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KRISLAI
Krito Jaunas Kovotojas. 
Tūkstančiai Suprato.«/ 
Eisime Kovos Keliu. 
Darbininkai Teisė, 
Darbininkai Baus.

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštjs 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

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

»

Klasių kovos lauke krito nuo"' 
kulkos Jaunųjų Komunistų Ly- I 
gos Centralinio Komiteto narys 
draugas Harry Simms. Jį nu- J 
žudė Kentucky valstijos bosai. 
Netekome jauno bolševiko, drą- | 
saus ir pasiryžusio kovotojo. ; 
Jaunųjų Komunistų Lyga nūs- ; 
tojo vieno iš vadų.

New Yorke keli tūkstančiai . 
darbininkų pasitiko drg. Simms

■ sąmoningų i 
susirinko 

atlikti
savo 

jąuną F

lavoną. Klasiniai 
proletarų armija 
Penųsylvanijos stot y j

’ paskutinį patarnavimą 
draugui, kurį taip dar
nuskynė priešų kulka! Susirin
ko jie pareikšti protestą prieš 
budelius.

Drg. Simms mirtis paliko 
spragą komunistiniam judėji
me. Ypatingai jaučia Jaunųjų 
Komunistų I^yga. Susirinko
me, page'rbėm žuvusį jauną ko
votoją. .. bet neužtenka to. 
Mes, lietuviai darbininkai, turi
me padėt Jaunųjų Komunisti] 
Lygai atpildyti savo eiles, 
turime stengtis įtraukti į 
gą lietuvių jaunuolių.

Mes
Ly4

Drg. Simms mirė už visos 
mūsų klasės reikalus. Jis mirė/ 
didvyrio mirčia. Jis paliko 
mūsų jauniems darbininkams 
gražaus ir naudingo gyvenimo 
pavyzdį. Neskaitlingas savo ' 
gyvenimo dienas jis sunaudojo 
milžiniškam darbui, už kurį mi
nės ir gerbs jį ištisos gentkar- 
tės. Niekados jo neužmirš Am
erikos proletariatas. Klasių ko
vos istorijoj jis visados skais
čiai švies.

Atsiliepkite į Mūsų Balsą*
Sutriuškinsianti 
Kiekvieną Streiką

MADRID. — Ispanijos 
bųržujų-socialistų vald
žios Vidaus reikalų m mis
teris Quiroga pareiškė: 
“Mes sudaužysime kiek
vieną streiką, kurį tik sin- 
dikalistai ir anarchistai 
skelbs. Tuo keliu mes iš
plėšime tas mases,.kurios 
su jais eina.”

O kiekvienas Ispanijos 
streikas eina po revoliu
cinių darbininkų vadovy
be. Socialistai įeina val
džion ir virto atvirais bu
deliais. Tik Ispanijos ko
munistai šaukia darbinin-

versti parazitus.

Didelis Laimėjimas
Jūs, mūsų poetai, proletari

nės dailiosios literatūros tvėrė
jai! Štai jums tema, štai jums 

riniams. žuvo jaunas kovoto- j karinga darbininkų demon- 
jas. Krito klasinio karo fron-/stracija prieš policijos teis
te. Paaukojo viską darbininkų 
judėjimui. Koks kitas įvykis 
galėtij daugiau sujudinti ir pri
kelti proletarinio poeto krūtinėj) 
revoliucinius jausmus, kaip gy] 
venimas, darbai ir pagaliau 
mirtis šito jauno komunisto?)

RICHMOND, Calif.—Va
kario 16 d. susidarė tokia

KRUVINOJ STREIKLAUŽIU ROLĖJE
SENOSIOS UNIJOS VIRŠININKAI

KNOXVILLE, Tenn. — 
Čionai iškeliama aikštėj 

i kruvina streiklaužiška seno- 
i sios United Mine Workers 
unijos vadų rolė. Ginkluoti 
valdžios ir anglies baronų 
mušeikos žudo ir terorizuo
ja mainierius, kurie pri
klauso prie Nacionalės Mai- 
nierių Unijos, tuo tarpu se- 

j nosios unijos vadai nuolatos 
laiko konferencijas su poli
cijos viršininkais, su' bosais

Imperialistai Daugiau 
Ginkluojasi

KENTUCKY MAINIERIAI ŠAUKIA MUS 
GELBĖTI BADAUJANČIAS ŠEIMYNAS

ir su valdžios šulais. Mai- 
nieriai pasipiktinę ta išda- 
vinga unija ir nieko bendro 
nenori su ja turėti, nes jie 
susiorganizavo į Nacionalę 
Mainierių Uniją. Tačiaus 
valdžia ir bosai deda visas; 
pastapgas<kad senąją par-! 
davingą uniją atgaivinti ir; 
tuomi sulaužyti einantį i 
Kentucky ir Tennessee mai
nierių streiką. ,

ŠAUKIA JŪRININKUS ATSISAKYTI 
GABENT AMUNICIJĄ KARO FRONTAN

MASKVA. — Sovietų 
valdžios organas “Izves- 
tija” editori'ale po antgal- 
viu “Kiekvienas del sa
vęs, o visi prieš nusigink
lavimą,” iškelia aikštėn 
imperialistinių valstybių 
tikslus Genevos “nusi-. 
ginklavimo” konferenci
joje. Laikraštis pabrė
žia, kad Amerikos “nusi
ginklavimo” planas nau
dingas išimtinai Ameri
kai, Anglijos Anglijai ir 
tt. Kiekviena valstybė 
traukia į save, o visos jos 
nusistatę prieš nusigink
lavimą. Tik Sovietų Są
junga drąsiai ir atvirai 
reikalauja eiti prie nusi
ginklavimo tikrenybėje.

Tegul Draugo Sinuns Mirtis Išbudina Tūkstančius Amerikos 
Lietuvių Darbininkų; Tegul Pakyla Galingas Balsas prieš 
Valdžios ir Bosų Terorą Kentucky Valstijoj

PINEVILLE, Ky. — “Mes, delegacija tapo suimta ir du 
čionai per pastarąsias ke- rašytojai tapo nuplakti tik 
lias dienas panešėme did- todėl, kad jie bandė pada- 
žiausias kančias”, sako at- ------  i —
sišaukimas Kentucky Ten
nessee Mainierių Streiko 
Komiteto. “Tatai turėtų jus 
visus išbudinti ir i_____
prie darbo, idąnt išgelbėjus 
mūsų badaujančius kūdi
kius iš bado nasrų.

“Drg. Harry Simms, 
organizatorius, tapo

linti maistą tarpe badaujan
čių mainierių šeimynų.

“Nežiūrint to, mes varo- 
. Mes iš

mokome apeiti valdžios ir 
bosų Mušeikas ir išdaliname 
maistą baduoliams. Mums 
reikia daugiau maisto, nes 
reikalas labai didelis. Mes 
šaukiame jus visus išgirsti 
mūsų balsą!” 1 ‘

Lietuviai darbininkai ir

sukelti me, darb;i pi!',myn-

mūsų 
nužu

dytas, kuomet j iš vedė į Pi- 
nevillę komitetą delei šelpi
mo mainierių. Matt Carry 
tapo kruvinai .nuplaktas ir darbininkės, išgirskite bal- 
jo kaulai tapo sulaužyti tik są Kentucky kovingų mai- 
todel, kad jis buvo Darbi- nierių! Rinkit aukų ir mai- 
p|nkų Tarptautinės Pagel- j sto ir drapanų tiems karžy- 
Umc RaŠytOjU ‘ giamS !

BERLYN. — Vasario 2 
d. Hamburge buvo sušauk
ta revoliucinių jūrininkų 
konferencija ir plačiai kal
bėta apie karą tarpe Chini
jos ir Japonijos. Pasirodo, 
kad Japonija dUug amuni
cijos perka Vokietijoj. Kon
ferencija nutarė šaukti jū
rininkus atsisakyti dirbti

ant laivų, kuriuose gabena- į 
ma amunicija į tolimuosius | 
rytus. Komunistų dienraš
tis Hamburger Volkszei- 
tung” iškėlė obalsius: “At
sisakykite lioduoti ginklus 
Ir amuniciją! Lai neišplauks 
'iš Hamburgo uosto nė vie
nas laivas, kuris gabena 
amuniciją į tolimuosius ry
tus !

EXTRA!
■ SHANGHAI. — Karas bos pirmininku, 

vėl prasidės ir eis visu smar 
kurnu. Japonija padavė 
chinams ultimatumą, kad | 
jie savo pirmąsias armijos! 
eiles ištrauktų iš Shangha-Į

mą, kad teismas turėjo pa- 
liuosuoti 12 darbininkų, ku
rie buvo ąuareštuoti vas. 5 
d. už dalinimą lapelių. Dar 
daugiau: darbininkai pri
vertė atšaukti įstatymą, ku
ris uždraudžia lapelius da- 

, Tai matote, ką gali 
: padaryti karingas masinis 
darbininkų judėjimas.

Atmetė Bedarbių Šelpimo Bilių
WASHINGTON.— Kon-

Darbininkų masinis 1
Philadelphijoj rado kaltais or 
ganizacijij iždų grobime šiman 
skį, Bendoravičių, Jatužienę ir 
Seną Vincą. Brooklyne pana- n -v
šus teismas pripažino kaltais N. Y. Bus Išmesta

teismas Jinti. n i m t • ’ «

----- .. jaus šeštadienio (vas. 20į , . ' v, * ....
IVAIRIJK 71NIJK 1 Geneva. - Vokietija pa- d.) ryte 5 vai, o antrąsias!^rese buvo *nestas blhus
pnilUVO kliuvo j reiškė, kad jinai pasilieka tos pačios dienos vakare 5 < W federalė valdžia paskir-

 1^:— —i... j i «t.i n i •... • I 4-,, aaa aaa

Geneva.

Havana, Kuba. — Fašis
teisę reikalauti, kad Tautų 
Lyga t įsikištų į Lietuvos

tinė valdžia priėmė įstaty- valdžios smurtiškus ‘žygius

tuo pačiu prasižengimu Prusei- 
ką, Kazakevičių, A. Matulį ir 
Baltaitį. Iš jų reikalauta, kad 
jie pinigus sugrąžintų organi
zacijoms paskirtu laiku. Jei to į 

nepadarys, bus paskelbtas^* so
cialia boikotas.

Klaipėdoje.

vai. Sakbma, kad chinai, tų $337,000,000 sušelpimui 
šituos reikalavimus atmetė bedarbių. Bet tą bilių se- 
ir abi pusės yra pasirengę natas atmetė 48 balsais

Darbininkų teismo reikalavi
mo prasižengėliai neišpildė. Jie 
mano, kad darbininkai užmirš 
ir jų nebaus. Bet jie apsirin
ka. Visuose susirinkimuose ir 
parengimuose tuos ricierius rei
kia boikotuoti. Juos reikia vy
ti laukan iš darbininkiškų su
sirinkimų. Tegul jie nedrįs 
akių parodyti ten, kur susiren
ka darbininkai. . Apie tai rei
kia visur pranešti tarptauti
niam judėjimui ir vyti juos lau
kan iš tarptautinių parengimų 
taip pat.

Visose darbininkų organiza
cijose, kur dar jie priklauso,, 
taip pat reikia pakelti šis klau
simas, kaipo prieš neteisingus 
sutvėrimus. Kur tik jie bus 
perstatomi, reikia pareikšti, 
kad tais suktais žmonėmis ne
galima pasitikėti.

25,000 Darbininkų
NEW YORK. — Walke- 

rio valdžia ketina sustabdy
ti daug viešų darbų, kurių 
neturinti iš ko finansuoti 
Taisymas kelių, statymas 
mokyklų ir tt. bus sulaiky
ta. O tas reiškia, kad 25,- 
000 darbininkų bus išmesta

mą, kuris visus “teroristus” 
paveda karo teismui teisti 
ir bausti. O teroristais skel-1 
biami visi kovingi darbinin-' skirtas Klaipėdos 
kai, kurie atsisako badu 
mirti.

Klaipėda. —Smetonos pa- 
! direkto

rius Merkys išleido pareiš
kimą, kuriame liepia lietu
viams ir vokiečiams nesi-

kruviniems mūšiams. prieš 35.
Žinoma, jei ir būtų šiAl JL1 CA/j JV1 XJL UIU

Sveikina Darbininkus j 1 • 1 • • 1 • *| V *i likai milionų bedąrbių ma-t

metimas darf kartą parodo, 
kad Washingtono plutokra- 
tai net mažiausių trupinių 
neketina numesti badaujan
tiems Amerikos bedarbiam. 
Juos privers “atsileisti” tik
tai kieta ir gerai organizuo
ta darbininkų klasės spėka. 
Bedarbiui nieko negaus iš 
Hooverio valdžios, jeigįu jie 
nesusiorganizuos į kovingas

Japonijos ir Chinijos ! žai ką būtų reiškęs. Bet at-1 bedarbių tarybas.

San Jose, Costa Rica. — 
Sumuštas rinkimuose / pre- 

, Manuel Castrozidentus, 
Quesada apginklavo savo 
pasekėjus ir pradėjo “revo-

Stout, Iowa. — Vas. 17 
d. rasta nužudyta visa An-'

Raudonasis Darbo Unijų' PennsylVailijOj AllgS 
Internacionalas išleido pas-j J j j 
veikinimą Chinijos ir Japo-j 
nijos revoliuciniams darbi-

Krizis ir Bedarbė
Chinija Turinti 

120,000 Kareivių

Tammany Hall grafteriai 
su Walkeriu priešakyje su
vagia surinktus taksus ir 
susideda sau į kišenius. j.

MU^rvald^os
kareiviais eina San Jose 

j gatvėse.

dressenų šeimyna iš penkių cinkams, kurie veda kovą j 
narių. Spėjama, kad peš-,7 ------ 
tynęs tarpe tėvo ir motinos;} P^n^hętus. ..
privedė prie tos baisios tra- baisaus teroro,^ Japonijoj | 
gedi jos.

