932 Į šėrininkų suvažiavimą. Pyi- 
” • siunčiame $5 aukų. Lai gyvuo-

Laisvė” po Komunistų Par- 
vadovybe!

‘ Bernotas.
(Daugiaus bus)

Šėrininkų Suva
žiavimui

Mes Amerikos Lietuviu Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
63 kuopa, Bridgeport, Conn., 

i sveikiname jumis, draugai ir 
draugės, “Laisvės” šėrininkai, 
ir reikalaujam dienraštį “Lais
vę” palikti po pilna Komunistų 
Partijos vadovybe ir kontrole 
ne tik šiais metais, bet kad pa
darytumėt tinkamą tarimą atei
čiai. Kad niekados jokie dar
bininkų klasės priešai negalėtų 
nei pamanyti apie savo kenk- 

I smingų tikslų pravedimą šioj 
Bendrovėj.

Draugiškai,
A.L.D.L.D. 63 kp. Tarimų 

Rašt J. J. Mockailis.
Org. A. Mureika.

ša-1Revoliuciniu linkėjimų kon-' ...
vencijos draugams. Kovokite j ^ies .£rai/orĮes 
prieš socialfašistą Pruseiką ii 
jo sekėjus ir ant toliaus laiky-, .. .- - 2 - TZ - ;
kite "Laisvę” po vadovybe I energijos ir ■entuziaz-mo po Ko-) 
Partijos ir jos Centro Biuro, j 
Illinois manieriai ir dirbtuvių 
darbininkai stovi su Partija. 
Jie nuoširdžiai užgiria renega
tų išmetimą iš Bendrovės. I 
jų vietą ateis naujų, 
darbininkų. Lai gyvuoja 
voliucinė “Laisvė”! Lai 
ja Komunistų Partija 
Centro Biuras. šalin 
fašistus ir renegatus!

Roy Mizara

atsirado naujų priešų, kurie'tam pačiam Rusų name. Taip-1 nutarė dainuot laike drg. R.! 
bando pakenkti mūsų kovinga- . ; .. ! , ,, .
jai spaudai. Todėl, mes lietu- illllarS surengi) net 2 pik-, Mizaros prakalbų, vasario 28 
viai darbininkai, kurie sutin
kame su mūsų laikraščių pa
kraipa, turime jiems padėti vi
sais galimais būdais, kad pa
laikyti mūsų snaudą.

Tai dėlto Detroito lietuvių į Lyros Choras yra skaitliu-; 
Komunistu Frakcija ir rengia £as- jaunuomene. Dainas jau, 
labai gražų vakarą dienraš- i mokinasitodėl tikimasi, kad | 
čio “Vilnies” naudai, vasario Į abudu piknikai bus 
-February 28 d., sekmadienį, j negu kada pįrmiaus. 
Vakare bus puikios muzikos, j 
dainų ir sykiu prakalbos. Dar į 
pirmu sykiu grieš Lietuvių Be-j

Be kitko, dainuos Aido Į 
s,’ nors ne pirmu sykiu, |

Kaip Mes Turime Žiūrėt 
i Savo Spaudą 

M
Mes visi suprantame, kokią 

svarbią rolę lošia mūsų darbi-j 
ninkiška spauda visados, o la-j 
biausia dabartiniu momentu, j Jias# 
kada visas buržuazinis pašau- į cjiora. 
lis verda, kaip kokis didelis Į jjeį su naujomis dainomis; tai- 

Milionai bedarbių pgį bus dainų solo ir duetų; o 
Kapitalistų klasė i prakalbą mums sakys geras 
negalės panaikinti, kalbėtojas, drg. F. Abekas iš- 
krizio ir tuo pačiu i Chicagos. Įžanga yra liepa- | 
bijo revoliucijos iš į prastai pigi, tiktai 10 centu.

To- j

Norinti prigulėti prie Lyros 
Choro, ateikite į pamokas, kur 
būna gražaus jaunimo. Mo
kestis merginoms tik 5 centai; 
o vaikinams 10 centų į savai- 

geresni, tę.
Choras

vulkanas.
badauja, 
mato, kad 
to baisaus 
sykiu jie 
badaujančių minių pusės.

Dali- j del imperialistiniai kapitalistai i 
ir rengiasi į naują pasaulinę

Iš Philadelphijos 
ninku ir Skaitytojų Susirin-i . . , ,j4jni0 : skerdynę ,tikėdamiesi, kad tuo

NAUJO KARO GAISRAS
PARAŠĖ D. M. ŠOLOMSKAS

KAINA 20 CENTŲ
Draugai ir draugės, nei vie

nas nepraleiskite to gražaus, 
naudingo ir pamokinančio va
karo, kur ir linksmai laiką! 
praleisite ir savo spaudą pa- į 
remsite.

Tėmykite vėlesnius praneši-1 
O tai ištikro yra mus, kur bus neįrodyta vieta ir | 
i m nni’i n 1 i«111 i., „

Pereito karo metu, rusai kareiviai nuodingų gazų sferoje.

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

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

j munistų Partijos vadovybe, žy-' p ] y į •
I miai pakėlė ekonominio ir kul-j V m/’ i . 
tūrinio darbininkų gyvenimo . Y cUPc • \as 110 n. , kariavo Mandžuriją, bet jiems i 
. . . ‘ v J dalininku ir skaitytoju susirin-ilaipsni. Gi tuo pačiu sykiu/.. - , /. J' .. ., , • G-X- kime, mes plačiai diskusa-darbininkų gyvenimo padėtis (<T . _ \, . .... t .v vome Laisves vedama hm- + kapitalistinėse salyse, diena is, . ilT . _,, . . ‘, teisingų! H J . ja. Laisve , apsivalius nuoĮdienos nesulaikomai eina blo-1' - ., v. / ,pereito suvažiavimo oportuniz- gyn. ii- 4 4.,4' mo bei renegatų, patapo grynai

Į Imperialistinės šalys nenuo-, komunistinis dienraštis,
' laidžiai kovojančios tarpusavyj j tis vien apie darbininkų klasės 
delei sferų savo kapitalo įves- kovas, organizuodamas darbi- 
dinimui, už pasaulines rinkas ■ ninkus į Komunistų Partiją, 
ir gamtos turtus, dabar, mato- Į Darbo Vienybės Unijas, bedar- 
mai, priėjo prie susitarimo ir ibių tarybas, 
nusprendė suvienytomis visų ■ 
imperialistinių valstybių kari- ( 
nėmis jėgomis pult proletaria-. va.
tą, sunaikinti Raudonąją Armi-• Mes sveikiname “Laisvę” ir 
ją ir Sovietinę sistemą Chini-1 linkim dar kiečiau glaustis po 
joj ir Sovietų Sąjungoj. Ta pra- i komunistine vėliava; aukojame 
sme ir toj linkmėj karas Chini-| $6. 
joj, be oficialio jo paskelbimo, 
jau pradėtas, tūkstančiai dar
bininkų jau žuvo ištvermingoj 
kovoj prieš suvienytą pasauli
nį imperializmą.

Todėl klasiniai sąmoningo 
proletariato uždaviniai yra tuo- 
jaus dabar pradėt mobilizuot Pasveikinimas 
savo spėkas ir vystyti masines 
organizuotas kovas už darbi
ninkų tuojautinius kasdieni
nius reikalavimus. Kovos prieš 
algų kapojimus, prieš indžionk- i 
šinus, prieš sveturgimių perse
kiojimus, už bedarbių apdrau-Į 
dą ir taip t. 
sėkmingos, jeigu 
nizuotos-rnasinės. 
vos savo eigoj, 
reikšmingos,

re- 
gyvuo- 
ir jos 

social
rašan-

“Laisves” šėrininkų Suva
žiavimui

Revoliucinių linkėjimų su
važiavimui. Draugai, laiky
kite “Laisvę” po Partijos va
dovybe. Kovokite prieš Pru- 
seiką ir kitus renegatus ir ju
dėjimo ardytojus. Mes jus 
remsime piniginiai ir moraliai. 
Lai gyvuoja Partija, jos Cen
tro Biuras ir “Laisvė”! šalin 
renegatus!

Nariai Collinsville. Ill., A.

ja šeri n in kė
Gerdžiuvienė, 
KuoseviČiai, 
Z. Gudeliauskienė,

, vesdamas visas
1 darbininkų solidarumo kampa- 
’ nijas po Kompartijos direkty-

Komisija:
A. Papelučka,

Jonas Masionis,
Joseph A nd relon is, (

Joseph Gegžna, •
J. Bulauka.

dar negana. < 
tik pradiniai imperialistų ma- laikas, 
nevrai, iš kurių jie stengiasi , 
išvystyt platesnį karą, pirmoj į 
eilėj delėi sukriušinimo Chi
nijos Sovietų ir delei užpuoli
mo Sovietinių Socialistinių 
Respublikų Sąjungos.

Kodėl kapitalistai taip da
ro? Tą mums nušviečia komu
nistinė darbininkų spauda, 
kaip kokie saulės spinduliai, 
ir nurodo tikrą kelią, kuriuo 
eidami galės pasiliuosuoti dar
bininkai iš visų buržujinių ža
bangų ir kančių.

Mes, Amerikos lietuviai dar 
bininkai, turime tris tokius 
laikraščius, “Laisvę”, “Vilnį” 
ir “Darbininkių Balsą.”

Bet mes gerai žinome, jog sv. name, po num. 995 No. 5th 
Į šiuo laikotarpiu ne vien be- St., Philadelphia, Pa.
j darbės krizis palietė mūsų 
1 darbininkiškus laikraščius, bet

Iš Philadelphijos Lyros 
Choro Veikimo

P.HILADELPH1A, Pa.—Me
tiniame Choro susirinkime ta
po išrinkta sekanti valdyba: 
pirm. E. Mulokiutė; pirm, pa- 
gelb. Walter Scrupskis; prot. 
rašt. J. J. Potienė; iždin. J. 
Mikitas; fin. sekr. F. Vaitke- 
niutė. Choro vedėjas liko tas 
pats. J. Jurčiukonis.

Choro pamokos būna kož- 
ną pėtnyčią 8 vai. vakare, Ru-

“L.” Suva- i
žiavimui

narės, 
d. va-!

“Laisves” Bendrovės Šėri
ninkų Suvažiavimui

Brangus Draugai:
Augščiausia Prieglauda Lie

tuvių Amerikoj, per savo Cen
tro Pildomąjį Komitetą, ištie
sia brolišką ranką visiems 
“Laisvės” Bendrovės šėrinin- 
kam, kurie nuoširdžiai remia 
revoliucinį dienraštį “Laisvę” 
ir kurie nenuilstančiai kovoja 
prieš renegatus pasikėsinu
sius “Laisvę” išplėšti iš revo
liucinių darbininkų rankų, Ko- oportunistinės (kaip kontr-re- 
munistų Partijos vadovybėj. į voliuciniai pruseikiniai-butkinė

A.P.L.A. linkėja š" 1 ! 
kams dar sykį suduoti skaudų 
smūgį pruseikiniam renega
tams, kurie ruošiasi prie “Lais
vės” suvažiavimo, kaip nors 
pakenkti mūsų dienraščiui nuo
širdžiai ginti darbininkų rei
kalus ir vadovauti plačioms 
darbininkų masėms kovoj prieš 
kapitalizmą ir visus darbininkų 
priešus.