Valdžia Kels Taksus, 
Smaugs Darbininkus

WASHINGTON.— Naū- 
jas valdžios iždininkas Mills 
pareiškė, kad šiemet federa- 
liai taksai bus pakelti $337,- 
000,000. Valdžia negalinti 
išsiversti, šiemet valdžios 
iždas turėsiąs $1,241,000,000 
deficito. Gi visa šita nau
jų taksų našta bus suversta 
^pt darbininkų sprando.,

Drauge Parks Pastaty
ta po $10,000 Kaucijos

PINEVILLE, Ky.—Drau- 
gė Doris Parks, kuri kartu 
su rašytojais nuvyko į Ken
tucky kaipo Darbininkų 
Tarptautinės Pagelbos at
stovė, tapo suareštuota ir 
pastatyta po $10,000 kauci
jos. Ji prieš teisėją Beber 
prisipažino, kad ji yra narė 
Komunistų Partijos Jr vi
suomet pasiryžus ginti dar
bininkų reikalus.

Teisėjas Beber pagrūmo
jo draugę Parks perkelti į 
Harlano pavieto kalėjimą. 
Jei tas butų padaryta, tai 
draugės Parks gyvybę atsi
durtų pavojuj,
Blair mušeikos jau 

kėlis mainierius, (

^Hurlock, Md. — Užsidą-* 
rė Citizen’s Bank irx dingo 
jojo kasiėriūs. Bankas Nu
nešė $300,00(1

■■t

New York.
tioųal Broadcasting kompa
nijos įplaukos 1931 metais 
paaugo $7,500,000; ' palygi- i 
nūs su 1^930 m. ' • ;

nes šerifo
nužudė

. . . . .J PHILADELPHIA, Pa. —-narių. Spėjama, kad peš-.pnes naujų, karų ir prieš | Pedera]io Rezervu Banko 
tynės tarpe tėvo ir motinos;l m pe”all^u®' N®p®,lsa”;! raportas parodo, kad Penn-

sylvanijoj krizis tebedidėja, 
nauji tūkstančiai darbinin
kų išmesta iš darbo į bedar
bių eiles. Štai raportas pa
duoda, i kad ’ nuo' gruodžio 
paskutinės dienos iki sau
sio paskutinei dienai darbai 
dar sumažėjo 3 nuošimčiais. 
O darbininkams išmokėtą 
algų suma sumažėjo net 5 
nuoš. Vadinasi/ algos maži
namos dar smarkiau.

darbininkai pradeda bruz
dėti prieš imperialistus^ 

Vatikano Miestas. — Po- Chinijos, proletariatas skel- 
piežius ekskomunikavo ku- bia kovą^ir savo; militaris- 
nigą Marazzį/ italą, ■ kuris tains ir uzsierpo plėšikams, 
gyvena New Yorke. Prie- 

. , .. (^astys prakeikimo yra sle-
- Radio ilą- t>iamos.

Prasidėjo Derybos 
■' Tarp Japonų ir Chinų

SHANGHAI. — Japoni-

SHANGHAI. — Chinijos 
valdžia skelbia, kad ji turi 
s u koncentravus aplinkui 
Shanghajų iki 120,000 gerai 
-ginkluotų kareivių. Tą visa 
ąrmija esanti prirengta at
mušimui Japonijos, jeigu 
ne bus padaryta taika.

Valdžia taip pat pripa
žįsta, kad bėgyje paskuti
nių 20 dienų Chinija neteko 
7,00 J kareivių, užmuštais 
mūšiuose Shanghajujė.

- Vab

Shanghai. — Japonijos .
karinis štabas sako, kad bė- jos kannis_ stabas skejbia

7 Irnrl vttin n-i rlrxinn + i r

gyje paskutinių 19 dienų, 
Shanghajujė užmušta 80 ja
ponų kareivių, o sužeista 
480.

Smetonos val-

kad prasidėjus konferencija 
tarpe chinų ir japonų delei 
baigimo \ karo. Japonija 
tuo būdu, susilaikanti nuo 
pradėjimo naujų • puolimų 
apt chinų fronto Shanghaju
jė. Tačiaus, iš antros pu-

Jungtinhi Valstijų 
Nauja Nota Japonijai

WASHINGTON.
džios rateliai skelbia, kad
Amerikos valstybės sekre7 
torius Stimson ruošia nau
ją notą Japonijai. Toj no
toj Amerika pagrūmosianti 
Japonijai, kad pastaroji bus 
laikoma atsakominga už bi
le kokius nuostolius, pada
rytus Amerikos bizniui 
Shanghajujė.

Kaunas.
džia konfiskavo visus vo-? sės, manoma, kad šitos pa
klėčiu laikraščius,’ atėjusius liaųbos neprives prie taikos, 
į Lietuvą, . ; kuriuose buvo Ghmąi sako, kad jiems ja- 

apie < smurtą ponų pasiūlymai bųsinępri-pranešamą 
.Klaipėdoje. h i imtini.

Brooklyn
Kryžius skelbia; kad užėjus 
krizini, reikalavimai patal
pos iš< varguolių pusės pa
augo 62 nuoš. '

Raudonasis

Tebeina Sukilii mas
, SAN JOSE, Costa Rica.- 

Šiame mieste tebeina mū
šiai tarpe valdžios armijos 
ir valdžios priešų ginkluotų 
būrių.' Daug žmonių jau 
žuvo. Jungtinių Valstijų 
legacija prasišalino iš mies
to.

III

London. — Anglijos val
džios deficitas 1931 metais 
buvo $500,000,000.

La Paz. — Bolivijos kabi
netas rezignavo. Preziden
tas įveda savo diktatūrą.

Stockholm.—Švedijos me
džio pramonės darbdaviai 

Costa Rica valdžia įsakė1 prieš 16,-
visiems miesto civiliams gy- 000 darbininkų, 
ventojams tuojaus išsikrau- «==================== 
styti, nes rengiasi' bombar- (Daugiau pasaulinių 
duoti sukilėlių buveinę. 5-tam puslapyj)

000 darbininkų.

5-tam puslapyj)
žinių
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Renegatas Prūseika sako, kad tuos pinigus da-

Smetonai: “Lietu 
nistinį judėjimų 
Maskva per Angarietį. Jeigu 
Angarietis gali duoti “Lai
svei” pinigų, tai jis jų daug 
gauna iš Sovietų valdžios ir 
Lietuvos Komunistu Parti
jai.”

Taigi, tokiomis savo jinai apie avangelijos pra- 
provokacijomis ]
Prūseika tarnauja ne tik Igonų,” kurį' leido. APLA. narys!-

Nes kas gi gali būti šiahęįie
Žinoma, tų patį darys ir

į Amerikos fašistai. O juos k j d , kad šios
lyeikiausia. paseks ir gngai- a£dvi organizacijos suside- jtnua1 somalfasista! kurie! veik iš diir.

PaI bininkų-kių, ir šitas klaust 
, mas yra darbininkui klasei 
labai svarbus. Bet Šituo 
vienybės, klausimu dar vvi?

“Lietuvos Žinios” prane-1 siškai mažai buvo rašyta,

Įvairūs Dalykai Delei Vienybes Augščiausios Prieglaudos
Lietuvos fašistai rengia

si minėti šimtų metų sukak
tuvių nuo pasirodymo kle- 
rikališkos dvasios mėnesi- 
nio laikraštuko “Nusidąvi-

iOKoj ir ueiuviy 
Susivienijimo

| šitas vienybęs klausimas savo
, ■ . .. . , * j • » lyra labai svarbus, ir šiuorenegatas | platumą ..tarp žydų ir pa-'imsimu turėtų susidomėti'

Amerikos fašistinei reakci-! vienuoliai skiepijimui peli
jai, bet ir Lietuvos krūvi- ginių burtų, 
niems fašistams.

eltonlapius. Na, o 
kas išėjo, ar išsipildė jų 
pranašystės? Nieko pana
šaus. 'Visi žino, kad po pri
ėmimui naujos konstitucl-

Giminystės Ryšiai tarp
naivu, Itau tau© ua- - , _ - .. w v. , |

• • •» j i d i •• Maskva—Sovietų valdžia LWtUVOS IT LonklJOS rasiStlį 1“Teisinasi del Provokacijų aVba Kominternas. Prūsei- 1
Renegatas Prūseika da- ka gerai žino, jog drg. An- 

garietis • Kominterne į užima 
atsakomingų vietų, ir jis žL 
no1, jog tį žino ne til^ klasiniai 
sųmonįngi lietuviai darbi
ninkai, bet ir jų priešai. Jis 
žino; jog ir Amerikos vald
žia (ir fašistas Fišė) žino, 
jog drg. Angarietis užima 
atsakomingų vietų Komin
terne ir yra vienas iš vadų 
pasaulinės proletarinės re- 

Rašydamas tas

bar jau bando “pasiteisin
ti” del savo provokacinio 
rašymo “Klampynėj” prieš 
“Laisvę”.

Net jo paties “frentai” jį 
smarkiai- ėda" už tai, kad jis 
griebėsi bjauriausios proyo- 
kacijos prieš dienr. “Lais
vę”, rašydamas savo šlamš
te, būk “Laisvė” gaunanti 
pinigų iš Maskvos. Na, ir
kadangi jo ta bjauria, fašis- voliucijos.

užtikrinti, kad gausime pil
nai' pašelpų ir [ 
išinoketi be jokių speciališ

posr^ertinę

kų ekstra mokesčių.
Todėl patartina kiekvie- 

mam APLA. nariui stoti už 
| vienybę su L.D.S., kad už
tikrinti sau geresnę ateitį.

Neklausykite tų žmonių, 
kurie šiandie pripasakoja 
visokių niekų, visokių bau
bų prieš draugus > Mizarų, 
Bimbų, Gasiunų ir kitus.

svarbesnio, kaip darbininkų jos ne tiktai kad. visi na-1šitie žmones yra darbinin-
vienybe? Sakau darbin'in-

“Lietuvos žiniose”, vasa- I triotinių” „ sukaktuvių ap- 
rio 1 d. tilpo sekamas pra-! vaikščiojimo, 
nešimas: v ’

Vyriausio Tribunolo pro.kįu
roro p. Kalvaičio žentas Lo- ša, kad fašistiniai valdonai tik keli draugai išsireiškė 

.. džiuje Lenkijoj yra aukštas užtvirtino antrus ligonių
valdininkas. Pas žentų gy-ikaqnq Kaune
vena ir p. Kaįvaitienė,-1 da-1 RaS0S linRimus tvaune.
barJsmarkiai susirgo. Taigi,'
vyriausio tribunolo prokuro- lių 25 d.) panaikino Aodel, 
ras savo sergančios žmonos kad laimėjo kairieji darbi- 
aplankyti į Lodžių ir išvažia-' ninkai, komunistai ir jų
V° v uv Kalvait* pavaduoja I simpatikai. ’Kairiuosius

i darbininkų atstovus fašis-

savo mintis. Daugiausia, 
rodosi, rašė d. J. Gasiunas, 

Pereitus rinkimus (spa-’APLA. Centro Sekr. Aš 
iškalno pasisakau, kad pil
niausia stoju už lygių vie
nybę, tai yra, kaipo lygus 
su lygiu taip, kaip yra pa
skelbta APLA: Centro Ko
miteto pranešime visoms 
APLA. kuopoms ir visiems 

. nariams.
Bet kiekviename nauja-

rial gavo lygiai išmokėti 
paselpų bei posmertinę. bet 
draugija paaugo veik tri
gubai, turtui Reikia pasa
kyti, kad: tiktai ačiū riaujai 
konstitucijai šiandibi APLA. nevelina gero del APLA., o 
gerai gyvuoja. Jeigu mes i ypatingai del APLA. senų 
dar šiandie turėtume senui narių, kaip lygiai nevelino 
konstitucijų, tai kažin ar gero del APLA. anuo sykiu 
APLA. šiandie gyvuotų? O fašistai ir .socialfaŠistai, 
jeigu gyvuotų, tai jau galines juos'tada ėmė pasiuti- 
nesykį butų reikėję mokėti I mas, kad APLA., priimda- 
ekstra mokesčiai.

Mes padarėme gerų žing
snį, priimdami nauja kons
titucijų, o jeigu mes susi
vienysime su Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimu, tai 
padarysime kelis sykius ge
resnį žingsnį, nes tuomet 
mes būsime didelės organi
zacijos nariai, ir musų atei-

kų klasės priešai, ir jie la
bai bijo ir nenori darbinin
kų vienybės.' Del to jie vi
somis keturiomis priešinasi 
šiai vienybei. Tie žmonės

tinp"nrovokaciia nasinikti ' provokacijas Prūseika labai Į- Visokie Lietuvos fašistų: tų valdžia sugrūdo Kaleji-
™ nlflėiL liptnvi i darbi i gerai žinojo, kad jo pasa-jniai valdininkai yra gimi-.man; antruose rinkimuose AruA.
ninku mncpą tai Prūseika1 kymą “Mizara.. parsivežė įnystės ryšiais- susirišę su i neleido kovojantiems darbi- APLA.
™bar štai kaip “teisinasi” I kapitalo iš Angariečio” visi Lenkijos fašistais, dvarpo-1 „inkams nei pasijudinti. Z----- ----------------- .
«Kkmnvnėi”: supras ne kitaip, kaip tik, niųis, valdininką!^n* tt. [Taigi, pastaruosius rinki- me klausime randasi prie- tis bus5 užtikrinta- busime“Klampynėj .
- Dabar apie naujausių, švie
siausią melų (o kiek jų dar
bus?). “Laisvė” ir “Vilnis” Į .v TZ • ■ 
rėkia, būk aš rašiau, kad j Ulba is Kommtemo. 
“Laisvę” remia “Maskva” į 
(suprask, Sovietų valdžia ar ■

• Kominternas). . .v. ,♦
baikįų! Iš Sov. valdžios ir j sipiKtino net jo suveazioti ■ s^a *e susivienijimo 
Kominterno “Laisvė” negaįiš pasėkėjai, tai .renegatas ’fašįstįne Lenkija; r jie 
ir nęgavo nei cento. Paga-11 ruseika dabar visaip suki-< itaį . susivienys kuOmet! 
liauą mano keturių eilučių. nejasi ir “teisinasi”. I T Wnvnq ir T Pnkiinq pastaboj Maskvos vardas nei! I Lietuvos u Lenkuos tasisti-
nesuininėtas.

Suminėta tik Aif^ariečio 
vardas. Angarietis juk yra . 
idėjinis bimbininkų vadas. 
Kur Jis negyventų, bet logiš
kai kalbant, tai jis ir turi rū
pintis “Laisvės” reikalais. O 
kadangi, anot senos Abeko' 
filozofijos, “idėjos tampriai 
rišasi su pinigų maišu,” tai 
kodėl Angarietis negalėjo pa
rinkt Mizarai bent tiek kapi
talo, kad atmokėti ir išvyti iš 
“Laisvės” tuos šėrininkus, ku
rie subudkvojo “Laisvę.” Vi
sai natūralu.
Matote, tas provokato

rius dabar* jau kalba, kad 
Angarietis “galėjo parink
ti” Mizarai pinigų. Bet 
štai kų jis pirmiau sakė:

Ačiū Miząrai, kad parsive
žė kapitalo‘iŠ Angariečio. . . 
Jei ne* Mizaros kelionė pas l 
Angarietį, tai “Laisvė” būtų 
buvus jau kaput/
Kų reiškia tokis pasaky- 

* . mas? Prūseika čia aiškiai 
pasako, kad “Laisvę” 
nuo bankroto išgelbėjo An
gariečio pinigai. Ar keli 
doleriai, arba net keli desėt- 
kai surinktų dolerių galėtų 
išgelbėt? dienraštį “Laisvę” 
nuo bankruto (nuo' “ka
put”) į jeigu dienraštis būtų 
prie to priėjęs? Žinoma, 
kad ne] y1’ J

Taigi, Pruseikos .provoka* 
cinis pasakymas “Jei ne • Mi
zaros 'kelipnė jias Angarie
tį, tai-“Laisyė”: būtų buvus 
jau - kįaput”;'nieką kito ne
reiškiu kaįf tik ‘būk; Mi-’ 

.žara parsivežęs didelę su- 
’ mų pinigų iš'Maskvos (nes- 
, varbu, ar.Prūseika sako nūo 
.Angatiiečio ar nuo ko ki
to). O iš i kur gi- Angarie- 

K tiš, kaipo asmuo, gali turė- 
. ti pipigų maišų? Iš kur gi 

Angarietis gali duoti tiek 
piriįgu, kad ušgelbėti “Lais
vę^’ nuo bankruto? Prusei-

' ka labai gerati žino, kad An-

Politiniai jie laikosi ben- mus\ laimėjo fašistiniai ele-'-šingų žmonių. Taip ir šia- 
arba dro fašistinio principo: te- mentai: smetoninių fašistų'me vienybės" klausime jų 

tiesiog.iš Sovietų valdžios•roro pagelba^spausti ir iš- 
' naudoti darbo mases.

Rpt kadangi in ta bian Už tal'' naturalis .dalykas, dangi tie elementai yra dar- bininkų vienybei smarkiai 
vaiu^a ai ■ .r-x- g 3 3 1 kad Lietuvos fašistiniai vai- bininku nriešai tai krūvi- J 'NerSkL taina.faslstin%Provokacl^Pa: !donai labiau ir labiau kryp- U 1 ’

kad “Laisvė” slaptai gavo 
pinigų iš Maskvos: ;

grupė, krikščionys demo- yra; nors labai maža dale
le ratai ir socialfašistąi. Ka- lė, bet vistiek jie šitai dar-

ma naujų konstitucija, ga
lės kelis sykius geriau gy
vuoti, kaip su sena kohsti- 
tucija. Tai ir šįtįe nauji 
priešai nevelina nieko gero 
del APLA., nes jeigu mes 
susivienysime, tai dar ge
riau galėsime gyvuoti, ne
gu dabar.

’ J. Gataveckas, 
APLA. 3-ios Kp. Narys.

“Šv. Marijos” “Stebuklai” XX Amžiuje
“1917 m. Fatiampje Po r-1 pasirodo pati “dievo gimdy- 

” su mažučiu.
Įspūdis buvo didžiulis.

priešinasi.
trims į toja 

Marija.
čia turiu Ainty A.P.L.A. itugalijoje . pasirodė 

3-čią kuopą, Carnegie, Pai I vaikučiams, Švenč. _ ..... ..
Šios* kuopos didžiumą marių Jy^L^YvAko^kdJPnKas ^bie^ a‘n“iW ir ofi‘ 
griežtai nusistatę pries vie- id a. įvyko įsKiimingas ...
nvhP Tie sako kad ieitni to pasirodymo paminėjimas. ^1_e.11ia,1, ls.n^u?°J.° -nyoę. jie saxo, xaa jeigu p . . , , , buklų” kiekvieni savo inte-
Liet. Darb. Susivienijimo i ries Keletu metų mažai Ras : { . • ir kiti naj__ ______• ___ it ame ta nasirodvma zinoio resams. ii vieni, n Kiti pa

Bankai pasidaro didelius ti ir prisirašyti prie APL- 
pėlnus, lupdami nuo yalstie- j A-, kaipo nauji nariai.

; nepribųžįstųi Bet jeigu rei-
„ . T ! ketu APLA. bariams įsira-- Pereitais metais Jungti-į 

inese Valstijose įplaukos už 
farmų produktus buvo ma-

Prašau labai garbūs “ko- žesnes, negu 1930 metais, 
votojai” nesiuntinėti man Agrikultūros Departrųento 
jūsų gazietos, kūnų iki šiol Paskelbtos nepilnos skaitli- 
siuntinėjote. Kadangi “V.” n^.s Paeitais me-
ateidinėja po vienu adresu, tais įplaukos uz farnrų pro- 
o “L.” po kitu, tai Klampy- piktus sieke $7,000,000,000; 
nės leidėjai, gavę abu adre- 1930 metais siekė^ $9,347,- 
sus, siuntinėja to šlamšto 
net po dvi kopijas. Negaliu, 911,000,000. Reiškia, knziui 
įsivaizdinti, kaip tai žmo- didėjant įplaukos žymiai j 
nės darbininkai, buvę kovo
tojai už savo klasės reika
lus, pasiduoda grupei užsi
spyrėlių vadų, kurie darbi
ninkiškam judėjime buvo 
vadais todėl, kad praeity 
darbininkiškas veikimas bu
vo be jokioj disciplinos; bu
vę vadai darė, kų norėjo, 
nieks juos nedisciplinavo, 
nepaisant, kiek jie pridarė 
žalos darbininkiškam veiki
mui. Dabartiniai broliai 
klampyniečiai tai kopija bu

renegatas . -f agįstine Lenki j a;
nojo Smetonos valdžia juos 

su' užgiria.

[Lietuvos ir Lenkijos fašisti-
A<

Pranešama, kad Lietuvos griežtai nusistatę prieš vie- sį, 13 d. įvyko iškilmingas <<

i Kadangi niekaip negali'niams valdonams revoliuci- (^ašistų valdomas)
išsisukti nuo provokatoriaus, nis darbininku judėjimas r1 , metais padai e gryno 

užduoti mirtiną I Pelno 1,141,374.31.
išsisukti nuo provokatoriaus , nis 
rolės, tai net griebiasi kvai- grasins 
lo' argumentavimo, būk smūgį, 
tas provokacijas rašydamas i 
jis turėjęs mintyj, kad: An^! >
4 iizvL vii*' j I Pareiškimas “N. G.” iiiAt-i 1 i t . (1

[leidėjams

nariai nori, tai jie gali atei- pasirodymą žinojo
,f ■ — ir nelabai juo tikėjo. Dabar ^K0J°

Q pati bažnyčia iškilmingai jį/'dievo“dievo
kareiviams, kad 
ženklas” reiškia

, čių, augštus nuošimčius

ka labai gerati žino, kad An- 
gairietis netulri piųigų mai
šo, ir kuomet,jis-sako, kad 
Angarietis davęs Mizarai 
“tiek kapitalo, kad atmokė-* 
ti šr‘vuYLz rejnegatariis, tai 
jis žino* jog jis aiškiai pa-

tuoti pinigų. ' c ’ |
Kad “sušvelninti” tų savo 1 

provokacinį darbų^ kitoj į 
vietoj “Klampynėj” štai kų 
jis sako:

Bet jeigu “Laisvės” direk
toriai sako, kad iš “Angariečio 
jie negavo kapitalo”—labai 
gerai. Tai savo tą pasakymu 
mięlu noru atšaukiu, nes 
mums visai nesvarbu iš keno 
loskos opozicijai atmokami 
Šerai. Jei nei iš Angariečio, 
tai lai bus iš jo fanatikų Am
erikoje, bile tik atmoka.

Mes nereikalaujame iš 
provokatorių jokių, atšauki
mų. Juk darbininkų priešų 
ir yra tikslas daryti visb- 
kias provokacijas prieš ko
munistinį judėjimų, o mūsų 
tikslas yra tuos provokato
rius numaskuoti..

Bet labai mažai mums 
prisieina numaskuoti L. 
Prus eikų provokaciniam 
darbe. Juk> net savo “at
šaukime” jis dar praveda tų 
mintį, kad “Laisvė” galėjus 
gauti iš Angariečio kapita
lo, • 7; •Į

Koks gi Pruseikos, kaipo 
Fįišės Komiteto agento, tik
slas? Jo tikslas yra rody
tį pirštu- Amerikos fašisti
nę i x reakcijai: “Žiūrėkite, 
“Laisvė” išį Maskvos' ųuo 
Angariečio gavo kapitalo, 
Angarietis yfa vienris-iš Ko- 
nĮunistų Internacionalo va
dų. Pulkite “Laisvę”, kai
po 'užsienio' finansuojam 
laikraštį.”

Toliaus Pruseikos tikslas 
yra pasitarnauti Lietuvos 
kruviniems fašistams; Drg. 
Angarietis yra vadas Lie
tuvos Komunistų Partijos. 
Kuomet Pruseikį viešai pa
skelbia, kad Angarietis duo
da kapitalo net “Laisvei”, 
tai jis puikiai žino, kad jis 
tuo būdu sako Kruvinajam

Agrikultūros Departrųento

sumažėjo.

l A.. Kaipo nauji nariai. U L , v.; v x o-rpitn npronlpį kitaip jie jpkios vienybės ’’ne® V1S1 Portugą-|g‘e»tą pergalę
J™;. vyskupai su kardinolu Kaip tas viskas įvyko? 

pirmujprysakyje dalyvavo Kokiu būdu tai buvo padą- 
tose iškilmėse,.. 25 kuni- pyta? Tiktai prabėgus ke

tai aš’esu tikr^ f** dalino j leriems. metams po imperia-

Kaip tas viskas įvyko? 

l°se.iškilmėse.,..25 kuni- ryta? Tiktai prabėgus ke- 

šv. komunijų”... rištinio karo pabaigos ame-
Tokių tai naujienų paduo-! rikoniškam žurnale “Popu- 

da Lietuvos kunigų laikraš-; darioji mechanika” buvo 
tis “Rytas” per. m. rugsėjo i patalpintas paveikslas, su 
-- -- - ■į “stebuklo” paaiškinimu,
gų Marijos pasirodymų. Iš i kaip tas buvo padaryta, 
^žinutės aišku, kad tai kuni-: T amsiu viena naktį, 
gų pramanytas “stebūklas”,; kuomet dangus buvo ap- 
vienok gerų biznį jie iš to ■ dengtas tirštu debesų ap- 
padarė. Matyt, ir Lietu- s dangalu, išskrido orlaivis, 
vos kunigams seilė varva, I ant orlaivio buvo įtaisytas 
kad kokį-nors stebuklų pa-! stiprus burtininkiškas švy- 
darius. < 
jau sunku padaryti.

i Ypatingai per didįjį im-j 
T^/riEe^Hstinį dau& ^as|besu, pamainančiu 
i ' APLA 1 kalhpin. nevienas net savo <, . ,

syti į LDS., kaipo, naujiems 
nariams, 
kad jie tam labai griežtai* 
butų priešingi. f

Žinoma, tai labai papras
ta, labai naturališka, nes ir| 
naujai APLA. konstitucijai]23 dieną apie tą stebūklin-1 
labai smarkiai priešinosi iri 
kėlė didžiausių suirutę viso
je APLA. draugijoj.

Tų visa riksmų, tų visų 
suirutę kėlė Jkaip tiktai ta

j pritarimu fašistų ir social- 
fašistų geltonos spaudos.

Prekybos Departmentas APLA. 3-čia kuopa siunti- 
praneša, kad 1931 metais i nėjo bjauriausio turinio me-į 
kietos ir minkštos anglies' lagingas ir-šmeižia] 
Jungtinėse Valstijose buvo!zoliucijas po visas ^APLA.!kalbėjo, nevienas net savo' 
pagaminta 437,641,000 tonų J kuopas, ir tuo pačiu sykiu akimis matęs “stebūklada-' 
18 nuošimčių mažiau, negu ragino visas kuopas, kad rėš” Marijos pasirodymų. 
1930 metais, kada buvo pa-įjos atmestų naujųjų APLA.( peiko Marija rado reika-i 
gaminta 536,911,000. konstitucijų, ir visus 22-ro jįngU daryt stebuklus ypa-! 
minkštos anglies . pereitais seimo nutarimus. Bet kaip, tingai 1914-1918 m.? Gal 
metais pagaminta 378,110,- mes visi, žinome APLA 3-čia ngrspėt kraujo trokš- 
000 tonų. ' ?? tokiomis savo tanpius imperialistus? O,

--------  šmeižiančiomis, rezoliucijo-.nej juk “dievo įpėdiniai”
vusių šli upinių laisvamanių- ' American Petroleum Iri- mis nieko nelaimėjo, nepa- anį žemės—kunigai popai 

--------..... kad Yyko 3.ąiai kuopai suardyt nętgi pate popiežius' ’laimi- 
surinko APLA. narių vienybę. Rei- no ginklus, laimino armijas,

revoliucionierių
juos visi turi 
-visokios draugijinės išma- 
.. f . \z ' i ’ > f ■ . i • • < ♦ f f //'rfw4 r

pynė” dvokia pęlesįaią,. Tai jįpį; įkrduotoAisoj šalyj.’ [be ir dabai

nes pas stitute praneša, 
prieglaudų, metais »valstijos . ___ o_____z___________

taksomis už kia pasakyti,- kad nepavyks laimino tas žudynės. Viso-$549,150,000

O tai juk ne taip turys (“raganiaus lempa”), 
į Ten taipgi buvo negatyvas 
j su nupiešta ant jo “dievo 
i gimdytoja”. Ir štai ant de- 

i savimi 
j kino ekranų, ir pasirodė tas 
I “ženklas”...
I Tokius tai žulikiškus bū
dus vartojo kunigai ir po
pai kvailinimui kareivių per 

i imperialistinį karų, kad jie 
dar didesniu nuolankumu 
pildytų imperialistų įsaky
mus.