APLA. Centro 
siunčia padėkos žodį “Laisvės” 
redakcijai už talpinimą visų , nebegali skirtis nuo darbų. O 
APLA. žinių ^ir draugišką P^~ Į kaip tik dabai1 ir priviso žmo- 

organizaci- nįų (Lovestonai, Pruseikos
Butkai), kurie, pasivadinę ko
munistais, kad apgaut i1 
ninkus, šaukia juos 1

Į Dar daugiau. Tie žmonės gar-, 
šiai kalba apie tai, jog Ko- j 
munistų Partijos revoliucinė! 
taktika negera, kad ją reikia iš-1 
mainyti ant oportunistinės. Nuo 
panašios rūšies apgavikų dar
bininkai privalo būtinai kuo- 
greičiausiai atsirubežiuot ir 
nuo jų siūlomų idėjų atsikraty-j 
ti, nes panašios rūšies žmonės

' yra ^proletariato
: vienybės ardytojai, jie yra re-

gali būti pa
jos bus orga-

Tokios ko- 
taip pat, bus

, kaipo priemonė | 
darbininkų kovai prieš impe-į 
rialistinį karą.

Vienintelė sąlyga galinti dar-' 
bininkus privesti prie užtikri-1 
nančio jų kovų laimėjimo, tai i 
jeigu darbininkai griežtai atsi- j 
rubežiuos' nuo 
cialfašistinės

fafšistinės, so-1 
ir caristinės :

šėrinin-. lietuvių tarpe) įtakos ir pilnai 
| pasiduos Komunistų Partijos ir 
! Komunistų Internacionalo va- j 
dovybei.

Kalbėjimas apie kovą prieš į 
imperialistinį karą, apie gyni
mą Sovietų Sąjungos riuo impe-1 
rialistų puolimo, bet darbais, j 
aktyviu veikimu atsisakymas | 
remt tokias kovas, reiškia ju- 
došystė. . Dabai- yra veikimo

Komitetas momentas—momentas, kuriame I 
t'krų revoliucionierių kalbos; 

vlsl? j nebegali skirtis nuo darbų.

tarnavimą APLA.
jai.

Lai gyvuoja darbininkų dien
raštis “Laisvė”!

šalin renegatai iš darbininkų atįsiTatsisakyti
eilių!

Lai gyvuoja darbininkų vie
nybė !

Draugiškai,
AugŠčiausios Prie glaudos 

Lietuvių Amerikoj Centro Pild. 
Komitetas,

Sekr. J. Gasiūnas.

“Laisvės” Bendrovės Šėri- 
ninkų Suvažiavimui

Draugai ir draugės:
Negalėdamas dalyvauti šia- 

laišku siun-'

Mes, L.D.S.A. 23 kp. 
laikytam susirinkime, ‘ 4 
sario, 1932 m., 346 Clinton St., j 
Binghamton, N. Y., sveikiname ’ 
dienraščio “Laisvės”, revoliuci- į 
nes darbininkų spaudos suva
žiavimą, 
kad jūs 
“Laisvę” 
vybe ir gynėja darbi ninku kla
sės reikalų.

Mes reikalaujame, kad “Lai
svė” ir ateityje skelbtų leniniz
mo mokslą ir gintų darbininkų 
reikalus.

Lai gyvuoja “Laisvė” 
Kompartijos linija!

Lai gyvuoja “Laisvė” po 
Internacionalo vadovybė!

Auka penki doleriai ($5) 
“Laisvės” suvažiavimui.

Organizatorė—
EI. M. Simalunienė, 
Sekr. O. Girnienė, 
Ižd. M. žvirblienė, 
Finansų Sekretorė, 
Mary Bekerienė.

Mes esam įsitikinę, 
draugai, išlaikysite 

po Kompartijos vado-

Nuo ia IX Susivienijimo 
128 Kuopos

Nashua, N. H.
Sveikiname “Laisvės” šėri

ninkų suvažiavimą, įvykstantį i 
vasario 14 d. 1932 m.

Ir su pasveikinimu perkame 
zi.1rhiJ«ėrą už $10.00, tik su išlyga, 

. N.. i kad “Laisvė” ; liktų po senovei 
kovos ■ po Komunist0 Partijos vadovy-

■ ’ i be.
Kuopos valdyba: '

Juozas Egeris,
Vincas Vitkauskas,
K. Burauskis,
M: Wirbickiene.

“Laisvės” šėrininkų 
žiavimui

Suva-

revoliucinės
I 

Bend- 
suvažiavimą. 

sklokininkų 
likučius, ir kad mūsų dienraš
tis “Laisvė” gintų darbininkų 
reikalus, kaip iki šiol, 
prisiunčiam du (2) 
aukų.

L.D.S.A. 13 Kuopa.
So. Boston,

Sveikiname “Laisvės 
rovės šėrininkų

akcijos ramsčiai ir kapitalizmo Linkime nugalėti
tvarkos gelbėtojai.

me suvažiavime, laišku siun-' Aš pats stoviu ir kviečiu yi- 
čiu savo širdingiausius sveiki-; sus šėrininkus stovėt su Komti
nimus, pilnai pasitikėdamas, knistų Partija ir Lietuvių Frak- 
kad jūs, “Laisvės” šėrininkai, cijos Centro Biuru.
kaipo darbininkai, šiame suva
žiavime dar tvirčiau, negu per-' tro Biuro statomus kandidatus 
eitų metų suvažiavime, stovėsi-1 į “Laisvės” boarddirektorius. į 

Siunčiu po vieną dolerį aukų 
“Laisvei” ir “Vilniai.”

Draugiškai,
11-10-1932 J. Ki ‘aucevičius.

Savo balsą atiduodu už Cen-

te, kad dienraštis “Laisvė” turi 
pasilikti pilnoj Komunistų Par
tijos h’ jos nuskirto Lietuvių 
Centro Biuro vadovybėje.

Taipgi 
dolerius

Mass.

“Laisvės” Suvažiavimui

A.L.D.L.D. 55 kuopa; Ridge
wood, N. Y., sveikina “Laisvės

V j. 1 1
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KULTŪROS IR KRYŽIAUS VARDU
B. Jasenski Verte V. S. Mažiukas.

(Tąsa)
Bėgo menesiai laiko.
Organizacinis darbas smarkiai plėtėsi. | streiku? f..............

Iš suaugusių darbininkų jau buvo suorga- j policiją ir būrį kareivių, 
nizuota trys raeliai. Darbo Pan Tcian-ke j fabriką < ” ”

Fa briko administracija sumušė darbi
ninkų atstovybę ir išmetė iš fabriko lau
kan. Į tai darbininkai atsakė visuotinu 

Sujudo išnaudotojai, pasišaukė 
, Kareiviai užėmė 

o policija pradėjo puolimus ant 
Pan Tcian-ke

cian-ke j fabriką, < 
turėjo labai daug. Visur jam reikėjo pa- vadovaujančių darbininkų,

_ _............................... > Savo iv Riti streiko vadai areštuoti ir pristatytibuvoti ir pagelbėti darbininkams. !
asmeninius reikalus laikinai paliko nuoša
liai, bet naktimis prisimindavo pirmesniusl 
pasikalbėjimus su Čen, jos malonias akis 
ir prielankų balsą.

Karta vakare jis išėjo ir pamatė subė
gusių žmonių būrį. Priėjo ir paklausė, ka
me dalykas.

—Verpėja mergina šulinyje nusiskandi
no.

Sujudo, pradėjo grūstis pirmyn per mi
nią. Širdis nerado vietos. Vos pamatęs 
pažino. Guli nedidelė Čen, jos veidas pa
mėlynavęs, sutinęs, o pusiau atidarytose 
akyse kūdikiškas nusiminimas.

Iki vėlos nakties sujudęs vaikščiojo jis ( nuteistas rnirtin, bet abu 
miesto gatvėmis ir negalėjo atspėti, kodėl ho iš budelių nagų, 
jauna draugė Čen atėmė sau gyvastį, ko
dėl ji jam neatidengė tą tikslą. Kas gi at
sitiko? Kaip gi aš galėjau tą pražiūrėti?. 
Kaip negalėjau pastebėti, nors permainą1 
mačiau? |

Vėlai naktį sugrįžo jis i savo lindynę.
??m.ba.r,51.yj®?nL®lal? J:aiškas- Drebančio- nepakeliamas’ChUIjajįtartis.

Mielasai! Nepasmerk manęs. Nutukęs i Kas gi gali būti bendro tarp chinų darbi- 
k I XX, « « t r J t~\ 4- L <1 I 4 zx I r <■» -t ▼ z t ! # , 111* 1 * \z • o vninku ir storkaklių buržujų I Is karto at

rodė: yra bendras priešas—užsienio impe
rialistai. Taip iki laiko, pakol proletaria
tas dar neturi pakankamai spėkų, reikia 
eiti išvien su buržuazija prieš užsienio im
perialistus. Taip tiktai liglaikiniai, o pas
kui jau matysime, kas.reikės daryti. Svar
biausia sudaryt ryšiai- su darbininkais, 
dirbti nenuilstančiai.

į policijos nuovadą. Policijos stotyje nuo 
areštuotų nulupo apavus ir mušė'per ko
jas bambukiniais įrankiais, iki jie neteko 
sąmonės. O tada Įstūmė Pan Tcian-kę į 
pavienę- lindynę kalėjimo urve.

Pan Tcian-ke iš mažens jau priprato 
prie mušimų, perkentėjo policijos plakimą 

į ir, pasitaikius progai, paspruko. Paspru
kęs pirmiausiai nusiskubino pas partijos 
vietinį komitetą. O paskui prasidėjo ilga 
eilė įvykių: nauji draugai, nauji miestai, 
viešas ir slaptas veikimas, 
organizacija, 
vėl kalėjimas.
Vėl laisvė, vėl kalėjimas.

mis rankomis atidarė jį.
(C

fabriko užveizda, tas baltas niekšas įvei-Į 
kė mane... Jis užkrėtė mane lytinėmis ii-i 
gomis. Kaip gi man gyventi toliaus? Jei-; 
gu būčiau tau tą pasakius, tu veikiausiai! 
jį būtum nudėjęs. O dabar jis bus nubau-,1 
stas ir be tavęs. Aš apie tai pranešiau! 
valdžiai, kad mano mirties kaltininkas jis 
yra. Kaip baisu mirti, nesulaukus mūsų: 
pergalės, kuri, matomai, jau taip netoli Ii 
Taip bus geriau. Mano brangus, mano ; 
mielas, myliu tave.

susirinkimai, 
streikai, demonstracijos, ir 

Vėl laisvė, vėl kalėjimas. 
Du kartus buvo 
kartus paspru-

partija knibždė-tP.is laikais Kųomintango
i jo visokiais žmonėmis, daugiausia tau ti
uliai nusistačiusią buržuazija... Jos buvo 
'nusistatymas: atimti nuo užsienio impe
rialistų privilegijas, priversti peržiūrėti 

. O jos na
rių tarpe—seni klasiniai pasiskirstymai.

Pan Tcian-ke pamėtė mokinimosi darbą. 
Oen.” iVienatinis pasilinksminimas ir susiramini-

I Pan Tcian-ke užvirė, kaip vanduo vert-imas jam buvo darbininkų spauda. Bet ir 
dančiame puode. Puolėsi prie durų ir tik Joje raminančio mažai, nes .daugiausia 
tarpduryje sustojo. Kur? Padaryti galą! apie Chinijos proletariato vargus ir kan
tam niekšui? Vis tiek pat, reikia laukti čias. Pagalinus, jau baigėsi pasaulinis 
ryto. Nenusirengdamas atsigulė ant šiau-, 1914-1918 metų karas. Sąjungininkai mi
dų. Negalėjo užmigt; mintys viena kitą i galėjo Vokietiją. Darbininkų pokarinius 
vijosi. Jautė nuovargį ir širdies skaus-! sukilimus pagelbėjo užsmaugti socialpa- 

i triotai. Pergalėtojai kelia puotą ir dali
nasi kolonijas. Taip ir pradėjo Chinijoj 
augti skaičius naujų gaujų su auksuotomis 
antpetėmis ir kitų svetimo prakaito siur
bėlių. Dar bjauriau; dar nachališkiau jie 
apgulė galingą ir skaitlingą Chinijos liau- 

Nukankintas Chinijos proletariatas ir

EAST WHITE PLAINS, N. Y ’droves suvažiavimo ir galėsime pa- I
f nGwHi n Y*n IČ'flTA 1

Svarbios Prakalbos
Sekantį sekmadienį, vasario 

21 d., bus svarbios prakalbos. 
Rengia A.L.D.L.D. 118 kuopa, 
Kirdulio svetainėj, 106 Lin
coln Avė. Pradžia 2-rą vai. 
po pietų. Kalbės V. Tauras, 
“Laisvės” redaktorius. Jis aiš
kins, kodėl dabar yra tokia 
bedarbė, kodėl gręsia naujas) 
imperialistinis Karas, ką darbi-) 
ninkai turi daryti, kad atsikra-| 
tyti bado ir skurdo?

Taigi, vietos ir apielinkės j 
lietuviai darbininkai skaitliu-! 
gai atsilankykite.

1 Rengėjai.

įsiimti brošiūrą 
ras,” ‘ 
1931

Naujo Karo Gais- 
kuri yra duodama nariams už 
m. Sekr. S. Penkauskas.

(41-42)

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.t). 39-ta kuopa laikys mė

nesinį susirinkimą sekmadienį, 21 d. 
vasario, 2-rą vai. po pietų, 110 W. 
Market St., Winkelstain svetainėje; 
visi laiku pribūkit, nes turim daug 
svarbių reikalų apkalbėjimui.

Sekr. K. Kubilius.
(41-42)

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17-tos kuopos susirinki

mas: įvyks sekmadienį, 21 d. vasa
rio, 10-tą vai. ryte, po No. 27 W. 
Coal St., savuose kambariuose. Tad, 
draugai ir draugės, malonėkite skait
lingai (atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes daug yra svarbių reikalų aptar
ti. Reikės delegatus išrinkti į A.L.

". 9-to Apskričio konferenciją, 
j Atsiimsite “Naujo Karo Gaisras,” ir 

j§ “Laisvės” B-vės 
! šerininkų suvažiavimo ir užsimokėsit 

šiuos metus. Taipgi 
naujų narių prisira-

Sekr. V. Rugienius.
(41-42)

_________________ i D.L.D.

CT FVTTT ANTIA (A Tai išgirskite raportą i 
• UIjUi V ILljriLMJ, U.--- I šprininklĮ suvažiavi

bai svarbi ateiviu gynimo Į Juokies ‘už ši 
t p .. • i • i atsiveskite irkonferencija įvyks vasario i gyti. 
28, lietuvių darbininkų sve-1 
tainėj, 920 East 79th St. Vi-! 
sos lietuviu darbininku or
ganizacijos išrinkite delega
tus.PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SHENANDOAH, PA.
L.D.S.A. 62 kuopa rengia vakario- j 

nę, kuri įvyks vasario (Feb.) 20 d., 1 
7:30 vai. vakare, Abračinsko svotai- l 
nė,į, W. Coal St. Tai bus labai ska- | 
ni vakarienė ir šiaip visokių žaislų. | 
Tad, draugai- ir draugės, malonėkite ; 
skaitlingai atsilankyti ir linksmai lai- i 

praleisti. Įžanga 25c.
Kviečia Rengėjos.

- ' (41-42) j

ką

d. va- 
Ūkėsu

LAWRENCE, MASS.
A.L.D.L.D. 37 kp. mėnesinis 

rinkimas įvyks sekmadienį, 21 
sario (February), Lietuvių 
Kliūbo kambaryje, prasidės 6-tą vai.
vakare. Prašome draugus ir drau
ges susirinkti į laiką, nes bus svar
bių reikalų ^aptarimui. Taipgi iš
klausysime raporto i.š “Laisvės” ben-

W»WIIWM«W»WiWWiį

syti.
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I kare. Bangos Choras kviečia kaip 
' vietinius taip ir apielinkės lietuvius 
skaitlingai atsilankyti, nes bus mu
zika ir galėsite smagiai praleisti lai
ką. • ;

Įžanga vyrams 25«.; moterims 10c. 
kviečia Bangos Choro Komisija.

(41-42)

PHILADELPHIA, PA.
Gera žinia badaujantiems. Vasa

rio 20 d., Komunistų Partijos unit, 
203 rengia vakarienę, kurioj bus 
visokių valgių, taip kad pasivalgęs 
nors laikinai nebadausi, nes bus pa
rinkti valgiai. Taipgi bus gera mu
zika, ir dar kitokių daiktų. Taipgi 
žada būti ir John Rced Kliubas.

Neužmiršikte, subatoj vasario 20, 
715 N. 6th St. Įžanga 25c.

Kviečia Komitetas.
(41-42)

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

Rengėjai.
(40-41)

HICKSVILLE, L. L 
KONCERTAS IR BALIUS 

Rengia Komunistų Partijos 
Sekcija, Long Island, N. Y. Įvyks 
nedėlioję, 21 d. vasario (February), 
1932 Visas šio parengimo pelnas yra 
skiriamas Kentucky mainieriams ir 
Daily Workeriui. Programoje daly
vaus 3 chorai: Lietuvių Choras Pir
myn, Ukrainų ,Choras ir Finų Cho
ras. Įvyks Ukrainian Labor Home, 
57 Broadway, Hicksville, L.I. Prasi
dės 7-tą vai. vakare, 35 centai ypa- 
tai. Dalyvaukite skaitlingai šiame 
parengime, remkite kovąs už savo 
klasės reikalus.

(41-42)

PHILADELPHIA, PA.
A. Ž. V. Draugijėlės susirinkimas 

ir pamokos bus 21-mą vasario men., 
nedėlioję, 2-rą •vai. ryte, Rusų Name, 
995 N. 5-th Št. Visi vaikučiai ir tė
vai būtinai ateikit. Taipgi kviečia- Į 
me i.š South pusės A. Ž. V. Draug. < 
komisiją dalyvauti. Turime svarbių i 
reikalų aptarti kaslink bendro veiki- I 
mc.

Komisija.
(41-42)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia puikų vaka

rėli L. D. P. Kliubo kambariuose, 69 
So. Park St., nedėlioję, 21 d. vasario 
(Feb.), 1932 m., pradžia 7:30 vai. va-

M M M MJl Mfl M M M.

RENGIA

Pirniad.,

9-ta

vijosi, 
mą.

Povaliai pradėjo blaivytis jam mintys ir 
atsistoti į teisingą poziciją. Kas gi tas

■ niekšas', nutukėlis? Menkniekis! Tik vie
nas šriubelis visos tos galingos pavergimo 
ir išnaudojimo mašinos. Padaryti galą 
tam vienam rfiekšui! Kvailystė! Jeigu į dį. 
medis užstoja saulės spinduliams šviesą, ■ valstiečių biednuomenė tik sunkesnę naštą 
tai argi pagelbės nulaužimas šakelės? Nie- pajuto ir skaudžiau sudejavo. °'u — 
ko panašaus. Reikia nukirsti patsai medis, je jau kunkuliavo proletarini 
išrauti iš šaknų. Nuvirs jis—nubyrės jo i sukilimų liepsna, 
gilės, ir galas visoms šakoms. Taip, tik i griausmo atbalsiai; 
dar tvirčiau reikia tęsti organizacijos, pro- - 
letariato, masių darbą. Neapsistoti. Pa-i 
tapti pačiam tuom kirviu; išgaląst jo aš
menis aštriai, kad jis būtų aštrus.

Su skausmu jis prisiminė vėl draugę š 
Čen. Mažytė! Tokia sugabi, tokia pro-i 
tinga. Viską norėjo žinoti, o nežinojo to- ‘ 
kio menkniekio, kad tiktai iš biednųjųį 
chiniečių nubaudžia kaltininkus saužudys- 
čių. Chiniečių Įstatymai nėra rašyti bal
tiems mūsų pavergėjams, 
ir turtuoliai chiniečiai, tiktai nusispjauna Pan Tcian-kei likimas palengvėjo, kuo- 
ant tų Įstatymu. Ir kam gi bus dar mintis rnet draugai pasiuntė jį į Europą mokytis 
nubausti kaltininką nusižudžiusios varg-, ir Įgyti daugiau žinojimo, 
šės chinų.mergaitės! Vargšė, vargšė, dar! 
vis jauna tebuvo judėjime! I

Taip iki ryto Pan Tcian-ke išbuvo be 
miego. Ryte atėjo į darbą, kaip visad, tik 
dar su didesne energija tęsti kovos darbą., r'J1 
Vakare buvo ratelio susirinkimas; viską ;.amuoJv 
išdėstė smulkmeningai ir tvarkiai;
■ir šaltai atsakinėjo i klausimus, ?
mas, kaip darbininkų dalyvių ūpas pakilęs, ives ’ 
jų vadas Pan Tcian-ke tvirtai statė reika-1 
lavimą: - i

—Mirtis viešpataujančiai klasei! Mirtis i 
parazitų tvarkai! ■

streikai.

kerštas ir 
Pasigirdo, kaip tolimi 

; tai sukilimų pradžia

Sąmoningų darbininkų padėtis pablogėjo, 
jų pėdomis sekiojo, kaip gončai, chmiški ir 
europiniai šnipai. Prisiėjo tik nakties lai
ku pasirodyti ant gatvės, slėptis giliai pa
lėpėje, kaip kūdikystėje kad slepiesi nuo 

j šalčio. Darbas pasidarė dar sunkesnis ir 
atsakomingesnis. Naktys be miego, die
nomis neramumas, akys limpa iš nuovar-

Baltieji, kaip,

Vakaras šaltas, laivas siūbuoja prieplau
koje. Parį Tcian-ke apvedė akimis Chini-; 

pakraštį, kuris kas kart vis daugiau' 
atsitraukia. Gerklėje pajuto, kaip kokį i 

... Taip, ar ilgai dar kentės ga-1 
.vgUT i linga Chinijos liaudis nuo visokių skriau-1 

Jau da l^iku? Argi jau ji niekad nepamatys lais-1
Argi užsienio imperialistams yra 

lemta amžinai viešpatauti? Toki klausi- 
! mai kilo jo galvoje, laivui atsitolinus.