Žiūrėk, ir Lietuvos kuni- 
I gai da prasimanys kokį 
“stebuklą.”t r ; ° u f f j. t/ 7 x v JLCV11I11X1V L CIO ZiUULJrllVO# V

tos,-už ta'4 ir toji jų' “Klūmį. 16,399^000,000 galionų gązo- suardyti darbininkų vjeny-/ se kariaujančiose šalyse ga- 
...i m... .. ~ .ai 1’. SocialfaŠistai Įima buvo išgirst vienų irtų

iš “Naujienų” i bei “Kelei- patį, kunigijos šūkį: 
vio”, fašistai iš “Dirvos,”.!
“Vienybės” bei • “Tėvynės” kad jūs kariaujate už dievą “7i;an«a Volhd 
rėkė, klykė visokiais balsais1 ir tėvynę.” Tuo tikslu ir •su lZdnsa

bjauriausios, rūšies kontr
revoliucinis y ilapasv • dangs- Chryslerio autom o b i Ii ų 

' me- 
tais padarė gryno pelno $1,- 
468,935. ■ ■

Nepaisant didelio krizio, 
įvairios kompanijos dar pa^ 
sidaro didelius pelnus, nu- 
kapodamos ^darbininkams 
algas ir priversdamos dar
bininkus smarkiau' dirbti.

X S.

įtartis komunistų- vardu, j korporacija, pereitais 
kad gavus daugiau pasekė-' 
jlj palaikymui to “čįapsuį- 
riio” kromo.,

Sąžiningai kovoj ųnčiam
darbininkui už komunizmo 
principus, už darbininkų 
reikalus ne vieta pas tokius 
darbininkiško judėjimo 
griovikus. Tegul tas būre
lis klampoja į pelkes, 'kaipo 
grašiagaudos ' “panelės,” 
mes, darbininkai, eikime su Toronto, Kanada. 
“Laisve,” su “Vilnia”,; su A. tario valstijoj 4931 metais 
Komunistų Partija. parduota 12 riūoš. mažiau

vio”, fųšistai iš “Dirvos,”

“Priekalas”
J “Eiki-] --------------

te ir kariaukite, žinodami, EasfoflO Linksmas Vakarėlis

parduota 12 riūoš. mažiau
' Ig. Urbonas, svaiginančių gėrimų, 

San Francisco, Gajų1930 metais* < ; į
1 i f

negu

prieš_APLA. naujų„konsti-,“stebuklus” jie darė. Va* 
tucijų ir-prieš J. Gatavec-1 vieno tokio Marijos “ste- j 
kų, buvusį tuo sykiu Cent- (būkladarės” pasirodymo ap- Bendro 
ro. sekn, būk pagal APLA. i rašymas.
naujų konstitucijų nariai! Tai buvo 1915 metais, pa-| 
negaus nei pašelpps, nei po-J ciam imperialistinio karo I 
smertinės, nes Centro* Ko-1 {šėlime, ' ImpepiaUstųi visas į 
mitetas, jeigu losKa, tai iš-1 pastangas dėjo, kad pakelti* 
mokės pagal savo nuožiūrų, savo armijų ūpų. 
ir-kad pašelpų bei posmer-
tinę gaus tik. bolšeyikai,' o licijoj Peremišliuj popai nu- lųj šoLlis? V bus °kitų 
kitokio nusistatymo nariai 14-: -
negausių nei pašeipos, nei

• * *'* • A

Rengia Eastono Darb. Org.
► Veikimo Komitetas, 

subatoj, 20 d. vasario (Feb.), 
Easton Baking Cp. svetainėje, 
34 .N- 7th St;, Easton, Pa. Pra- 

i sides 7-tų vai. vakare.
Kviečiame visus, kaip jau- 

! nūs, taip ir senus atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai. Turėsime

]^nyo^mėnesį 1915 m. Ga- ggyą muziką, kuri grieš
J 

tarė pakelti karinę dvasių jfbmų . 
kareivių tarpe “stebuklo” į

viso- 
sma-

T „a - , ę . Stebuklo . . Įžanga: visiem? veltui!
posmertinės. Taip fašistai pagelba. Ir štai tamsių nak- praleiskit progos!, 
ir spcialfašistąi šaukė z per tį, ant debesiuoto dangaus Kviečia Komisija.ir socialfašistąi šaukė z per tį. ant debesiuoto dangaus

Į. f . * i . ' !■ , . > ’ v.

Ne-

\’ *



Pusjapįs Trečias

DETROIT, MICH

Komitetas(Tąsa)

DARBAN IŠBAIGTI PLATINTI
DARBININKU

KALENDORIŲ
DAR TURIME 750 EGZEMPLIORIŲ

parengime

Pasveikinimas

Ohio parengimo

ELIZABETH, rasų

NISTRACIJA
Laisves’ Suvažiavimui

♦••A

nu

NAUJO KARO GAISRAS

Visi litera 
kurie pil

ni oney 
dolęrių, 
Kirstu-

Santiango, Kuba
17 d. vėl čia buvo jaučia

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

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

Siunčiame iš 
delegatus, 3 nuo 
savo serais, 
negalime finan- 
!‘Laisvę/

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamas su linimentu 
PAIN-EXPELLER

Penktad., Vasario 19, 1932

Pasveikinimas “Laisvės 
Bendrovės šerininkų 

Suvažiavimui

Laisvė”, vadas, orgąni- 
lietuviu darbininku

Pasveikinimas i
Kadangi mes negalime daly 

vauti taip svarbiam suvažiavi 
me, tai mes, binghamtoniečiai 
sveikinam 
suvažiavimą, 
kad “Laisvė 
Komunistų 
siunčiame 
nuo draugų

Bangos Choras nutarė su- j 
rengt koncertą balandžio (Ap-i 
riliaus) 3 d., tai yra pirmą Į 
sekmadienį po velykų. \ Cho-J 
ras kviečia visus vietinius ir Į 
apielinkės d arbininjkiškus lie-i 
tuvius nepamiršt to parengimo 
ir dalyvauti, o taipgi tą „dieną 
nerėngti kitų pramogų. Kon
certo programa bus vėliau pa
skelbta. ' .

Choro Korespondentas.

PARAŠĖ D. M. ŠOLOMSKAS
KAINA 20 CENTŲ

LAISVĖS AD
46 Ten Eyck St. /

Laisvės” 
Laisvė” po Ko 

vėliava!

Kurie dar neturite Dąrbininkų Kalendo 
riaus greit užsisakykite, prisiųsdami 25 cen 
tų vertės pašto ženklelių (stamps) 
tuoj aus pasiųsiu i e jums Darb

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

o mes 
Kalendorių.

Kintamieji Paveikslai apie 
Bedarbių Maršavimą ir 
Sovietų Respubliką

PITTSBURGH, Pa. — Be- 
darbių Taryba ir Darbininkų 
Tarptautinė Ęagelba rengia 
rodymą krutamu paveikslų 
apie bedarbių marsavimą į 
Washingtdną ir apie Sovietų 
Sąjungos gyvenimą. Taipgi 
kalbės drg. John J. Baliam,

Laisvės” Bendrovės Suva 
žiavimui

Pereito karo metu, rusai kareiviai nuodingų gazų sferoje

Pasveikinimai laisvės’ Bendrovės Šeri 
ninku Suvažiavimui

Negalėdami būti dali 
prisidedame nors si 

komunisti

imo Konferencijž 
, 28 . d. Vakario

Laisvės” Dalininkų 
žiavimui

Dienos j

LIETUVĄ
Greičiausi

Garlaiviai Pasauly

Pasveikinimo Rezoliucija 
“Laisvės” Dalininkų Suva
žiavimui nuo Detroito Dali
ninkų ir Skaitytojų, Priim
ta Susirinkime, Laikytame 
Vasario 10 d., Draugijų Sve
tainėj, 3302 Junktion Avė.

šiandieninis kapitalizmas, 
įžengęs į imperializmo laipsnį, 
arba paskutinį savo gyvenimo 
laikotarpį, daro vis didesnį 
spaudimą ant darbininkų kla
sės. Negalėdami bedarbės kri
zių problemas išrišti nepakei- 
čiant šios tvarkos, ir matant 
darbininkų kilimą visur priveš 
bedarbės alkį ir badą, kapita
listai jau rengia skerdynes, ku
riose nori kraujuose paskan
dinti minias darbininkų, ,su vil- 
čia, kad dar kaip nors pratęs 
šitos alginės vergijos dienas.

Kaip visada, taip dabar dar 
labiau, spauda lošia didelę rolę. 
Kapitalistų spaudh yra tam, 
kad apnuodinti darbininkų pro
tą. kad jie negalėtų suprasti 
savų reikalų, šita spauda yra 
įsišakojus į daugelį šakų: tie
sioginė kapitalistų spauda, ku
ri atvirai veikia prieš darbinin
kus, ir kitokia, kuri, po prie
danga darbininkiško vardo, ir 
darbininkiškų frazių, veikia 
kapitalistų naudai ir prieš dar
bininkus. ,

Vienatinė spauda, kuri tei
singai tarnauja darbininkų 
klasei, yra ta spauda, kuri sto
vi po Komunistų Partijos kont
role. “LĄisvė” yra vienas mū-

Laisvės” Dalininkų 
žiavimui

Sveikinu “Laisvės” Bendro
vės suvažiavimą. Linkiu, jum, 
draugai, svarstyt dienraščio 
reikalus ir išlaikyt “Laisvę” 
po komunistų vadovybe. Įde
du $5.00 “Laisvės” reikalam, 
ypatingai kovai su prūseiki- 
niais kontr-revoliucionieriais.

Draugiškai,
P. Repečka,

Inglewood, Calif.

Vardan ALDLD. 10-to Ap-. 
skričio ir APLA. 3-čio Apskri-i 
čio. Sveikinu širdingiausiai I 
“Laisvės” Bendrovės metinį šė-į 
rininkų suvažiavimą ir linkiu! 
pasekmingiausiai įvykdyti pra
vesti gerus tarimus dienraščio 
“Laisvės” gerovei, ir griežtai 
pasmerkiu sklokirrinkus ir vi-' 
sus darbininkų judėjimo prie
šus. Šis šėrininkų suvažiavi
mas turi padaryti galą skloki- 
ninkams ir iššluoti lauk visus,'; 
kad jų nei pėdsakų neliktų, o 
“Laisvė” tegul pasilieka po ko
munistų vadovybe ant visados.'

Draugiškai,
ALDLD. 10 Apskr. ir APLA. 

3 Apskr. /
Sekr. St M. Leeęis.
Saginaw, Michigan. Į

P. S. Didžiai apgailestauju, 
kad neišgaliu daugiau prisiųsti 
del “Laisvės” aukų, teišgaliu 
$1.00, nes jau 31 mėnesis, kai
po tedirbu ant mėnesio po 7 
dienas. Tai yra skurdus gyve
nimas. L. L.

Pasveikinimas “Laisvės” šė
rininkų Suvažiavimui

Sveikinu draugus kovotojus 
po komunistų raudona vėliava. 
Lai gyvuoja “Laisvė,” komuni
stinis darbo žmonių laikraštis! 
Lauk visus nepataisomus prū- 
seikinius oportunistus, prisi
dengusius komuriistų vardu', iš 
mūsų darbininkiškų oragniza- 
cijų ir iš Šėrininkų tarpo!

Linkiu geriausio pasisekimo 
suvažiavimui.
Waterburio 6 
kuopų ir 3 su

Gaila, kad 
siškai paremti Laisvę/' šiame 
kritiškame bedarbės laike.

M. Krasnitskienė,
Waterbury, Conn.

su lietuvių darbininkų tokis 
laikraštis, už tai mes, “Laisvės” 
dalininkai ir skaitytojai, susi
rinkę seredoj, vasario 10 d., 
sveikiname “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimą ir pareiškiame sa
vo pasitikėjimą, kad suvažiavi
mas atmuš mūsų priešų sklo- 
kininkų Pruseikos, Butkaus ir 
kitų atakas ir išlaikys “Laisvę” 
komunistiniu dienraščiu, tokiu, 
kokiu jis dabar yra.

šalin parsidavėlių sklokinin- 
kų rankos nuo mūsų

Lai gyvuoja 
mwnistu Partijos

Pasirašo:
Pirm. A 
Rast. R.

pasižymėjęs darbininkų vadas.
Parengimas bus vasario 20 

d., Darbininkų Centre, 2157 
Center Avė. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi kviečiami daly
vauti.

Kas Naujo Girdėt Detroite

Plačiai dalyvaujant Detroi
to darbininkų judėjime, gali
me matyt daug naujo; ir gali
me pasakyti, kad tokibj dide
lėj bedarbėj Detroito lietuviai 
darbininkai gana darbuojasi; 
beveik nėra nei vieno šešta
dienio ir sekmadienio, kad ne
būtų kokio parengimo, konfet- 
rencijos bei susirinkimo. Ne
žiūrint visokių kliūčių, darbas 
varomas pirmyn.