Rudenį pavyko fabrike organizuoti pir
masis darbininku pasipriešinimas. Darbi
ninkai sukilo prieš išnaudojimą, išrinko 
delegaciją ir pasiuntė pas fabriko adminis
traciją. Reikalavimai: pakelti algas, pa
naikinti plakimo sistemą, lygus su vyrais 
užmokestis moterims ir vaikams už lygų 
darbą.

Į Europą atvyko Pan Tcian-ke sujudęs 
taip, kaip kadaise pirmiau buvo sujudęs, 
kuomet įsisėdo į tą juodą automobilį... 
Mokinosi su visa energija. Mokinosi 
versitetuose. Vakarais nėjo Į miesto gra
žias gatves, bet praleisdavo laiką su dar
bininkais, svarstydamas bėgamuosius pro
letariato reikalus.

(Bus daugiau)
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• LIETUVIŲ
376 W. BROADWAY

KEARNY, N. J.
ĮDOMUS TEATRAS 

“Vaizdas iš Karo Laikų”
! Rengia L.D.S.A. 12o-ta Kuopa, 

Kearny, N. J., nedėlioj, 21 d. vasario 
(February'), 1992, A.L.P. Kliubo 
svetainėje, 134 Schuyler Ave,, Kear
ny, N. J. Pradžia 6-tą vai. vakare.

i Kadangi pasaulio valdonai stropiai 
■ rengiasi prie dar baisesnio karo, ne- 
I gu buvo pereitasis, su daug baises- 
į nėm žudymo įmonėm, tat labai svar- 
i bu bus pamatyti šį veikalą. Nes ne- 
į greit vėl matysime taip įdomų teat- 
į rą. Dainuos Sietyno Vyrų Choras iš 
; Newarko ir dainuos Jaunų Vyrų Due- 
j tas. Apart Šiurpulingu vaizdų, gir- 
į dėsite ir gražių muzikalių dalykų, 

kurie teiks jūsų sielai malonumo, 
Tikietu kaina 35c ir 50c; vaikam l&c.

(40-41)
ROCHESTER, N.~ Y.

TEATRAS IR BALIUS
Rengia A.L.D.L.D. 50 Kuopa subato- 
je, 20 d. vasario (February) 
Gedeminp svetainėje, 
Ave., Rochester, N. Y 
valandą vakare. __ .... ______  , .
galo juokinga vieno veiksmo komedi
ja “Ant Rytojaus.” Veikalas atvaiz
dina Lietuvos valdininkų gyvenimą. 
Užtikrinam, kad atėję ant šio teatro 
tikrai jausitės esą pačiame Kaune, 
nes girdėsite ir matysite Lietuvos 
augštus ir žemus valdininkus, taipgi 
jų idealus, papročius ir pasielgimus. 
Vaidinimas prasidės lygiai 8-tą vai. 
Po vaidinimui, prie geros orkestros 
šokiai tęsis iki vidurnakčiui. Taipgi

Kad duoti progą kiekvienam atsilan
kyti, tikietų kaina bus tiktai 35 cen-

l tai. UžkvieČia visus Komitetas.
/ (40-41)

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

rengia įdomią Beano Partiją sukato
je, 20-tą vasario (February) 1932 
L.D.S. Svetainėje, 1057 Hamilton v 
Avė. Draugai ir draugės, prašome 
skaitlingai susirinkti į šį įdomų pa
rengimą Apart Bcano turėsime ge- 

; rų laimėjimų*. Gera orkestrą šo- 
1 kiams. Tai pirmą sykį mūsų mieste 
, bus toks puikus parengimas, sma- 
i giai pasišoksite ir pasilinksminsite.

Pradžia 7-tą valandą vakare. Iš 
I priežasties bedarbės įžanga bus ste
bėtinai žema. (39-41)

CLEVELAND, OHIO
Sekantį sekmadienį, • 21 d. vasario) 

(Feb.) įvyks A.L.D.L.D. 22-190 kuo- Į 
pų. parengimas Liet. Darb. Svet., 920 • 
E. 79th St. Bus trumpa programa j 
ir šokiai. Kviečiame visus atsilan- ; 
kyti. Pradžia 6:30 vai., vakare.1 
Ypatingai kviečiame atsilankyti Col- > 
linwoodo draugus ir drauges. Šį kart 
clevelandieciai padirbės šiam paren
gimui, o Collinwoodo draugai turės 
progos pasilinksminti.

Bendros Kom. Narys A. P. B. i
(41-42)

BINGHAMTON, N. Y. I
Prakalbos temoje “Kas, Dedasi 

Chinijoje?” Įvyks ketverge, 25 <1. 
vasario, Lietuvių Svetainėje, 317 
Clinton St. Prakalbos yra rengia- . 
mos per Komunistų Partiją.: Kai- ' 
bes drg. James Mo (chinas). Pra- : bus užtektinai užkandžių ir gėrimų, 
kalbos prasidės nuo 8 vai. vakare, 
įžanga dykai. Darbininkai yra kvie- , 
čiami į šias prakalbas.

B. Zmitris.

, 1932, 
Joseph 

adžia 8-tą 
Bus suvaidinta be-

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 kp. susirinkimas bus 

pirmadienį, vasario 22 d., 1932 m., 
Rusų name, 995 N. 5th St., kaip 8 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, nes 
svarbių reikalų yra aptarti. Taipgi 
stengkitės užsimokėti duokles už 
šiuos metus ir nauju nariu atsives- 
kit.

Sek r. Julius Vaitkus.
(41-42)

WORCESTER? MASS.
Vasario 20 d. yra rengiama “Tea 

Party,” Lietuvių Svetainėje 29 Endi-
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SOUTH BOSTONO “LAISVES CHORAS

t i
a 4

22 d. Vasario-Feb., 1932
(GEORGE WASHINGTON GIMTADIENY)

PILIEČIŲ KLIUBO SVETAINĖJE,
i SO. BOSTON, MASS.

Vakarienės Pradžia 6 Vai. Vakare
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Laisves Choras, South Boston, Mass.

S? ■ n

Šokiai bus viršutinėj didžioje salėje, 8 valandą vakare. Laike vakarienės bus programa suside
danti iš muzikos, dainų, juokų. \ Puiki orkestrą grieš lietuviškas polkas, klumpakojus ir ameriko
niškus naujausius šokius. Svečiai nesigailės atsilankę ant šios “Laisvės” Choro vakarienės, bet visi 
bus pilnai užganėdinti.
ĮŽANGA ANT ŠOKIŲ IR VAKARIENĖS 75 CENTAI, JžANGA VIEN ANT ŠOKIŲ 40 CENTŲ

Visus širdingai kviečia atsilankyti RENGIMO KOMISIJA .
A

3

3
3
IS

S
13

3

SnIISBf^SSBwiBSwSwSBSMSwSMgwSwSMSBMwSiBSuSwSSSwSvwiiwSMSwWgwwWSBSWBSwvMWMvSwSiini vm w CTTOnTOi

M



Ketyirtad.j Vasario 18, 1932

Gargtojo, Pittsburgh® Darbininkai! i
vie-' žino,

i daugiau panašių, kaip 14 kp LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK. i -
I‘‘klaidų,” išeis aikštėn. Well,! TERŲ DRAUGIJA ! — 
bus daugiau S.L.A. advoka- !

o.

ŽCRimiu,

St. į

St. w
w128Rast.

Ave. A

Toliaus kalbėtojas pabrėžė
IR

M o-

Pakalbėt Suerzino L M. D. Vadukus

JUOZAS KAVALIAUSKAS414 1

Laisniuotas Graborius

Nes

kančiose vie-
■tongtis kaip nors išjudinti

Vergą

Atsidarymas, Ateinantį Šekaladienį, Vasario 21

i.
'■F

! PATRAKUSIŲ ŽMONIŲ

Į-

M. Panelis,

P. Janiūnas, 

Lukaitis, 591

patar

le u?
kainą,

Avc., i 
J. Bale- t

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia. Pa

Atrodo, kad pas tuos 
rus tėvynainius,” niekas

NEW BRITAIN, Conn.

rias organizacijas bus pergalė Į Teatre, 
darbininkų pusėj. |

kol dar yra tokių eilinių 
: narių, kurie pasiduoda gąsdi- 
į nimams “raudonuoju” pavo- 
: jum.

Ave. Įi
St. į
117 I

I 
Avė. :

Avė. į 
• T. j

Žiurli.
Eleventh

Garbanauskas,
kiekvieno

name,

Norintieji ge
riausio

ko panašaus. Užtenka prisi
minti tik pereito vieno mėnesio 
padarytus areštus 74 biednio- 
kų tik todėl ,kad ir jie drįso 
pareikšti savo “broliams” lie-

“didvyris” i 
fas,” ką irgi kadaise panašiai;* 
kalbėjo ,nusisuko sau sprandą 
politiniai; nusisuksiu pastarie
ji. •. ’ <

33rd St... i

APIELINKĖS ' 
K-TAS. 1931:

, 354 Marguerite 
Pa.

A. Kairys,

: Avė.,
■ St. Iždo glob.: F. Milvidas
i Boulevard; J. Zaleckas, 24 E.
I St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
St.

j NEDALIOJ, 21 VASARIO 
! Ncrktvičiaus Svetainėj 
) Mahans v Ave<>

Pa

Dar ir tas verta pažymėti, 
kad nekurie nariai pareikala- 

i vo Centro sekretorės, kad at- 
’ i sakytų, kiek jie yra “skolin

gi” Centrui. Gauna atsaky-

tams pasivažinėjimų, o na- i 
riams daugiau nepaprastų j

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABEtHE

kuopą prie geresnio veikimo ;|
Ir tai jau nebe pirmas sy- būtinai gauti naujų narių; 

.u darbiniu- gauti Komunistų Partijai na- 
nebegalima rių ; •“] 
L.M.D. na-

WATERBURY, Conn. —- 21' Pamoka’ pirma. Užduota

i TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTEI? Ų D R A UGYSTĖ.

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 310111111:

K. Yuškq, 325—4th Avė., 
III.

NEIMLIOJ, 21 VASARIO 
Da rbininku Svetainėj e 

MinoraviRc, Pa.

įVCllYC Į pil- | oo ,

, kad rodos !pas 33 kp- liarius' 
būtų žarijų saują1

Jiedu atsiėmė brošiūrą '

mėnesio,

‘ty- j 
ne-1 

kaip pati organizacija j
stovi.

Dabar aišku, kaip diena, del l Turtu rast.