Ir dabar, pasižvalgius po 
Detroitą, teko sužinoti, kad 
rengiamasi prie didelių iškil
mių 28 vasario. Tai bus mar
gumynų vakaras,< dainos, mu
zika ir prakalbos ir dar pir
mu sykiu mūsų 
grieš Lietuvių Benas po vado
vyste drg. J. Gugo ir dainuos 
Aido Choras saVo naujas 'dai
neles; taipgi bus solų ir duetų 
ir, ant galo, kalbės drg. F. 
Abekas iš Chicagos, labai ge
ras kalbėtojas, kuris mums pa
sakys ką nors naujo. Ir tą vis
ką girdėsite ir matysite tiktai 
už 10 centų, o visas pelnas yra 
skiriamas “Vilnies” popieros I 
fondui.

Tai draugai ir draugės, ma
tome, kad to parengimo tiks
las yra labai svarbus. Todėl 
visi ' atsilankykite; tuomi pa
rengsite savo laikraštį “Vilnį,-’ . 
išgirsite ką nors naujo ir links
mai laiką praleisite. Tėmyki- 
te pranešimus mūsų spaudoj, 
kur bus nurodyta 
vieta ir laikas.

EUROPA
Rusisickiraas ii 
Į LIETUVĄ 

savaitė išplaukimai gerai iino- 
Laivais. Užeisakykit vietas 

reikalaudami Lloyd laivakorčių,

Brangūs Draugai :-
Sveikiname šį “Laisvės” da

lininkų suvažiavimą, kaipo 
Amerikos lietuvių darbininkų 
pergalę ant oportunistų. Metai 
sukanka, kaip “Laisvės” dien
raščio suvažiavime didelė dau
guma šėrininkų gal ir dvejo
jančiai pasisakė už komunistinį 
dienraštį “Laisvę”. Tuom syk 
Pruseika, Butkus ir ko., nema
žai dalininkų buvo suklaidinę, 
“kad ir jie stoja su Komunistų 
Partija.”,

šiame suvažiavime dalykas 
aiškus. Ir tie, kurie dvejojo 
(pernykščiame suvažiavime), 
kad Leonas pasitaisys, šiandien 
jau aiškiai mato, kur skloka 
nuklampojo. Ryt po ryt pra
regės, kad prieškomun ištinę 
opozicija yra prarūgus kontr
revoliuciniu raugu — nebepa
taisoma.

Linkime, “Laisvės” dalinin- 
kai-proletarai, dar labiau suce
mentuoti mūsų dienraščio lini
ją su Komunistų Partijos, Ko- 
minterno linija.

Lai gyvuoja komunistų dien
raštis “ 
zatorius 
masių.

Mes, “Laisvės” skaitytojai, 
Patersono, N. J., sveikinam 
“Laisvės” Bendrovės šėrinin
kų suvažiavimą ir patartam 
rimtai svarstyti ‘-Laisvės” dien-' Ateivių Gyn 
raščio visus reikalus. 1 Nedėlioję,

Mes esam 'pilnai patenkinti i Lietuvių Darbininkų svetainė 
dabartine “L.” linija, kuri yra je, 920 E. 79th St., įvyks Tarp 
vedama po Komunistų Partijos tautinė Ateivių Gynimo kon-j ka-tą dieną 
vadovybe. Taipgi užgiriam ve 
damas kovės prieš sklokinin 
kus, kaipo darbininkų klasės Į tai, dalyvaukite 
neprietelius ir provokatorius. !

Ir ateityje pasižadam r.emti! 
“L.” komunistinę liniją ir vė-j 
damas jos kovas. Taipgi mes 
i’eikalaujame, kad “L.” pasilik- Į 
tų po pilna Komunistų Partijos 
vadovybe. Tddel parėmimui 
“LZ’ aukojame $5.00.

Lai gyvuoja “Laisvė” ir gi
na darbininkų klasės reikalus! 

Draugiškai “Laisyės” skai
tytojai.

Skaitytojų komisija:
J. Matačiūnas, 

t F.j Buslavičius,
J.; Jokubauskas.

ninkais 
$5, kaipo paramą 
niam dienraščiui.

Tomo Mooney Minėjimo 
Mitingas su Programai 

j ' Cleveland, Ohio !
CLEVELAND, OHIO. — Su-' 

batoje, 20 d. vasario, 8 vai. 
vakare. Lietuvių Darbininkų 
svetainėje, 920 E. 79th St., 
yra rengiamas Tom Mooney 
paminėjimo, masinis mitingas, l 
prakalbos su programa. Dai-j 
nuo Lyros Choras ir kiti daini- i 
ninkai. Bus geri kalbėtojai, , 
kurie nupieš Tom, Mooney. 16 i ...... 
metų gyvenimo kalėjime. Tom i kad bedievių 

' Mooney buvo šios šalies val- 
! dančios klases nusmerktas 

>i mirtim Bet Rusijos darbinin- 
i kų galingas protesto balsas iš- 
• gelbėjo jo gyvastį. Amerikos 
i kapitalistų klasė pabūgo to 
i protesto ir pakeitė Tom Moo- 
I ney mirties bausmę amžinu 
kalėjimu.

Lietuviai darbininkai, atei
kime skaitlingai į šį mitingą 
pakelti protesto balsą prieš 

. Amerikos kapitalistų klasę ir 
kartu pareikalauti paliuosavi- 
mo Tom Mooney.

Niekas kitas nepaliuosuos 
Tomą Mooney iš kalėjimo, 
kaip tik organizuotas darbi- 

į ninku spaudimas.
Draugijos, kurios dalyvavo

te Youngstown© konferencijo
je, kad sudarius organizuotą 
spaudimą, paliuosavimui To
mo Mooney, Scottsboro, Ken
tucky ir visų politinių kalinių, 
raginkite savo narius dalyvau
ti šiame masiniame mitinge.

K-sija.

munistu.
Po prakalbų vietinės Ą.L.D. 

L.D. kp. draugės moterys su- 
ryte, įvyks naujo rengė gerą vakarienę pas d.

Kasparavičius stuboje su įžan- 
‘ ga po 25 centus. Svečių bu- 
! vo daug. . Draugai pasakė po 
Į.prakalbėlę; pasidalinom įvai
riomis mintimis; taipgi neuž- 
i miršome ir Kentucky vargingų 
' mainierių. Svečiai jiem sume
tė $2.56. Tai buvo trečia au- 

Aukavome pa- 
ferencija. Lietuvių Draugijų ; dengimui lėšų už debatus $4.- 
visi pernykščių metų delega-į 21, aukavome pasiuntimui te- 

Pradžia ICUlegramos Lietuvos Smetonai 
$2.40. Visiems aukotojams 
tariame ačiū;

Vakarienės surengime dau
giausia pasidarbavo draugės 
P. Kalendienė, Skystimienė, 
Kerienė, Kasparavičienė. Pa
aukojo vakarienei ir valgių : 
Kalen&iene 6 kvortas grybų, 
Skystimienė bulvių ir kopūstų; 
Bužinauskienė kopūstų ir agui* 
kų; Vąikutienė vyšnių. Kerie
nė ir Kasparavičienę “keksų.” 
Mes, visi, pavalgę, lariąme 
ačiū. Ko ko, bet vakarienių, 
tai turėtume rengti baugiau.

Saulėtekio.

Laisvės” šėrininkų 
, r e i k a 1 audami, 
” .būtų vedama po 
Partijos linija, ir 

mažą auką $10.00 
Po $1.00 auko

jo: 1. žvirblis, O. Girnienė, M. 
žvirblienė, H. žukienė, J. Vai
cekauskas, U. M. šimoliūnie- 
nė, B. Žmitraitę, V. Zmitraitė 
ir H. Vaicik; po 50c. S. Vai
neikis ir A. žolynas.

YOUNGSTOWN, Ohio. — 
Vasario 14 d. turėjo įvykti 

i debatai kunigo Shteigmano 
i su drg. Gasipnu iš Pittsburgho, 
’ Pa. J. Gasiunas stojo, bet 
■ kunigas nepasirodė; su visu I 
savo “mokslu” ir dieviško ma
jestoto galybe susmuko, kaip 
lepšė apie savo kotą; tik pri
siuntė kunigišką laišką/ iško- 
liodamas debatų komisijos na
rį J. Kasparavičių. - Į 

Keliais atvejais buvo šauk-' 
tas oponentas iš kunigo pusės, j 
bet niekas nestojo. Tokiu bū
dų debatų nebuvo. Drg. J.; 
Gasiunas pasakė labai tinka
mą prakalbą apie kunigų ro-Į 
lę, kaip jie veikia į tamsias i 
darbininkų minias. Kitas drg. j 
anglų kalboje pasakė gerą į 

; prakalbą, kaip feikeris kun. i 
Jokūbas Cox veidmainingai; 
apgaudinėja bedarbius, pats! 
būdamas kapitalistų klasės ap
gynėjas.

Drg. Mažeika, clevelandie- 
tis, pasakė gerą prakalbą, 
šis pusėetinai uždavė karčių 
pipirų tam kunigo klapčiukui,, 
kuris išgelbėjo visą kun. dva- > 
sišką mokslą ir patį kunigą, j 
Mat, tas klapčiukas porą die- 

j nu prieš debatus aplakstė vi- 
I sas parapijonų ir šiaip žmonių 
I stubas, sakydamas, “neikit, 
I nes debatų nebus.”
( Tas gaivalas melagius ir ne-1 
tiki, ką jis pats sako; kitus at-; 
kalbino, o pats atėjo. Jam irgi 
baisu, kad tikinti darbininkai 
negalėtų savistoviai protauti; i 

; o pats yra tokio būdo žmogus, 
j kad, rodos, jei galėtų, tai net 
I altorių iš bažnyčios ištaraba- 
;nytų. ; i
l . Kunigas Shteigman sako, 

vaikai ir mer
gaitės ištvirkę, bet nepasižiūri 
į vaikus šio savo gelbėtojo. 
Bažnytiniai išauklėtas jo 
nūs, nuteistas už kriminalį 
sikaltimą, mirė Columbus 
Įėjime, o duktė, pametus 
vyrus, palaidai gyvena.

Šios vietoje debatų prakal- 
! bos buvo gana gyvos, o del ko 
į kunigas Shteigmana nestojo į 
i debatus, tai pakalbėsime kitą 
I karta. , i u ;

Prakalbos buvo ir kartu ma
išinis mitingas. Tapo pasiųstą 
l protesto telegrama Lietuvos 
i prezidentui Smetonai, kad mir- 
I tin nuteistas drg. Kasperaitis 
I ir visi politiniai kaliniai būtų 
i paliuosuoti. Priimta ir pasiųs
ta rezoliucįja Alabamos gu
bernatoriui, kad paliuosuotų 
devynis negrus jaunuolius ir 

' kitus politinius kalinius.
Pasiųsta pasveikinimas Ken- 

j tucky mainieriams už narsią 
į jų kovą.

Šiose prakalbose buvo žmo
nių iš Akrono ir Clevelando. 

i Mat visi žingeidąyo girdėti, 
A.L.D.L.D. OHIO VALSTIJOS kaip kunigas dėbatuos su ko- 
KUOPŲ KONFERENCfJA 

Nedėlioję, 21 d. vasario 
Lietuvių Darbininkų svetainė
je, 10 vai 
A.L.D.L.D. Apskričio konfe 
rencija. Delegatai/, nepamirš 
kite pribūti laiku. ; , • . ; /

Kaina 20 centu. 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
eitų karą, kas prie jo privedė, dabartinį prisirengimą impe
rialistų karan prieš Sovietij Sąjungą ir jų pačių tarpe už 
rinkas. Ką reiškia bedarbe ir ar bus jai galas. Prie ko 
veda Mandžūrijos įvykiai. Ką reiškia oportunistai ir jų 
judėjimas su Prūseika priešakyje, žodžiu, broŠiūraitė da
bartiniais bėgamais klausimais. Siųskite užsakymus A.L.D. 
L.D. Centro Komitetui.

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

Blogas Dalykas Apleisti 
Choro Pamokas

Bangos Choras su dainomis 
progresuoja, prie mokytojo V. 
Žuko nepalyginamai ■ geriau 
dainuoja. Bet kas link savo 
narių skaičiaus, tai “nuprogre- 
savęs” atgal. Kame priežas
tis? Nagi, pačių choristų apsi
leidimas. Kada būna repetici
jos, tai tik dalis ąJteina punk- 
tuališkai laikp;įfciii p.ayėlųoja 
po valandą bei daugiau; treti 
visiškai neateina be jokios 
priežasties; o dar yra tokių/ 
ką del judamųjų paveikslų ap
leidžia choro praktikas. Del 
tokio apsileidimo choras turi 
labai nukentėti.

Kada choras susitvėrė, tu- 
i rėjo apie 50 dainininkų, o da- 
; bar užtenka, kad sueina apie 
20. Prie tokio nupuolimo pri
vedė ne .kas kitas, kaip apsilei
dimas, stoka disciplinos ir su

sitarimo tarp savęs. Reikia 
visa taį atitaisyti, bet čia ne/ 
vieno choristo darbas. Tas j 
klausimas turi būt svarstomas 
pačiuose choro mitinguose. O : 
jeigu choVo nariai nesistengs I 
bendromis pastangomis patai
syti dalykus, tai gali prieit 
prie blogų pasekmių.

Aš kviečiu visus choristus, | 
kad jūs visi, ,-kaip vienas, su-' 
sispiestumėte ir varytumėte' 
darbą pirmyn. Dirbkite taip < 
Sgerai, kaip dirbote iš pradžios 
po choro įsisteigimui.