Suktybės S. L A. 14-toje Kuopoje ' Draugijų Adresai, Kurios

PITTSBURGH, Pa. — 21 d. i keli metai atgal neva atimta. 14-toj kuopoj, 
vasario Pittsburgh© lietuviški Į O biednuomenė kaip prie caro 
fašistukai laikys Lietuvos “ne- : ’ 
priklausomybės’ ’ apvaikščioji- bar, 1 
mą. Kyla klausimas, ar Lietu- nepalyginamai blogiau, 
va yra nepriklausoma tikroj to O gal politiniai Lietuvos 
žodžio prasmėj? “Nepriklau-, biednuomene turi laisvę? Nie- 
somybė” ir laisvė tėra tik Lie
tuvos dvarponiams, kunigams, 
politikieriams, spekuliantams. 
Jie yra Lietuvos valdonai; jie; 
susiplėšė sau didelius turtus, ' 
liko bankieriais, biznieriais ir į tuviams valdonams, kad ir jie

■ žmonės, kad ir jie nori gyvent 
Toliaus, nuteista ii-į 

kūme-Į giems metams katorgos 4 jau-;
gaitės už politinį vei- 

nuteistas draugas Kas-; 
jie ' peraitis mirtin ir ‘dar septyni Į 

? : ilgiems metams katorgos. Ma-' 
buržuazija į siniai darbininkų protestai, be- • 

“laisva

CLEVELAND, Ohio. — Sa-1 nėra duoklių Centre. 
' vo laiku rašiau per dienraštį 
“Laisvę,” ’ kąs dedasi S.L.A. 

palikus 
niems “tyriems tėvynainiams” j 

Dabar, kiek te- Įskurdo, vargo, taip skursta da-, pe raudonųjų. Dabar, kiek te- 
bar, tik^ daugelyj atvejų dar j<0 patirti,'tai specialė komisi- 

Įja dirba išsijuosus; .parsitrau- 

! Pildom. Tarybos net nuo 1928 
m.; ir jau suspėjo peržiūrėti 
1931 m. narių mokesčių kny
geles ir patikrinti tų pačių me- J 
tų, kiek buvo pasiųsta į Cent
rą. Rezultatas toks: virš 
$600 narinių duoklių už 

i 1931 m. nėra pasiekę Centro, 
i Puiku ar ne? 
Į Labai prastai atrodo, kad [ duoklių, 

„„i...„4.^..- , Beje teko nugirsti, kad 14
iki I kp. finansų sekretorius V. P.,1 

'Banionis yra paduotas bondsų 
kompanijai. Bet juokdariai 
sako, kad Banionis turįs svar-: 
bias “gromatas” nuo pono pre-!

i zidento, ir sako, kad tos “gro- j 
Į matos” esančios kokia tai ma-1 
’ giška* lazdelė: su ja pamosa
vus vislias būsią “nematoma.” 

Pagyvensim, pamatysim^ ka
tras pradės vaidinti magiko . s 
rolę. |

| mą, kad “tik” keturiolika mė-Į Gera tiems ponams eikvoti, 
nėšių skolingi, kiti mažiau, ki-i darbininkiškos visuomenės tur- I 

į ti daugiau. O kuopos susirin-j tą, 
j kime, kuriame pranešė Centro 
j sekretorė, kiek narių yra iš- 
i brauktu ir suspenduotų, nepa- engia ir žudo musų brolius . : . . : .. , . . .

. , t • 4. • 'sako viešai, uz kiek tu nariudarbo žmones Lietuvoj, ar ga- ’
Ii nors vienas sąžiningas Ame-1------ -—~ ... :---- - ---------
Akos lietuvis darbininkas eiti j jv KOfflUnisty Prakalu,

Besirengiant prie Mieste Valdytos Rinkimy1

ko jie rėkdavo, kad “raudo
nieji” “numūfys” visą S.L.A.

j kė narių mokesčių blankas iš iždą į Maskvą, jeigu tik bus 
> įsileisti Į P. Tarybą. Tie va

dinami “raudonieji” būtų jų ( 
klastas senai iškėlę aikštėn.

Nebus visai nuostabu, kad ir,

Puslapis Penktas
■ : • 1 • ; G L-

Turi “Laisvę” už Organ?
VIENYBES DRAUGYSTE 

MONTELLO, Masu.

Valdyba 1931 metam:
. W. Gelusevičia, 51 Glendale St.
. paėglb. A. Sauka,

Stripinis,
K. Venslauskis,

Pirm.
Pirm. _i 256 Ames St.

I Nutarimų rafit. J.
49 "NSawtelle Avc.

. K. Venslauskis,
12 Andover St.

Ligonių rašt. M. Jazukevičia,
153 Ames St.

Iždininkas M. Miškinii, 
9 Burton St.

Iždo globojai: P. Krušas, 14] Sawtelle 
B. Zdanavjčia, 11 Glendale St., 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St. 
Visi Montell, Mass.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1932 Metams
1 Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.
Į Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha

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

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

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

288 Maple Avę<
Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas antrą ketvergą kiekvieno mėne-
. šio, Labor Lyceum svetainėje, 29 
j Lawrence St., Hartford, Conn., 7:36 j 
1 vai. vakare.

Motelį ‘ 
Pašelpine Draugystė Biruti

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

Pirm. E. Bcniulienė. 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turskienė. 79 Vine St.
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St.

■ Fin. Rašt. K. čereškienė, 87 Battle St., 
ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

. Kasos Glqbejos:
V. Baronienė, 9 Broad SU 

i M. Duobienė, 221 Ames St. 
; V. Bartkienė, 29 Intervale St. 
, Ligonių Rašt. M. Potsus, 184 Ames St. 
į Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine St. 
j Visos gyvena Monteilo, Mass.

Bell Phone, Poplar 7545

dvarininkais.
Bet kaip gi su Lietuvos ma- ir t. t. 

žažemiais, bežemiai 
čiais, darbininkais ir abelnai j nos merg 
visa biednuomene ? Kokią lai- kimą, 
svę ir nepriklausomybę 
jaučia po lietuviška valdžia? 
Kuomet Lietuvos 
rengėsi Įsigyti sau “laisvą” j je, privertė Smetonos valdžią 
Lietuvą, kuomet jiems reikė- j pakeisti drg. Kasperaičiui mir- 
jo Lietuvos biednuomenės spė-i ties bausmę amžinu kalėjimu). | 
kos, idant atsilaikyt prieš len-. Patraukta visi Naujamiesčio | 
kus ir kitus svetimtaučius dva-Į gyventojai teisman tik už-tai, 
rininkus ir biznierius, ir pasi-• kad pastarieji pasirinko miške 
imti visą tą biednuomenės iš- j žabų del susišildymo ir t. t., 
naudojimą sau,—jie prižadėjo ir t. t. 
biednuomenei žemę, pridaina-’Į Aiškiausiai galima 
vo visokių gražių patriotiškų į kam laisva i” ---y—’1 
dainų, “užtikrino” 
biedniokus 
mis, po isisteigimo “broliškos” 
lietuviškos valdžios ir t. t.

Ką gi mes matome dabar, 
po 14 metų “nepriklausomos” 
Lietuvos? Mes matome, kad 
žemės sklypeliai, kuriuos ir į 
buvo davusi lietuviška valdžia ■ į tų Lietuvos budelių čia, Ame- 
pirmose savo gyvavirho dieno- rikoj agentų rengiamus neva! 
se. vienokiu ar kitokiu būdu ; Lietuvos nepriklausomybės pa-, 
išsprūsta iš tų biedniokų ran- minėjimus, kurie tikrenybėj: 
kų ir pereina į stambių buo- yra ruošiami garbinimui tų i 
žiu * bei dvarininkų rankas. Lietuvos darbo žmonių bude- 
Dvarininkam, kurių dvarus ne- lių ? Neverta nei vienam eiti į Vasario 14 d, Komunistų Par- apie imperialistų Japonų kiši-[ 
va buvo valdžia išparceliavus,: tuos budelių garbintojų susi-^tija surengė čia pirmas prisi- mąsi Į Chinijos šalį ir žudymą; 
dabar ta žemė vėl grąžinama : rinkimus, 
su riebiais nuošimčiais. ~ 
valstybės organai tvirtina, kad > bet nei moralės paramos. £ 
jau grąžino 800,000 hektarų lin tuos, kraugerius, 
žemės tiems, nuo kurių buvo Darbininkas.

Centro sekretorė nei Pild. Ta-1 
ryba apie tai “nežinojo, 
patys 14 kp. nariai nepradėjo 
reikalauti iš Centro, kaip jie 

i stovi. Bet ką pirmesnių trijų 
i metų blankos parodys apie na- 
! rių stovi Centre, tai tenka pa-

matyti, 
v. .vvwn« . v 11‘ 116 PIT 1\ 1 <X ŪSO Rl U
Lietuvos ’ Lietuva, o kam vargų ir ašarų | 

visokiomis laimė-. Lietu va.\
Taigi, žinant, kaip Lietuvos!

I valdonai ir jų pagelbininkai į 
ir žudo mūsų brolius i 
■miUHvo luistu v vyj , cvi cv , 

vienas sąžiningas Ame-' =

' Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1931 METAM:

; Pirmininkas—K. Margi*,

Vice-Pirminfn.kas—A. ______,
Nutarimų Raštininkas—K. Rasikns,

R. ~ "
Turto Raštininkas—A. Carbannuskas.

1108
Iždininkas—A. Daukšas,

Iždo’ Globėjai:
A. Kopas,
Grušiūtč. 1307

Ligoni,) Lankytojai:
]g. .Ružinskas,
Vilkuvienė,

Trust Įsai:
T. Rasikas, 
Jasaitis, A.

| Revizijn- komisija:
A. Senkus, V.

Salės valytojas—F.
. Salės parrindavotojas — 

1108. Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai 

menesio antrų utnrn<nkų 
1057-63 Hamilton Ave.

1323 Muukegon 
KnreckaH,

730 Nauon
R. 9. Box

___  Eiiz.Hbeth

1131 Walker
1108 Elizabeth Ave. 

Davis Ave.
1414 Turner Ave.

718 Richmond
A. Lujus, F.

B. ?hatkus.

Valentą, M. 
žegunia, 515 

a.
įvyksta

savam

Į BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS
I BAYONNE, N. J., VALDYBA
; Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th 
į Pirm, pagelb.
I 24th St.
■ Prot.
; 49th St.
; Fin. Rašt. A
' Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C
|Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348

M. Višniauskienė, 9 W. 15th - - - 944 
21st

Neduokite jokios i rengimo brie rinkimų prakal- šimtais, tūkstančiais nekaltų-; 
Patys ; budeliams ne tiktai finansinės, ! bas, kuriose darbininkų daly-! darbininkų, ir kaip viso pašau-1 

1'"'1 ’ ---------------------- vavo virš 300. Tas parodo,' lio imperializmas planuoja j
kad jau šiame miestelyje dar- į išprovokubt karą prieš Sov.Są- i 
bininkai susirūpino apie savo; jungą. Tad ir šiame reikale į 

i klasės Partijos statomus kan- kalbėtojas kuo '.smarkiausiai į 
IZ • n J 1 •' 1 • V ? * n * I • didatus ir reiškia, jog yra ne-, ragino visus orgaūjzuotis prieš iKaip Bedarbiu Šelpimo Komiteto I rašymas Leist pasitenkinimas tais kapitalistų f karo kylantį pavojų ir neprilei- Į 

r r J senais prižadais iš jų partijų'sti prie užpuolimo darbininkui
kandidatų. j tėvynės Sovietų Respublikos!

) Lietuvių Svetainė, kfirioje. bei neleisti sunaikint besiplė-1 
■įvyko tos prakalbos, buvo pa-1 tojančią* Chinuose darbininkų, Į 
i puošta drg. Lenino paveikslu i revoliučiją, dabar einančią pir-; 
ir įvairiom iškabom, ypatingai' myn su milžiniškais — 
milžiniškos buvo iškabos: “Bal Į 
suokit už Komunistus.” 

Vyriausias kalbėtojas buvo j 
iš kom. distrikto drg. M.. Salz-

PITTSBURGH, Pa. — 14 
d. vasario L.M.D. susirinkime 
buvo perskaitytas nuo darbi
ninkų bedarbiu šelpimo komi
teto laiškas, kuriame buvo pra
šoma leisti^ šelpimo komiteto' 
atstovams lient penkias minu- Į 
tęs pakalbėti Į susirinkusius. 
Tas laiškas taip paveikė į pir
mininką ir kasierių, 
jiems ka 
už apikaklės užpylęs, 
rėkė ir grūmojo, kad į L.M.D.: Gaisras, 
neįeis 
bėti ir

Sėdi

daug kalba apie reikalingumą 
dirbti, kovot ir tt.. Kiti visai 
neatsilanko į susirinkimus, 
nors gyvena tik kelis žingsnius 
nuo susirinkimu vietos. I iš

Kaip sau norite, draugai, j man. 
bet jau didesnio apsileidimo 
vargiai kur besurastum, kaip

mais.
PENKIŲ METŲ PLANAS
NEW BRITAIN, Conn. — 

Lietuviam, kaip ir kitiem dar
bininkam, bus proga pamatyti 
puikų, judį iš Sovietų Sąjungos, 
tai Penkių. Metų Planą.

žingeidi! tatai matyti sąyo 
akimis ir girdėti ausimis.
judis sutaisytas taip, kad ir 

i kalba girdisi apie tai, kas pa-! 
Įrodoma. Judis rodo, kaip So-i 

rinkimų palieka tas pats milio-ivietų darbininkai statosi sau 
nams darbininkų - proletarų proletarinę tėvynę, skirtingą 
skurdas ir nepakeliamas var- nuo kapitalistinių. Sovietuose 
gas, kaip ir prieš rinkimus.

į Kalbėtojas kvietė visus dar-Į 
Į bininkus ne tik balsuoti už ko-Į 
| munistus, bet ir organizuotis ir i

DliK WOTkeriu ‘i”s“kaity- Į , už bQyio 
u * j’ I’/xrl i L a it i i a Iri n Ir i4-a Iri n I

tojų ir tvirtinti Tarptautinio i " v;"u - --------v---v.
Darbininkų Apsigynimo vieti-J Įn įžadų neduoeta, kaip tik tą 
nę kuopą. Paskutiniuos dvie-į !(ad. v,,siera.'5. reikia organizuo 
juose dalykuose jau rodosi bis-į 
kis rezultatų. Vienas draugas! 
raportavo, kad gavo vieną me-; 
tinę “Daily Worker” prenume-
ratą; o Tarptautmio Darbiniu- PcBįnSalEtollOmffieS Mduttfe

Kalbėtojas nupiešė, kaip vi
sų kapitalistinių partijų, re- 
publikonų, demokratų, sykiu ir 
socialistų, politikieriai apgau
dinėja darbininkus su Įvairiais 
prieš rinkimus prižadais, tar
tum po rinkimų aukso kalnus 
darbininkam suteiks, bet po

Kurie dalyvavo susirinkime, 
Naujo Karo 

Išklausius delegatų 
jokis svetimtautis kai- ■ raporto iš A.L.D.L.D. 4-to Ap- 
t.t. ! skričio konferencijos, nutarta
žmogus ir mąstai: kogi dėti visas pastangas, kad įvy- 

norėt, kad turčiai neišnaudo- kinti gyveniman šios konferen- 
tų ir-neskriaustų darbininkus, cijos tarimus: 
kuomet patys darbininkai dar
bininkams kenkia, kiek tik ga
li. 1 ‘ '
kis. kad j L.M.D. 
kiškais reikalais 
nei iš tolo prieiti, 
rius sudaro didelėj didžiumoj 
darbo žmones, bot darbininkų 
reikalus apsvarstyt jos susi
rinkimuose yra draudžiama 
labiau, negu kokioj buržuazi
nėj įstaigoje. ‘Žirioma, neva
lia “svetimtaučiams” pasirody
ti Į L.M.D. susirinkimus ir na- |<ų Apsigynimo kuopos sekre- 
mą tiktai darbininkams, bet torius raportavo, kad 41 drau-; 
visokiems politikieriams, suk- ■ gų jau susirašė ir kai kurie j 
čiams, tai ne tik valia įeiti, jau mokesčius sumokėjo. i 
bet ir hamu veltui naudotis. ■! Vadinąsi, po ilgo miegojimo, ■

Tiesia, ne visi L.M.P. nąriaj tik biski pasiraivė keli drau-Į ,,_r________ _ ___ _ _____ __ ______
taip protauja ir reikia tikėtis, iryĮįa?L jau yra apčiuopia- Į d. vašario, sekmadienį,; svotai- skaitymhs ? Komunizimo Pa- 
kad jip Visada nesileisam rezultatų; o kas būtų, jei-: nej 774'Bank Si., 8-fą Įval. va- irihdai, škyriųs 1‘, dalis A; Ko- 
nosies vedžioti keliems fašistu- gh mes nuoširdžiai padirbę- karėj atsidaro tarpšavinė lavi- mjinizmo' A-B-C, skyrius 1, 
kams. Jau he ViepAs-panašus tume? Suprantama, kad pa- njmosi' mokykla. , . • pp. 12-26.’ . Klausimai: (1)

Šios draugijos “Jiy-. sėkmės turėtume gražias. Tai-j Draugai ir draugės, mes vie- Pasakyk' trjs vyriausias kapiĮ- 
gii; draugai, 'pradėkime darbą į ni kitiems nusiskundžiam, kad , talizmo ypatybes; (2) Kas 

i-1 mes neužtektinai turime žiiid^ .yra prekė; (3) Iš kur ir kaip
atsiranda pelnas; (4) Kokios 
yra f vyriausios ‘komunizmo 
ypatybės; (5) Kokie.yra svar
biausi prieštaravimai kapita-'

L.M.D. Narys.
' —o—
PITTSBURGH, Pa. — A.L.

D.L.D. 33 kp. susirinkimėlis 
atsibuvo 14 d. vasario; i 
dalyvavo labai mažai, — 6; 
kiti trys buvo atėję irgi Į su- D. name.

. sirinkimą, bet “negalėjo” da- apsileidmą su

Pirm.
line, 

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th ]
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48tb St. & 5tb I
Avė., Moline, III. 1

Iždininkas M. . Jonaitis, 215—17th !
Avė., E. Molinų,. III.

Iždo globėjas J. B, Julius, 48th St. j
& 5th Avė., Moline, III.

H Maršalka J. Kairis, 
l>“ ! Moline. III

1 ai m ė j i- i PITTŠB URG HO i R
i PRIEŠFAŠIST1NIS
j Pirm. S. Ivanauskas,
j Ave., Wilmerding,
j Pirm, pagelb. W. .
i Broadway, Pitcairn, Pa.
i Prot. >>ekr. A. K. Sliekienė, 3121
i roy Ave., Pittsburgh, Pa.
! Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St.,
I Carnegie, Pa.

Fin. sekr J. Urbonas, 1925 Darcifu
Way. S. S Pittsburgh, Pa.

tėvynę, 
nuo kapitalistinių.
nebėra bedarbės, o kapitalisti
nėse valstybėse milioninės dar
bininkų masės kenčia iš bedar
bės alkį ir skurdą.

Tad kaip vietos, taip ir apie-
To(lel komunistai jokių kitokių | linkės darbininkai atvykitč pa-

;ą,' matyti šį judį, kuris bus rodo-
>-1 mas sekmadieni,-vasario 21 d'., i

1 tis ir kovoti, o tada per stip- i pusė po dvylikos dieną, Rialto 1 N 
. • • • • 1 1 — i ' ■ !

hr.o pat pradžios,—nuo susi-
Vinkiihų lankymo ir t.t. At-;jimo politikos ir ekonomijos, 
minkite kad jūsų nesilanky- Į ir trūksta ‘mums iškalbumo, 
mas į. susirinkimus puldo ir j kad galėtume traukti neorga- 
kitu draugų ūpą dirbti. ' nizuotas mases į organizuotą

Visi įsitėmykit, kad kuopos darbininkų judėjimą. Todėl. listinėj sistemoj; (6) Kas yra 
------  reguliariai susirinkimai įvyks- šioj mokyklėlėj kaip tik ir bus proletariatas.
narių j ta antrą nedėldienį kiekvieno mokinama politikos ir ekono-Į Draugai ir draugės, neturi

12 vai. dieną, L.M. mijos šuprhtitrio, kaip geriau- Į but tarp mūsų vietos tinginiui 
’ šia prieiti ’prie neorgahizuotų (ir apsileidimui;: visi .rengkimes
masių. \ įsu' didžiausia energija prie |
---------—;------ ;-  Į mokyklėlės lekcijų, khd, at- 
tdmėt, ir ne- tik patys--ateikit, Į ėjus paskirtam laikui,, nereikė-
'bėt atsiveskite ir naujų narių,' tų rengimo komisijai prašyti, 
o paujų narių, galima gauti, kaį tu, Juozai, Petrai arba 

{įtirgi, pradėk pirnjąs 'kalbėti.
Mokyklėles Komisija.

Meskite tą pakulinį 
pasiteisinimu t 

baigt vienus laiptus užlipti į “pamigau,” “pamiršau,” “ma- 
susirinkimo vietą, vieni, kaipo, i niau, nebus susirinkimo” ir t.t. 
nors “revoliucionieriai,” nega- Draugai, dabar perdaug bran- 
lėjo trivot neklausę lietuviškos gus laikas pamigti, 
programos; kiti boles badė ir Rūpinkitės, kad sekančime me 
t.t O betgi tie draugai labai nešimame susirinkime visi

pamiršti.

bū-
tik reikia jieŠkdti.

Draugai.

LIETUVIS GRABORIUS

narinio 
žemą 

nuliūdimo va
landoje šauki- 
U, p..: OJONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

3 62 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 
Rcsidencija: 13 West 3rd Street

Tel.: So. Boston 0&04-W

G R A BO K1U S-1J N D ERTA K KR 
l*btl«K*»upjs Ir laidoja. na«lru»ln» aut 
kitokių kapinių. NorlatUji garinio pa- 
tarnavlwo ir už kalną nnliO.dlIM
♦ Blandoje iaiikttO pa* mane. Pe< «1*D* 
galite gauti lotui ant vleokiy kapinių Irti* 
c.ar>*u«io«r rietena (r ui tvane kalva

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

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

Sukatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, orįngam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsineriinui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrijno: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotų patarnavimu. <|

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

KELRODI^* B. M. T. clereiieriu; išlipt’'ant Flushing A ve.; stoties 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais \

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

El- I

Jis

Mahanoy

1439 South '2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

.EDOJE, 24' V/kSARUO 
Lincoln Svetainėje 

Kulpmont, Pa.
KETVERGE, 25 VASARIO 

Maimerių Svetainėje 
Shenandoah, ra.