Tiesa; keletas choro narių 
del bedarbės yra apleidę šį 
miestą, bet jų vietą galima bū
tų užpildyti naujais, nes čia 
dirva gera—Elizabethe yra di
delis jaunimo būrys, tik reikia 
pasidarbuoti ir mokėti pri- 
traukt jaunuolius ir jaunuoles 
į mūsų, eiles; o pamatytumėt, 
kaip galima būtų chorą išau- 
gint į labai didelį. Todėl, i 
draugai,' visi imkitės darbo? ir , 
kitaip negali būti. / To iš jūsų i 
reikalauja organizacija. j

Sveikinu “Laisvės” šėrinin- 
i kų suvažiavimą. Lai gyvuoja 
, mūsų darbininkiškas 'dienraš- 
i tis “Laisvė” po komunistų va- 
1 dovybeu Aš, kaipo general is 
i agentas “Laisvės” ir “V.”, į 
'dirbsiu, kad dar labiau tuos; 
mūsų dienręšęius išplatinus.!

i Mūsų skaitytojai taipgi pasiry
žę stiprinti mūsų spaudą. Mū
sų sklokininkai rašo “Klampy
nėj,” kad mūsų spauda nyks
ta. Tai melas.- Ne mūsų 
spauda nyksta, bet skloka. i 
Pasiunčiu už vieną skaitytoją į 
$5.00, ir ta skaitytoja, A. Mi- į 

į lickienė, paaukojo 50^ centui 
“Laisvei,” ir aš, būdamas i 
agentu, paaukoji! $2.00. Pa 
siunčiu su pasveikinimu $7.50

Vėlinu viso gero mūsų dien 
•j raščiui “Laisvei.'”

Draugiškai,
J. Vasiliauskas, 

Detroit, Mich

BREMEN -
> Puikus geležinkeliu

BREMERHAVEN
Taipgi nuolatiniai io 
mais Lloyd Kabirtiniaia 
pas vietinius agentusl 

suteikiant greičiausią patarnavimą.

North German Lloyd
57 Broadway New York

Kunigas Pabijojo Stot 
i Debatus su Gasiūnu

Vas. mas pusėtinai smarkus že 
mes drebėjimas.

Brangūs- Draugai!
šiame laiške rasite 

orderį vertės penkių 
kuriuos paaukojo B. 
kas, kaipo pasveikinimui šėri- 
ninku suvažiavimui. . Skiriami 
“Laisvės” paramai.

Jeigu sklokininkai užka
riaus “Laisvę,” tai perduokit 
Amerikos Komunistų Partijai.

Linkiu kuo geriausių pasek
mių “Laisvės” dalininkų suva
žiavimui. Draugai dalininkai, 
nesiduokit save apgauti Prū- 
seikos ir kitų panašių elemen
tų priešrevoliuciniam aktui. 
Šiandien tas vidurys, kurį tie 
žmonės siūlo darbininkam“, yra 
išdavystė.

Draugiškai,
D. Petrauskas,

“Laisvės” Dalininkas, 
Cleveland

(Daugiaus bus)
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KULTŪROS IR KRYŽIAUS VARDU
B. Jasenski Verte V. S. Mažiukas.

EASTON, PA.
L.D.S.A. 48-tos Kuopos 

Narių Atydai
Pastaruoju laiku 48-ta kuo

pa buvo iškrypusi iš tikrojo
(Tąsa)

Pan Tcian-ke čia gyvendamas persitik
rino, kad, apart jo gimtinės pavergtųjų, 
dar yra ^saulinė Chinija. Taip, pavergi
mas ir išnaudojimas visur, kur tik viešpa
tauja kapitalas: vieni dirba, prakaituoja, 
gamina ir badauja, o kiti naudojasi dir-1 
bančiųjų vaisiais.

Taip, eina darbininku bruzdėjimas, susi- i
pan armiją!—paaiškino trecias.

Dundėjo ir baubė kanuolės. Kulkos lak-

Priešakyje minios sprogo kele- savo kelio, nes buvusios kuo-1 Lbušauksmai.
tas šūvių. Minia metėsi atgal. Taip, ap
šaudomas miestas, bet kas šaudo? Šan- 
duniečiai? Ne. Juk jie pasidavė.

—Karo laivai!—kas tai atnešė nuo upės 
krašto žinią.

—Francijos ir Amerikos karo laivai 
bombarduoja!—pridėjo kitas.*

—Užsienio imperialistai išsodina savo
rinkimai ir atbudimas iš ilgo miego.
Tcian-ke meta revoliucinius obalsius vieną _ ... . ..
po kitam virš proletariato galvų. Iš tolimosios j stė ir krito į visas miesto dalis. Prasidėjo 
raudonosios Maskvos, kaip raudonos kibirkštys, i gaisrai. Beginklė minia blaškosi tarpe 
pilasi Lenino revoliuciniai obalsiai. Milio- j miesto .mūrų,, kaip degančiame . triobėsyje 
nai pavergtųjų klausėsi ir gaudė tuos obal- j gyvuliai. Pribuvo nuvargusiais veidais 
sius. Daugelis iš jų dar nesuprato tų obal-1 žmonės.
šių.
Chinijos
Skubinasi
nešdamos

Pasaulis dunda, juda ir kruta. Iš 
ateina žinios b
viena po kitai telegramos, at- 
pranešimus: sukilimai ■

apie sujudimus. bavo komunistai.
—Prie arsenalo! Prie ginklų!—koman-

Pan Tcian-ke nesnaudė; pagriebęs pir-
pietų mutinį šautuvą, su apie 10 ginkluotų dar- 

Chinijoje, nesulaikomas maršavimas Kuo-I bininkų nusiskubino j paupį. Kelyje prie 
armijos iš Kantono j šiaurės. Iri būrio jungėsi vis daugiau ir daugiau 
- - ... . gu įginkluotų darbininkų ir kareivių. Ant

upės krašto, prieplaukoje—eina mūšis. Įsi
bėgęs Pan Tcian-ke, atsidūrė francūzų ir 

, Kova. Nulūžo jo 
šautuvas, ir anglas jūreivis užsimojo į jį 
durtuvu. Pan Tcian-ke suspėjo duoti prie
šui smūgų į žandą; apsipylęs krauju, jū
reivis apsvaigo, o tuom kartu iš jo rankų 
Pan Tcian-ke išlupo šautuvą. Pan Tcian- 
ke pasigriebė šautuvą už plongalio ir mušė 
per baltas jūreivių galvas šautuvo storga
liu. Kaip medžių kirtikas, aplinkui save 
padarė didelę prošvaistę. Į pagelbą' pribu
vo daugiau chiniečių. Jūreiviai pasitrau
kė linkui upes krantų. Bet tuom pat kar-

min tango
Miestai ir ištisos provincijos imama, 
kilimas vystosi į neabejojamą pergalę.

tikrai Chinijos sukilimas, to Pa;Įangju jūreiviu viduryje, 
tvirtinimui pradėjo grįžti i Europą stori p 
ponai iš Chinijos. Jie bėga, kaip žiurkės 
iš gaisro. Ant jų veidų neišpasakyta bai
mė ir nusiminimas. Jie zuja, rėkauja, jų 
spauda palaiko juos ir šimteriopai išpustas 
žinias paduoda apie chiniečių žvėriškumus 
ir visi šaukia už “INTERVENCIJĄ.”

Pan Tcian-ke, išgirdęs pirmas žinias 
apie Chinijos revoliuciją, užvertė neda- 
baigtą skaityti knygą ir jau norėjo sku
bintis į stotį. Bet partijos draugai jo ne- 
paliuosavo, prisakė būti ant vietos,, mesti įg antros pusės kitas jūreivių pulkas už- 
mokytis, užmegsti ai Ūmesnius rysius su - pUOpp Kova. Pan Tcian-ke vėl rodo pa- 
yietos darbininkų organizacijomis, ruošti i VyZC|p kaip gintis nuo užpuolikų. Bet kas 
Europos proletariatą kovai pries impena-! ^aį su}>jrZge ir jam akyse pažaliavo. Par
imtų intervenciją Chinijon. I asidavė par-1 pUOję jjs prįe UpgS aLmeninio šaligatvio, 
tijos patvarkymui. Suprato, kad centras j

^Mcovos ne Chinijoje, bet čia, Londone, Pa- j Atsipeikėjo jis tik už trijų savaičių po 
ryžiuje ir Washingtone. Juk iš čia eina|masio> purviname kariniame ligoninės 
įsakymai imperialistu armijoms į Chiniją,: kambaryje, pripildytame jodinos ir karei- 
iš čia plaukia sterlingai, frankai ir dole- į prakaito garais. Krūtinę skaudėjo, tar
nai, iš čia duodami įsakymai imperialistų! turn joj karšta geležis butų. Plikas gydy- 
plaukiojančioms tvirtovėms—šarvuočiam^,itojas suramino:
kad tie šaudytų Chinijos proletarus iri —Jau manėme, kad nepasveiksi,^ teko 
Raudonosios Armijos kovotojus. Nulauž-1 kulka .tik vieną centimetrą žemiau širdies, 
ti priešui nugarkaulį čia, ir jo spėkos bus Pasiteiravo, kas naujo. Žinios apsvai- 
sumuštos Chinijoje. O tą galės padaryti gino, kaip didžiausias smūgis. Kuomin- 
patys baltieji darbininkai, puldami ant sa- tango partija skilo, nes jos vadai išdavė 
vo išnadotojų ir ateidami į pagelbą chi-' Chinijos reikalus. Vadai ir buržuazija su
narna proletarams. siuostė su užsienio imperialistais. <Krau-

Pan Tcian-ke ir vėl jau ne mokyklų so-jgerys Chiang Kai-shekas šiomis dienomis 
išdraskę darbininkų organizacijas Shang- 
hajuje ir Nankinge. X Jo obalsis: “Kova 
prieš komunistus!” Visur eina masiniai 
areštai ir žudymas komunistų. Galvų ka
pojimas. Nankingas kol kas dar vis kai
riųjų rankose, bet ir jų pačių tarpe eina 

Pasirodo, kad Ukaniuje kairiųjų 
r___ kuųmintangiečių valdžia taipgi yra ,suo-

Pagaliaus, paliuosuotas važiuoti į Chini- Raibyje prieš Komunistų Partiją. Dar kol 
ją. Vėl ilgai garlaivis supo. Chinijos pa-: k.as nedl‘ista atvirai pereiti Į kontr-revoliu- 

- - -- - - ’------------ . Ilgas persikaitaliavimas blogų
žinių ir išdavikišku vardu iš Kuomintan
go partijos.

Pavargęs, Pan Tcian’-ke uždarė akis. Na, 
ką gi, ar dar to nežinojau pirmiau? Taip, 
prisieis ir prieš juos kovoti. Bet visgi ne

luose, o pilnose svetainėse darbininkų, pri
rūkytose iki žemės, susirinkimuose, kon
ferencijose, demonstracijose. Rašo karš
tus revoliucinius straipsnius. Nelegalis gy
venimas, nuolatiniai ‘policijos persekioji
mai. Ištremtas iš Londono, o Paryžiuje 
visur šnipų lydimas...
vienas po kitam, o darbas tas pats.

. Savaitės, mėnesiai i ginčai.

v * A V ± I • •

kraštyje skersai kelią stovėjo daugybė im- cijos pusę.
perialistų šarvuočių, o jų komandieriai 
per žiūronus tėmijo, kas dedasi ant kraš
to. Kovo mėnuo, saulė švietė, o ant kraš
to plevėsavo Kuomintango vėliava.

Shanghai, didelis- gaisras ir bubnų mu
šimas.
ftias ir žmonių bėgiojimas.

Dirbtuvių ir fabriku dūdų kauki- laukiau, kad taip greitai Kuomintango va- 
2' * - - - žmonės nuši- išduotų Chinijos reikalus. O gal tai

gindę, daugelis pusnuogiai skubinosi. Gat-; ^us geriau, kad jie greičiau nusitrau- 
ve ėjo išdidžiai riškos (chiniečiai, kurie ni]0 savo veido kaukę?! zTaip, dabar 
įsikinkę į vežimėlius, vežiodavo europie- Jau visiems yra aišku ir suprantama.

Greitai jis apleido ligoninę, dar svyruo
damas iš silpnumo, o jau metėsi į organi- 

Pan Tcian-ke pateko į atstovų posėdį, i zacini darb<L Sodžiuje nauji patvarkymai 
Kalbos, šauksmai, bet ju tarpe daugelis i— užkariauti valstiečių susivienijimus, 
girtų. Bet vis tiek didžiuma kairūs kuo- j Įtraukti darbininkų ir valstiečių jaunimh 
mintangiečiai ir komunistai vadovavime. į i organizaciją. Pagelbėti sumušti dvarpo- 
“Apginkluoti darbininkus, pastatyti vaL! niu ginkluotas jėgas—“mintuarii” . būrius, 
džion kairiuosius. Visa galia dirbantiems,” 
—kalbėjo komunistai. Bet suvažiavimo 
didžiuma priešinga perduoti galią dirban
tiems, o dar daugiau stoja prieš apginkla
vimą darbininkų.

Po Shanghajaus, miestas Nankingas. 
Šanduniaus kariuomenė /pasidavė Kuomin
tango jėgoms be mūšio. Masės užpildė gat
ves,—plaukia, plaukia, kaip/ galinga upė, 
o viršuj jų galvų plevėsuoja vėliavos. Ir 
štai:

—Bum!... Bum!
—Kas tai?—klausė vieni kitų.—Argi tai 

pavasario griausmas? Bet greitai paaiŠJ- 
kėjo: virš maršuojančių galvų pradėjo 
Sproginėti šoviniai.' Kilo sujudimas ir

įsikinkę į vežimėlius, 
čius), ir ant jiešmų laikė užmautas galvas 

. vakarykščių savo ponų.

pos valdyboje draugės tapo 
prieškomunistinės opozicijos 
suklaidintos. Jos nesirūpino 
auginimu ir stiprinimu L.D.S. 
A. 48-tos kuopos, nei vesti tą 
kuopą į veikimą darbininkų 
naudai, bet užsiėmė rėmimu 
prieškomunistinės opozicijos, 
kurios organui “Naująjai Ga
dynei” atidavė $5 kuopos pi
nigų .
i Klasiniai sąmoningoms na
rėms negalima buvo pakęsti 
to, • kad kuopos tintas ir ge
ras vardas buvo naudojamas 
priešdarbininkiškam darbui ir 
mažiau klasiniai sąmoningos 
narės bei kuopą remiančios 
darbininkės klaidinamos.__
to jos pareikalavo, kad klai
dinimui būtų padarytas galas 
ir kad kuopa turi laikytis sa
vo principų ir konstitucijos ir 
remti darbininkų klases rei
kalus, o ne priešus. Valdy~‘ 
bai su tuo nesiskaitant, vasa
rio 14 d., kuopa tapo peror
ganizuota. Kuopoje prieš per
organizavimą buvo 14, dabar 
randasi 15 narių, bet 
žada pasidarbuoti ir 
nariu skaičių.