Pradžia 7:30 vai. vakaro

Ar įlįs norite 
1'40(1 AU'S SUVERŽIMO 

ir tižl.-ukyti 
SAUGIAI IR GERAI 

PATRŪKIMA?
•LENGVU'! Ė PA R A IščlO 

PADUŠKA1TĖ
Naujas išradimas. Uždengia visą 
patrūkimą; gelbsti sutvirtčjimui; 

išvengia trliilmosi ir t.t.
Vienlinką (050) Paštas 
Dvilinka ($2.50J Apmokamas 

k Tinka . bile šonui.
Miera Nernikalinga 

PINIGAI RUS SUGRAŽINTI, JEI 
.. Nebusite patenkinti. .. 

ŲŽSIS AK YKITE ŠI A n DIEN 
Literatūros prisiusime ant 

• pareikalavimo
1 ber Company

Bok 849 Dept.—F
Pensacola, Florida

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Ii 
mokite šio amato seniausioj ir ge^ 
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį 
nė Lictuviška-Amerikoniška Antomo- 
Irilią Mokykla, kuri turi garadžių ir 
laisymui dirbtuvę praktiškoms lėkę!-, 
joms ant visokių rūšių taisymo.- Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas .. sistemas 

i elektros pritaisymo ,prįe autolnobi-
I liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursų mokestis dabai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įiman.t.ir smulkius pataisymus, '$25.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.(tip LMsnius gvwr'antucijame.

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

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

UUW. < ' >7:

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i. a &, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą bu
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t, t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer- 
r#.

n.-‘-ft

LUTVINAS

Lutvin’s BAU yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizdbetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Esttfte-^pifki- 
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS.FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel, Trinity 1-8728 M
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VIETINES ŽINIOS
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Hicksvillės Koncertas ir 
Balius Naudai Streikierių 
ir Daily Workerio

I tymą ‘‘prieš valkatystę, n • ' ••

Šimtas Siuvyklų Bosų Jau Prašosi Derybų 
su Kovingais Sukniasiuviais, Streikuojan

čiais Vadovybėje Kairiosios Unijos
Sukniasiuvių streikas, vado-j bosui, 

vybėje kairiosios Adatos Dar-1’.... 4 ”
bininkų Unijos, pergalingai ei
na pirmyn. Brooklyne jau ke- 

. lios siuvyklos priima streikie
rių reikalavimus. New Yorke 
net šimto siuvyklų bosai krei
piasi į Streiko Centro Komite- 

-tą, siūlydami taikytis. Komi
tetas atidarė didžiulę raštinę 

z dęryboms su bosais, po num. 
\799 Broadway; čia yra vienuo
lika kambarių, ir jie užpildo
mi streikierių atstovais ir no
rinčiais taikytis fabrikantais ir 
kontraktoriais.

“mes tai neisime strei
kuot.“ Iš tokio pasakymo, ro
dos. bosas turėjo džiaugtis. 
Bet ne. Jis tuojauą pasišau
kė policiją ir išvijo visus savo 
darbininkus “streikuot.“ Jau 
tas vienas parodo, kad Schle- 
singerio “streikas“ yra tik pur
vinas sumoksiąs su bosais 
prieš kovojančius sukniasiu- 
vius.

, gr oš
dama į kalėjimą 'bedarbius 
vien už tai, kad jie drįsta iš
eiti į gatvę.

Vargonininkas Žilevičius iš 
Elizabetho siūlė, kad būtų ko-! 
kia ten rezoliucija pritarimo i 
Lietuvos y “faitoriams” prieš I 
vokiečius pasiųsta į Tautų Ly
gą, Kauną ir Washingtona.

Kaipo tokių sukaktuvių mi
nėjime, rodos, publika, jeigu ji 
‘•‘patriotiška,“ turėjo būt gera
me ūpe, bet žmonės atrodė nu
siminę. Nežiūrint vice-konsu- 
lo Daužvardžio pagyrų, pub-

Uicksvillėj, Long Islande de
vinta komunistų sekcija rengia 
koncertą ir balių sekmadienį, 
vasario 21 d., kad paremt 
streikuojančius Kentucky mai- 
nierius ir Daily Workerį, Ko
munistų Partijos centro orga
ną. Koncerte dainuos trys 
chorai: Choras Pirmyn iš 
Great Necko, Ukrainų Choras 
ir Finų Choras. Programoj j lika daugumoj susidedanti iš 
bus ir kitų puikių dalykų; ji j darbininkų, žinojo ir jautė, 
prasidės 7-tą vai. vakare, Uk- į kokia ištikro yra fašistinėj Lie- 
rainian Labor Home, 57;tuvoj ekonominė ir politinė 
Broadway, Hickvillėj, 
Islande.

Lietuviai darbininkai ir dar- kis su gąspadinėmis Amerikoj 
bininkės, kaip iš Great Necko, į gerus laikus turėjo, klausovai 
taip ir apielinkės turėtų daly-1 kiek 1 pralinksmėjo, 
vauti šiame parengime, prisi-1 pigids .rūšies juoko, 
dėdami bent su savo įžanga!

Long 
Įžanga tik 35 centai.

priete- parėmimui Daily Workerio iriKada Schlesingcrio 
liai bosai uždarė dirbtuves, iš
varydami "savo 
streikuot, tai šie eidami ima ir!

Kaip jau pirmiau minėta. 5j ištinka kairiosios unijos va- 
kovinga streiką nori pakrikdy-1 d,ovaU?an,i-‘ strmk.enų demon- 
ti Schlesingeris ir kiti vadai j į 
kompaničnos Interna tional Į, ‘ 
Garment Workers Unijos, po 
komanda Amerikos Darbo Fe
deracijos- ir kapitalistų; su 
jais gi eina ir streiklaužiški , 
socialistai ir renegatai love-1 
stoniečiai prieš tikrąjį bendro Į 
fronto streiką. I 
sudemoralizuot sukniasiuvius, | 
tie geltonieji poneliai apšau-I 
kė savo neva “streiką,“ kurį 
pilnai užgiria bosai, nes šis jų 
“streikas” yra tiktai monas ir 
prigaVystė. O kad taip yra., 
matysite iš sekamo atsitikimo: ;

Kada feikeriai su Schlesinge-! darbininkės, padekite streikie-, ]<aįp silkės bačkoje. Vienas iš 
jų prisipažinęs teisme, kad ra
gaująs opiumo svaigalo. Ii* še
ši tapo nuteisti 100 dienų ka
lėjimai), kaipo “blogi elemen
tai,“ kurie gal už grotų /‘pasi
taisysią,“ kaip kad išsireiškė 
buržujus teisėjas Gotlieb.

ekonomine ir politinė 
velniava.

Tik lošiant “Išeivį,” kur Mai-

gaudami

Puntukietis.

įtl .-a—m—m—n—

Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai
! Dovanom ar patys sau norėda- 
imi pirkti laikrodžius, daimantus 
lar bi ką iš auksiniu 
f nokite, kad 
‘ sipirksite.

ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
J JAUSIOS
•už PRIEINAMA
! KAINĄ 

g !
| Taipgi taisau visokius laikrod- J 
I žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
a Taigi kreipkitės pas mane, o aš Į 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ‘ 
I Williamsburgieciams, kuriems Į 
į pertoli pas mane atvežti pataisy- Į 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius f 
i daiktus, palikite “LaiSvęs” ofise. į 
' Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 1 
I atvėšiu į "Laisvę.” Jūs užsimo-
I kęsite ‘♦Laisvėje?’

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Ąve

Tarpe 127 it 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y

pas mane
daiktai ži- ■ 
pigiau nu- į

LAIK-
NAU-

MADOS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
; Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. , 

Ateikit Persitikrint.pašelpimui narsiai kovojančių i -7 i • i • - t • I * • ' ’ įZubnckiene laipgi ir 
į KlasMoja

Jau Andrius Z u brick is 
vo nužudytas, kada jo 
Elzbieta suklastavo jo parašą, 
norėdama gaut iš valdžios bo- 
nų pinigus, kurie Zubrickiui 
priklausė, kaipo ex-kareiviui. 
Delei to dabai* eina formalis 
prieš ją teismas Brooklyne. 
Bet teisme prieš ją liudija Ča- 

I lis Obraitis, buvęs jos myleti- 
/ nis, kad jinai kurstė jį nužu

dyt josios vyrą. Kada Obrai
tis buvo areštuotas, jis polici
jos detektyvams prisipažino, 
kad Zubrickio nužudymas tai 
buvęs jos ir jo bendras dar
bas. Obraitis jau nuteistas 30 
metų kalėjimo.

darbininkus Kentucky mainierių.

straciją ant šeštos Avenue; 
trukšmingai jie sveikina kai
riuosius ir šimtai tuojaus sto
ja į eiles kovojančiųjų < 
ninku komunistinėje vadovy
bėje. Toliaus jau tęsiasi bend- 

| ra tūkstančių darbininku de- 
; monstracija. Bosų ir Schlesin-

šokiams grieš labai smagi 
orkestrą.

Kviečia visus
Rengimo Komisija.

darbi-1 Darbo Neturėti Yra ;
“Prasižengimas”

Stengdamiesi samdyti muštukai bandoj
I užpuldinėt demonstrantus, bet 
'demonstruojanti s t i-e i kieriai 
, vieniems iš tų niekšų kaili iš- 
i pila, o kiti padaužos džiaugia- 
1 si paspėdami subėgt į Macy’s 
departmentinę krautuvę.

Brooklyno darbininkai

NEW YORK. — Viename 
mažame kambaryje areštavo 

: septynis bedarbius jaunuolius 
nuo 18 iki 22 metų amžiaus. 
Jie buvo suvažiavę iš skirtin
gų valstijų jieškot New Yor
ke darbo. Nesurasdami, uba
gavo gatvėse, ir taip maitino
si, naktį visi ‘miegodami ankš
tame kambaryje, susikimšę,

riu priešakyje apskelbė savo riams pikietuot. Tuo tikslu at- 
“streiką,“ vienos šapos darbi- oįkite 7 :30 vai. rytais i vieti- I 
ninkės ir darbininkai tyčia no- Į nių streikų centrą, 795 Flush- 
rėdami išbandyti, pasakė savo ing Ave., Brooklyn.