L.D.S.A. Centras 
visų L.D.S.A. 43-tos 
narių žiniai, kjid perorgani
zuotos kuopos jvaldybon įei
na sekamos drauges: organi
zatore M. Maslavickienė, ta
rimų raštininke M. Malinaus
kienė, finansų raštininke M. 
Balukonienė, iždininke O. Glo- 
bičienė. Visais organizacijos 
reikalais kreipkitės Į šias drau 
ges, nes tik jos yra teisėta 
kuopos valdyba, Jcuri ves kuo
pos reikalus sulyg mūs orga
nizacijos principų ir konstitu-

“Laisvė‘s” No. 300 (1931 
m.) D. M. šolomškas “Krisluo- 

I se” rašė, kad aš buvęs Klovos 
j liudininku. Aš šiuomi pareiš- 

i, kad aš nieko bendro su 
Klovos teismu neturėjau.

Kazys Dibulskis.

New York. — Crysler au
tomobilių korporacija 1931 
metais padarius gryno pel
no $1,468,935., Gi 1930 m. 
tebuvę 234,155 pelno.

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

mas įvyks 21-mą dieną vasario, 10-tą 
valandą ryte, 27 W. Coal St. Malo
nėkite visi nariai ateiti į susirinki
mą, nes šitame susirinkime bus ren
kami delegatai į 9-to Apskričio kon
ferenciją, kuri įvyks 20-tą dieną ko
vo, ir taipgi bus išduotas raportas 
iš “Laisvės” šerininkų konvencijos. 
Taipgi pereitų metų knygos iš centro 
yra prisiųstos ir knygos yra labai 
geros: “Religija” ir “Naujo Karo 
Gaisras.” Draugai, surasite šioje 
knygelėje visas baisenybes pereito 
karo, ir kaip kapitalistai dabar ren
giasi dar prie baisesnio karo.

Org. A. žemaitis.

PHILADELPHIA, PA.
Gera žinia badaujantiems. Vasa

rio 20 d., Komunistų Partijos unit, 
203 rengia vakariene, 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 Reed Kliubas.

Neužmirši k te, subatoj vasario 20, 
715 N. 6th St. Įžanga 25c. 

Kviečia Komitetas.
(41-42)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

L.D.S.A. 54-tos kuopos susirinki
mas įvyks vasario 21, sekmadieni, 
1:30 vai. po piet, 110 W. Market 

visos draugės dalyvaukite lai-

Valdyba.

st,
_ . I ku ir atsiveskite naujų narių.• Del-! Vale

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52-ros kp. susirinkimas 

įvyks 20-tą dieną vasario, po num. i 
3302 Junction Avenue, Draugijų Svc- j 
ta i nė j. 
vai. vakare, 
nes

Susirinkimas prasidės 7:30 Į 
Visi nariai, dalyvaukit, ’ 

bus daug svarbių reikalų aptarti, i 
N. Astrauskienė.

draugės 
pakelti

praneša 
kuopos

L.D.S.A. Centro Sekretorė,
S. Sasnauskienė.

Bombay, Indija. — Vasa
rio 16 d. Bombay priemies
tyje policija užpuolė nacio
nalistų susirinkimą ir penki 
žmones tapo nušauti.

r būrius. 
Užmegsti artimus ryšius su būriais “Rau
donųjų Durtuvų” (galinga ginkluota vals
tiečių organizacija, kovojančia už jų reika
lus). Komunistų Partijos taktika — 
įtraukti valstiečius į revoliucines kovas už 
žemę. Hubei, Hunan, Lachugi. Ilgos var
gingos naktimis kelionės. Pagaliaus, 
Uhan, Nankingas. Darbninkų kraujas lie
jasi nuo Chiang Kai-sheko budelių rankų. 
Bet kartu ir džiaugsmas, kad revoliucinė 
banga tarp Chinijos valstiečių auga, kaip 
galingas jūrų volas. Kad tiktai neparpuo- 
lus darbe. Kaip galingam kurmiui knistis 
po viešpataujančios klasės tvarka. Sukils 
masės ir nuplaus išnaudotojų režimą.

(Daugiau bus)

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

ir pamokos bus 21-mą vasario mėn., 
nedėlioję, 2-rą vai. ryte, Rusų Name, 
995 N. 5-th St. Visi vaikučiai ir tė
vai būtinai ateikit. Taipgi kviečia
me iš South puses A. Ž. V. Draug. 
komisiją dalyvauti. Turime svarbių 
reikalų aptarti kaslink bendro veiki
mo.

Komisija.
(41-42)

< ELIZABETH, N, J.
Bangos Choras rengia puikų vaka

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

I..D.S.A. 62 kuopa rengia vakarie- kare. Bangos Choras kviečia kaip 
nę, kuri įvyks vasario (Feb.) 20 d., į vietinius taip ir apielinkės lietuvius 
7:30 vai. vakare, Abračinsko svetai- j skaitlingai atsilankyti, nes bus mu- 
nėj, W. Coal St. Tai bus labai ska- I zika ir galėsite smagiai praleisti lai- 
ni vakarienė ir šiaip visokių žaislų. 
Tad, draugai ir draugės, malonėkite 
skaitlingai atsilankyti ir linksmai lai
ka

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 77-tos kuopos regulia

ria susirinkimas įvyks nedėlioję, 21 
d. vasario, 2-rą vai. po pietų, Ma
žeikos svetainėje, 185 Jersey Ave. 
Dalyvaukite visi kuopos nariai ir at
siveskite nauju narių draugijai į šį 
susirinkimą. Turime rūpintis užsimo
kėjimu duoklių visiems metam.

K. Dzevečka, Sekr.
(42-43)

SHENANDOAH? PA.

ką.
Įžanga vyrams 25c.; moterims lOč.
Kviečia Bangos Choro Komisija.

< (41-42)

HICKSVILLE, L. I.
KONCERTAS IR BALIUS

Rengia Komunistų Partijos 9-ta 
i Sekcija, Lėng Island, N. Y. Įvyks 

rinkimas įvyks sekmadienį, 21 d. va- ' nedėlioję, 21 d. vasario (February), 
Lietuvių Ūkėsų 1 $>32 Visas šio parengimo pelnas yra 

.... *’ ~ i skiriamas Kentucky mainieriams ir
Prašome draugus ir drau- j DaUy Workeriui. Programoje daly- 
nkti į laiką/nes bus svar- Į vaus 3 chorai: Lietuvių Choras Pir

myn, Ukrainų Choras ir Finų Cho
ras. Įvyks Ukrainian Labor Home, 

„ . , 57 Broadway, Hicksville, L.L Prasi-
j "Naujo Karo Gais- '• dės 7-tą vai. vakare, 35 centai ypa-

I ras,” kuri yra duodama nariams už | tai. Dalyvaukite skaitlingai šiame
(42-43) i 1931 m. Sekr. S. Penkauskas. | parengime, remkite kovas už savo

(41-42)

CLEVELAND, OHIO
Sekantį sekmadienį, 21 d. vasario 

(Feb.) įvyks A.L.D.L.D. 22-190 kuo-

Rus trumpa programa 
Kviečiame visus atsilan- 

Pradžia 6:30 vai. vakare. 
(41-42) j Ypatingai kviečiame atsilankyti Col- 

i linwoodo draugus ir drauges. Šį kart 
i clevelandiečiai padirbės šiam paren- 
' gimui, o Collinwoodo draugai turės 

mas įvyks sekmadieni, 21 d. vasa- progos pasilinksminti.
— — Bendros Kom. Narys A. P. B.

(41-42)

praleisti. Įžanga 25c.
Kviečia Rengėjos.

(41-42) 1

LAWRENCE, MASS. i
A.L.D.L.D. 37 kp. mėnesinis susi- '

sario (February), 1
Kliubo kambaryje, prasidės 6-tą vai. 
vakare, f

d., ; ges susirinkti į laiką/ nes bus svar 
Šokiams grieš gera muzi- j bių reikalų aptarimui. Taipgi iš- '—•„v.----  ....— —v..*.: .• i v,,. ią “Laisvės” ben-

BAYONNE, N. J.
L.A.U. Kliubas rengia linksmą 

karėlį, kuris įvyks vasario 21 
1932 m. , ___ „ ‘. . .
ka, tat kviečiame visus atsilankyti į Į klausysime raporto iš 
šį vakarėlį, kaip vietinius, taip ir iš Į droves suvažiavimo ir galėsime pa 
apielinkės. Įvyks po num. 197 Ave. i siimti brošiūrą eini*
E, kampas East 19th St. ! ” V”,,J

va-

įskas. parengime, ren 
(41-42) ! klasės reikalus.

SCRANTON, PA.
mas įvyks nedėlioję, 21 d. vasario, ' A.L.D.L.D. 39-ta kuopa laikys mė- 
Eastoii ‘ Baking Co. svetainėj, 3-čią I nesinį susirinkimą sekmadienį, 21 d. ' 
vai. po pietų. Visi nariai dalyvauki- ; vasario, 2-rą vai. po pietų, 110 W. L ...
te, nes bus. išduotas raportas iš | Market St., Winkelstain svetainėje; ' pų parengimas Liet. Darb. Svet., 920
“Laisvės” šerininkų suvažiavimo, visi laiku nribūkit, nes turim daug I E. 79th St.
Taipgi ir kitų svarbiu reikalu ran- svarbių reikalų apkalbėjimui. j ir šokiai.
dasi, “ (42-43) | Sekr. K. Kubilius. j kyti. Pra<

PALINKSMINIMAS
A.L.D.L.D. 13-ta kp. rengia smagų ■ 

pasilinksminimo vakarą, subatoje, 20 j 
d. vasario, Easton Baking Co. sve
tainėje, 34 N. 7th St., Easton, Pa. 
Bus skanių valgių ir gėrimų, gera 
muzika šokiams. Patogiausia proga 
visiems smagiai laiką praleisti. Įžan
ga visiems dykai. Pradžia nuo 7-tos 
valandos vakare. (42-43)

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioję, 21 d. vasa
rio (February) prasidės 10-tą vai. ry
te, 3014. Yoemans »St. Visi nariai, 

j nribūkite į susirinkimą paskirtu lai
ku. Turime daug svarbių reikalų ap-

• tarti. Organizatorius.

EASTON, PA.
A.L.D.L.D. 13-tos kuopos susirinki- j

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

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. 
D.L.D. 9-to Apskričio konferenciją. 
Atsiimsite “Naujo Karo Gaisras,” ir 
išgirskite raportą iš ‘‘Laisvės” B-vės 
šerininkų suvažiavimo ir užsimokėsit 
duokles už šiuos metus. Taipgi 
atsiveskite ir naujų narių prisira
šyti.

Sekr. V. Bugienius.
(41-42)

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

pirmadienį, vasario 22 <1., 1932 m., 
Rusų name, 995 N. 5th St., kaip 8 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, nes 
svarbiu reikalų yra aptarti. Taipgi 
stengkites ' užsimokėti duokles už 
šiuos metus ir naujų narių atsives- 
kit.

Sekr. Julius Vaitkus.
(41-42)

R* WI1VI AM Ml MMMMM IMI Ml

KONC
hųiioim

ŠOKIAI
RENGIA LIETUVIŲ AIDO CHORAS KARTU SU RUSŲ IR UKRAINŲ DARBININKŲ 

' . KOLEKTYVIU CHORU

Sekmadienį, 21 d. Vasario-Feb., 1932
MANHATTAN LYCEUM) 66 E. 4tJi STREET, NEW YORK

''PRASIDĖS 3-čią VAL. PO PIETŲ. BUS GERA MUZIKA

Aido Choro Merginų Sekstetas, kuris sukelia publikoje daug ovacijos

’ Dalyvaus rusų choras susidedantis iš 100 ypatų, rusų Mandalinų Orkestrą, dalyvaus ukrainų solistai, 
bus latvės šokikės, visas jų garsusis balietas, Aido Choro Merginų Sekstetas, dainuos solus A. Velička, L. 
Kavaliauskaitė ir šokiams grieš orkestrą iš 8 muzikantų iki 2 vai. nakčia.
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Penktad., Vasario 19, 1932 
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... .....................

/ Puslapis Penktas

So. Bostono Laisvės Choras Imasi Darbo su Reikalauja Tuojaus Pa-
Panaujinta Energija

.. ........—... ;.............................. y?.?1 -.-f==±= 
kvos. t Dabar gi tą patį tvir- išeiti ant’ pagrindų ir kalbėti 
Ina ir!'‘Naujoji ' Klampynė.” darbininkams. Tokiems pro- Sabankrūtavo Chicagos {i“ZtsaiJ'a*”.