New Yorko Smulkmenos

b ti
pą ti

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STACG 
2-5043

INC

Siąskite Delegatus į 
Sukniasiuvių Streiko 
Rėmimo Konferenciją j

Mass. Draugo įspūdžiai iš 
“L.” Šėrininkų Suvažiavimo 
ir Vakarienės

Ątęinąntį šeštadienį, vasario 
20 »<L, įvvksta svarbi bendr 
fronto konferencija. Ta kon- 
ferįh|ij^ ‘ rūpinsis suorgani- 
SŪQt, reikalingą pagelbą strei- 
klidjantiems su k n iasiuviams. 
Darbo Unijų Vienybės Taryba 
įšaukia visas unijas, pašalpi- 
fieiš, kultūrines, ir kitas darbi
ninkiškas organizacijas išrink
ti ir atsiųsti savo delegatus į i 
šią konferenciją, kuri bus lai
koma svetainėje United F^ont 
Strike Headquarters, 559

įvyksta svarbi bendro

Strike Headquarters, 559 — Oktetas.
6th Ave., tarp 15 ir 16 gatvių,! VG Pu.lkk7 d?inuoJai zfvin" 
New Yorke. Pradžia 1 :30 v.
dieną.

Kurių draugijų, kliubų bei 
kuopų susirinkimai įvyks pirm 
šėštadienio, išrinkite delega
tus susirinkimuose; o jei šiuo 
tarpu susirinkimų nėra, patys 
komitetai atstovaukite savo or
ganizacijas konferencijoj. L 
jau A.L.D.L.D., T.D.A., L.D.S. . . .
A, ir A.P.L.A. kuopos tai būti-1 džiaugiasi, 
niausiai turi pasiųsti savo cĮe-1 sand vi eis yra vertesnis, negu 
legatus bei delegates į tą ben- ^cturi ’3UrzuJlniuose 1-------
dro fronto streiko rėmimo i 
konferenciją.

i Liūdnas “Nepriklausomosios” 
■ i Apvaikščio jimas

Drg. M. Sellers, sugrįžęs iš į 
“Laisvės“ ’šėrininkų suvažiavi
mo, dabar iš Mass, valstijos at- ( 
rašė ve kokį savo įspūdžių 
laiškuti:

Manau, kad kiekvienas “Lai-1 
svės“ dalininkas, dalyvavęs šių I 
metų milžiniškame suvažiavi
me, yra pilnai pasitenkinęs 
(apart keleto sklokininkų) 
kaip tvarka, taip ir muzikalę 
programa.

Labai gerą įspūdį darė dai
nininkai, bet labiausia tai Mer-

Tos merginos

i čias darbininkų dainas, bet yra 
(sykiu ir lošėjos savo vietoj.

Laisviečiai moka ne tiktai 
i palaikyt gerą tvarką, surengia
■ gerą muzikalę programą, bet 
; ir jų gaspądinės atsižymėjo,
■ pagamindamos puikius 
(turns užkandžius ir vakarienę.

O ■ Per pietus, pav., valgo drau- 
S |ai jų pagamintus sandvičius ir 

kad vienas tokis

restora-

NEW YORK.—Buvęs milio- i 
nierius Wall Stryto Šerų mek- 
leris, John E. Greenia taipgi 
atsidūrė beduonių ir benamių 
eilėje, kuomet Šerams staiga 
nu pu oi ant prakišo visus savo 
pinigus.

NEW YORK. — Girtas Au- j 
relio de Leon, sumušęs savo 
moterį, puolėsi pro langą iš-j 
niest savo trijų metų1 mergai- į 
tę; bet moteris ją išgelbėjo. 
De Leon areštuotas ir laukia 

Labor Lyceum j teismo. r.

Kiek stengėsi lietuvių fašis- 
; tiniai patriotai padaryt “di- 
I džiausią” paminėjimą keturio
likos metų Lietuvos “nepri-1 
klausomybės,” 1

| svetainėj, pereito antradienio 
vakare, bet publikos tesurinko 
tik-tarp 350 ir 400. O juk mėtų paskirta John Hartiga- 
rengėjai kreipėsi i visas kle- nuU kuris nugirdęs gražuolę 
rikališkas ir tautiškai-fašisti-1 Katrę_ Croninaitę ir pats gir
nos draugijas ir klabino duris j ^as būdamas, apnakvino ją 
net pusiau-darbininkiškų orga-iSąvo kambaryje ir pasmaugė 
nizacijų, kad dėtųsi prie to pa-Į Ja bežagindamas.

NEW YORK. — 20 iki 40

Sąryšio Komiteto Posėdis
•Vff ' ! . • j , - ------------

Penktadienį, vasario 19
yaL vakare, bus posėdis 

Didžiojo New Yorko Lietuvių 
Darbininkiškų Organizacijų 
Sąryšio Komiteto, “Laisvės“ 
svetainėje,.

Draugės ir draugai, kurie 
esate išrinkti į Sąryšio Komi-

d.,

tėtą šiems metams, taipgi ir klasės. . 
senieji Komiteto nariai, būti- 
n^F dalyvaukite šiame posė
dyje, kuriame Komitetas turės 
susitvarkyti. • O juk Komitetui 
pačiam reikia pirmiausiai su
sitvarkyti, kad jis galėtų tin
kamai . varyt mūsų darbą pir
myn šiais 1932-rais metais.

M. Stakov.

nuošė.
Vakarienė gi susidėjo iš 

1 įvairiausių valgių ; nestokavo 
I ir lietuviškų dešrų ir skaniau
siai pagamintų salotų; bet tų 
gardžių valgių užteko visiems.

Pagaliaus, įvairiuose' lietu
viškuose* ir amerikoniškuose 
šokiuose dalyvavo daug viso
kio amžiaus žmonių. Po šo
kių dalyviai svečiai išsiskirstė, 
Žadėdami ateityj dar su dides
ne energija, nenuilstančiai 
darbuotis naudai darbininkų

minėjimo.
“Apvaikščiojimą“ paruošė 

bendromis spėkomis Liet. Ope
retės Draugija, Liet. Tautinin
kų Kliubas, Lietuvių Legiono 
Postas Num. 1, Sandaros 30-ta 
k p. ir šv. Petro Draugija iš 
Blissvillės.

Susirinkimui pirmininkavo J. 
pie" Sagevičius/ “nepriklausomy- 

" bes pareiškimą“ turėjo skaityt 
A. B. Strimaitis, bet, šiam ne- 

| pasirodžius, tai perskaitė pats 
pirmininkas.

Lietuvos vice-konsulas Dauž- 
vardis savo prakalboj gyrėsi, 
kad Lietuva pereitąis metais

NAUJA LIETUVIŠKA 
BUČERNĖ

Bus atidaryta šeštadienį, 20 d. vasa
rio (February) 1932, tik kelios durys 
nuo Grand Assembly, 336 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Savininkai ir sam
diniai yra ilgo patyrimo bučeriai.

M. ČERNIAUSKAS IR F. UMPA 
(Savininkai)

Atsidarymo dienoje visiems-kostu- 
meriams duosime dovanas.

(41-4.2)

Gal Kas Radot?
Laike “Laisvės

M. Sellers, 
Pittsfield, Mass

Darbininkių Susivienijimo 
1-mos Kp. Susirinkimas

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- 
?as, patinimus, gyslų ir są- K) 
narių įdegimus be operaci- Ky 
jos taipgi ir kitas ligas. Jy 
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. Sekmadįeniais 
ofisas uždarytas. ■ 'j

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinamos ir 

•( gimdymu organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

. Nuo 4 iki 8
Nedelioin nuo 10 iki 2

%

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fitnian ir chroniikas vyrų ir 

moterų linas kraujo ir odos. 
Padarau iityrimą kraujo ir Slapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo] 

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

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

: h.Hkl L/lULUVcl pvieiLįllb lllvLcllb j 
I daug pažengus statyboje, kad j 
i Lietuvoj nesą bedarbės, kad 
Lietuva per tuos metus ekono
miniai sustiprėjus, ir t. t.

Bet visi tie tvirtinirųai ne
sutinka ,su teisybe., Nes per
eitais metais žymiai nupuolė- 

j Lietuvos ekonominis t gyveni
mas; daugybė biznių subank
rutavo; 'nepalyginamai dau
giau buvo išlicituota valstie
čiu už neužsimokėiimą val
džiai mokesčių ;. bedarbių- pri
viso" tiek, kad prieš juos val- 

į džia ėmė plačiai naudot įsta-! y?

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

įvyks ketverge, vasario (F'ebruary) 
18 ęl., po num. 933 Glenmore Avė., 
įėjimas iš Fountain. Visos draugės 
ir drąųgaj atsilankykit, nes gausit 
n (tują knygą '‘Naujo Karo Gaisras,” 
taipgi galėsite įsigyti ir "Darbininkų 
Kalęndorių”. ?' t ’ H •. . i

Sekr. M. Misevičienė.
(AO-41)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA gyvenitnb draugė, ku

ri mylėtų turėti teisingą, ,ir linksmą 
gyvenimą ant ūki,o, puikioj vietoj ąil 
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 Deliyery^ Bellrose, N. 
Y ' ' (40-42)

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoku Cigaru
JONO AltflA

PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

VIENINTĖLfi AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITY125 E. 14th STREET, Near 1st

Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTftS
CIGARAI

L.D.S.A. T kp. susirinkimas | 
įvyks vasario 18 d., šį ketver- 
gą, 8-tą vai. vakare, “Laisvės“ 
svetainėj. Visos narės, būtinai 
dalyvaukite, kuo daugiau na-j

.. Laike “Laisvės“ vakarienės j rių susirenka, tuo naudingesnis 
praeitą nedeldienį Grand As- būna susirinkimas.
sęmbly svetainėj viena draugė draugės, pasirūpinkite nauju j 
pametė kįek piftigų. Jėi kūrie, narių atsivesti prisirašyti prie 
iš svečių radote pinigų, jailmei- niūsų organizacijos.
d£iam Susižinoti' su “IhaišvėA“ C 
administracija.. A f

Taipgi, |

Org. Ona Višniauskiene.
(40-41), j

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

IiardjnM«a, sutaieyaaaa, anatatyaaaa, suprast eiaktriks Ir magnetiCMS, ir važlnvlan 
Ir planą automobilio; mokinėm dienomis ir vakarais lietuvių ir angelų kalbom 
Mokyto jale yra žymūs ekspertai—L. TIGHNIAVIOIUS, B. j/VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimu (Llcenm) ir Diplomą gvarantuojame už maža užmokesti. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užslražymas | mokyklą kiekviena dieną nuo 8 ryta 
Iki P-tai valandai vakaro. Nedėlioja nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

■ COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
1» B. 14th STREET . Uf NEW YORK CITY

Teltiphonw \lirojt-«o,''"4-4049 ; >

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

Dirbtuve
361 Broadway, *•

Brooklyn, N. Y.

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

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEGANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA. VIETA. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I. MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
, 200 Second ■ Ave. ■ ■.

Tnrpe 12 ir 13 gatvių 
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos. paprastamoB dienom!* nuo 11 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 iki 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų.

Telcf. ALGANQUIN 4-8294

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
® po • *nu m e-ri u 

512 Marion St., 
kanip. Broad
way, Chauncey 
Street stotis • 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion Si., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4109

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

, V' *! * -K v
Išbąlamuoju ir laidoja numirusius 
ant Visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vesęlijonis, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Będford Avenue ;

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
l , . (Arti Marcy Avenue) 

BRQQKLY^N, F- Y-

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVŲ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams dž jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir, nuo-6* iki 8 vakare 
’ ‘ TčllfoiUs, Midwood 8-6261.

A.,UUi