Miesto Valdžia ;nų madų paroda. Kurios 
______ ' i mados bus priimtos, tos su- 

CHICAGO. Ill. — Mies-i darys gaminimui pagrindą, 
to majoras Cermak pareis- Teisėjai daugiausia kreips 
kė, kad jis uždarys miesto į atydą įdrapanos paranku- 
svetainę, mokyklas ir kitus! 
departmentus, jeigu va)sti-j 
jos legislatura neateis mies
tui pagelbon. Pati miesto 
valdžia subankrutavus ir 
nebepajėgianti išmokėti al- 
gQ-

tina ir
]JMAOIIA1 drrf Ifaennraiti ^as š^am^as Provokatoriškai/vokatoriams neturėtų būti vie- llUOSUOl (liga flaSpCialll ir melagingai tvirtina, kad d. tos jokiame darbininkų susi- 

ROCHESTER. N. Y. _Trys ' Mizara parvežęs iš Maskvos rinkime.
organizacijos pasiuntė prezi-! d. Angariečio iš-1
dentui Smetonai kablegramą! Laisvės.
į Kauną, reikalaudamos ūmiai, iįiokšiškas, i o v o k atori^kas 
paliuosuoti drg. Kasperaitį. i ynelas. „................
Tai A.L.D.L.D. 50 kp., L.D.S. 
11 kp. ir L.D.S.A. 26-ta kuo
pa :

“Mes reikalaujame tuoj aus 
paliuosuot draugą Kasperai
tį ir kitus politinius kalinius ir 
šaukiam visus protestuot prieš 
Lietuvos kruvinus budelius, 
kad jie atimtų savo juodas 
rankas nuo Lietuvos darbinin
kų klasės.”

liuosuot drg. Kasperaitį
SO. BOSTON, Mass. -—Lais

vės Choras turėjo savo metinį 
susirinkimą vasario 12 d., 376 
Broadway. Vakarienės ir šo
kių komitetas pranešė, kad 
yra daroma visi prisirengimai, 
ir ta pramoga įvyks vasario 
22 d., pirmadienį, po num. 
376 Broadway. Muzikalę to 
koncerto programą sudarys 
Merginų Kvartetas, Mišrus 
Kvartetas; A. Juodaitis, basso 
solo, ir J. Kubiliūnas, solo.— 
Raportas priimtas. __________ ___

Laisvės Choro metinio kon- i toj gerai darbavosi jau kelis 
certo komitetas raportavo, kad metus ir, be abejo, varys dar-Į 
koncertas įvyks. Dalhgren Hali bą pirmyn.

C. Valkauskaitė išrinkta fi- WILKES BARRE, Pa. — A.L. 
So. Bostone, balandžio - Apri- nansų sekretore. Ji yra jau- D.L.D. 43-čios kuopos mėnesi- 
liaus 3 d. J. L. Kavaliauskaitė 1 na darbuotoja ,ir galės dauginiame
iš Brooklyn©, N. Y., taipgi yra' nuveikti, kuomet įgys daugiau ' skaitlingas būrys narių ir en- 
pakviesta dainuoti. Be kit-j patyrimo. ‘ ‘ •u" —-i—>---------
ko, koncerte bus suvaidinta ir Į / T~"

Kiekvienas narys pasižadė
jo atsivesti į chorą po vieną 
naują narį.

Drg. P. Jackson tapo iš- 
) rinktas orgahizatorium. Jis 
yra veiklus darbuotojas ,gana 
daug nuveikęs choro naudai.

V. Bubliutė liko išrinkta 
organizatore pagelbininke; ji 
daug žada prisidėti su savo 
jauna energija prie choro pa
kėlimo.

A. Pilkauskas išrinktas cho- 
i i’o sekretorium. Jis toj vie-

. Tai. gali skelbti tiktai 
bjauriausi darbininkų judėji
mo priešai ir priešai Sovietų 
Sąjungos. Gi šituos provoka- 
to risk u k melus skelbia Prūsei- 
ka. ■ Ir dar tas begėdis drįsta į

Man atrodo, kad darbinin- 
Juk tai kai neturėtų eiti i jokias tų 

gaivalų prakalbas bei jų pa
rengimus. Neremkime savo 
klasės priešų. Jie dirba bur
žuazijos naudai, buržuazija 
remia juos, o darbininkams su 
jais nepakeliui.

Darbininkas.

Augščiausios Prieglaudos lietuvių Amerikoj 
Kuopą Pareiškimai už Vienybę su L D. S

kampas E. ir Silver Sts

susirinkime dalyvavo

ergingai svarstė reikalus orga- 
A. Jankus tapo išnaujo iš- nizacijos, Kentucky valstijos 

trumpa komedijėlė. — Rapor- rinktas iždininku; iš pirmiaus, streikierių, ateivių darbininkų 
ir politinių kalinių, kaip šio-

susiinteresavę tuo 
Visos balsuoja už 

Kol kas nei vienos

mą, o ne į “šaunumą.

A.P.L.A. čarteps būtų užtvi 
tintas 
jos.

LIETUVIS GRABORIUS
t . t .

Bell Phone, Poplar 7545''

A. F. STANKUS
GRABORl U 8- UNDERTAKE*

f IbalaaMuoja ir. laidoja nuaiiroaiu* ant 
visokių kapinių. Norlntinji geraanlo pn- 
tarnavinao ir ui Žaną kainų nulišdimo 
ra landoje kankltaa pas Mana. Pu a*aaa 
galite gauti lotus ant visokių kapinių k ne 
<»r>aa«K»e vteioas ir ui tews kaip* _

r-;
suvienytos1 organizaci-

Sekr. M. Kinderis.

Norintieji 
riansio

ge- 
patar- 

ir už 
kainų,

n avimo 
žemą 

nuliūdimo va- 
landoje tanki 
tSs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

A.P.L.A. 24-ta kuopa vien
balsiai užgyrė vienybę ir pa
geidauja, kad jinai greičiausia 
būtų atsiekta.

Sek r. Sodeikas.

Pirmialis jau buvo patalpin
ta 12 kuopų pareiškimų. Da
bar aplaikėme vėl gana daug. 

^Kuopos 
klausimu, 
vienybę,
kuopos negavome pareiškimo, 
kuris būtų priešingas vienybei, i 

Sykiu kuopos ir siunčia įvai
rius sumanymus, kaip geriau 
subudavoti susivienijusią dide-

V. Bubliutė išrinkta choro griežtą, vienbalsiai priimtą re- ję organizaciją. Tai labai ge-1 
zoliuciją, reikalaujant tuojaus ras apsireiškimas. Visi turi- ' 
paliuosuot drg. Kasperaitį, ku-Įme rūpintis,xkad mūsų organi-1 

'riš buvo fašistiniame teisme zacija būtų gyva, kad jinai į 
Lietuvoje pasmerktas mirtim ! tinkamai rūpintųsi savo narių i 

Nors šis choro susirinkimas Reikalavimas buvo vasario 15 įr abelnai darbininkų veika-1 
prasidėjo labai silpnai, bet už-1 d. .pasiųstas kablegrama pre- ■ įaįs. j

r.. -----zidentui Smetonai. Toj rezo-! 1
visus pir- liucijoj sakoma vardu .43-čios j

tas priimtas. i jau jam priklauso daug kre-Hr <v, .....v
Buvo pirmiau norėjus rezig-' elito už nuveikimus pereitais j je šalyje, taip užsieniuose. Pa- 

nuoti choro mokytoja Niukai-. metais.
' • toliau itė, bet dabar sutiko ir

chorą mokyti su nauju entu-' korespondente, 
ziazmu. 'jas jai darbas,

Drg. Bubliutė pakėlė 
sim£ apie 
lankymąsi į savo susirinkimus 
ir pavėlavimus į praktikas. 
Ji nurodė, kad reikėtų visus 
vardais iššaukti laike kiekvie
nos pamokos, ir išduoti iš to 
raportą kožname susirinkime; 
ji išreiškė pasitikėjimą, kad 
tuo būdu nariai gal akurat- 
niau lankytųsi į 
Bubliutė tapo išrinkta įvykdin-; prisirašyt prie choro, 
ti tą planą. I

. Nors tai nau
jas jai darbas, bet ji žada pa- 

klau- ; sidarbuoti sulig savo geriau- 
permažą choristų • sios išgalės.

sibaigė su dideliu entuziazmu
Mes kviečiame 

miaus buvusius choristus ir 
choristes, kurie buvo nustoję

susirinkimas išnešė

> A.P.L.A. 9-tos kuopos sekre
torius praneša, kad ir jinai už
gyrė vienybę.

1023 Mt. Vernon Street i 
Philadelphia. Pa.

Laukiame daugiau kuopų 
pranešimų. Visos kuopos tu
rėtų prisiųsti savo nuospren
džius.

A.P.L.A. Centro Sekr.
J. Gasiūnas.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS6-ta Kuopa Vienbaisiai už 
Vienybę

lankyti pamokas, kad vėl su-1 naikinti mirties nuosprendį j A.P.L.A. 6-tos kuopos susi- 
grįžtų ; taipo pat kviečiame bi-j prieš d. Kasperaitį ir paliuo- i rinkime apkalbėjus vienybės 

; klausimą, visi nariai vienbal- 
i šiai sutiko vienytis su L.D.S. 
I Pageidauja, kad greit toji vie- 
i nybė įvyktų.
! Sekr. S. Telksnis,
j ’ Cleveland, Ohio.

mpos: ' l
^‘Griežtai reikalaujame pa-1

i mirties^ nuosprendį j

į praktikas, i le jaunuolį ar jaunuolę ateit ir į suoti ji ir visus politinius kali-; 
kta ivvkdin- nrisirašvt prie choro. i nius. i

Komitetas.”

Mano Įspūdžiai iš Aukij Rinkimo Delei Conn.

Darbininkai Gavo 17
Bifein Mažiau Algoms

• * * I

Valstijos Politicly Kaliniu Paliuosavimo!
PHILADELPHIA, PA.

nės, gyvendami skiepe, turėjo 
susirgti ir be laiko turės mirti, 
kaip tūkstančiai kitų darbinin
kų turėjo be laiko mirti.

Kiti rinkėjai prašė manęs, 
kad aš pagarsinčiau dviejų (apgauti.

kurios i

Nereikia Remt Savo Priešus

Dabar jau visiems aišku, 
kad oportunistai yra darbinin
kų priešai, darbininkų judėji- 

i mo griovikai. O vienok jie 
; lenda pri e darbininkų, idant 
■juos įtraukti į savo bučių ir 

Prūseika ir Butkus

WATERBURY, Conn. — 14 
d. vasario, ryte, vieni draugai 
išvažiavo į “Laisvės” bendro
vės šėrininkų suvažiavimą, o 
mes, likusieji, leidomės po dar
bininkų stubas, prašydami au- — . ~ . . , . „
kų delei Conn, valstijos politi-Į draugių vardus, kurios dau-j lošia buržuazijos agentų rolę.

-------i... i gįau aukojo, tai yra O. Pautie-; Jųjų “Naujoji Klampynė” nie- 
nienė $1.00 ir T. Danisevičįe-■ kas kitas nėra, kaip tik orga
ne—50c,’nes tos draugės nori * a4....- ^i.
žinoti, kad jų auka eina pa
geidaujamam tikslui.

Rinkėjas.

nių kalinių paliuosavimo, ku-1 
rie pateko į kalėjimą už vado
vavimą demonstracijos, reika
laujant bedarbiams socialės 
apdrlaudos, kaip tai draugas 
G. Foster, kuris dikčiai serga 
kalėjime ir negali gauti tinka
mo medikalio patarnavimo.

Aš ir mano draugas jaunuo
lis, Jaunųjų Komunistų Lygos 
narys, kur mudu pasiskyrėme 
eiti iš karto, buvo nedrąsu pra
dėti. Užėjus į pirmą stubą, 
radome katalikišką šeimyną; 
paaiškinus dalyką, sako, kad 
mes katalikai. Bet toliau pa- 
sakius apie darbininkų padėtį, 
kokia šiandie yra, kad kapita
listams nėra skirtumo, ar tu 

• katalikas darbininkas ar ne, 
lygiai skriaudžia, tada žmonės 
mūsų aiškinimą pripažįsta už 
teisybę ir aukoja 50c. Ant 
viršutinių lubų eiti nepatarė; 
girdi, baisi katalikė našlė, bet 
jeigu mokėsite apeiti, tai gau
site ir nuo jos. Visai mažai 
reikėjo aiškinti, ir davė 25c; 
būtų aukojus daugiau, bet na
šlė, ir mažai dirba.

Pas mudu pasidarė daugiau ; 
energijos ir vaikščiojome 4 va-' 

x landas, ir netropijome ant to
kio, kad katras būtų mus išba
ręs; o kuris nedavė, tai atsi
prašė, kad neturi; šiaip visi 
davė, pagal savo išgalę.

Teisybė, randi žmonių labai 
suvargusių, kuriem jau yra, 
greita pagelba reikalinga.

Užėjus į vieną sklepuką, ra
dome vienui vieną žmogų, ku
ris visas apžėlęs, veidas išba
lęs, net baisia žiūrėti; “stuboj” 
baisi betvarkė, oras sunkus, 
kur žmogui gyventi nėra tin-1 
karna. Jisai jau 6 mėnesiai! 
kaip serga, o jo žmona ligoni-j 

'nėj. žmogelis sako, aš su į 

mielu noru aukaučiau, bet ne- i 
turiu ir nežinau, kaip aš nu-; 
gyvensiu.

Mane tas vaizdas taip suju-i 
dino, kad nežinojau nei ką sa
kyti. Tokioj turtingoj šalyj, o 
žmonės turi skiepuose, kaip 
žiurkės, gyventi, ir dar atsi
randa žmonių, kurie giria ši
tą kapitalistinę sistemą, o nie
kina. visaip tuos, kurie veda 
kovą1-ųž nuvertimą šios supu
vusios tvarkos ir už įsteigimą 
darbininkų diktatūros.- Juk 
aiškus dalykas, kad tie žmo-

i nas
• tai:
i kad
i spauda gaunanti pinigų iš Ma-

Fišes komiteto. Štai fak- 
Fišės komitetas tvirtina,

Amerikos komunistinė

MONTELLO MONTELLO

“ČIGONAI KLAJŪNAI”
RENGIA LIUOSYBĖS DAILĖS RATELIS 

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ21 VASARIO (FEBRUARY), IE
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJE

Vine ir Main Streets, Montello, Mass.
' Pradžia 8-tą Valandą Vakare v

Šią operetę suvaidins Worcesterio Aido Choras, su
sidedantis iš 60 ypatų.

, Mi Paruliū’tč, Sopranas

J. Saba-Dalyvaus geriausi artistai ir dainininkai: 
liauskas, V. Tumanis, J. Bakšys ir kiti.

VIDURNAKČIO ŠOKIAI •
Tuojau po operetės prasidės vidurnakčio 

tęsis iki 4-tai valandai ryto.
MUZIKA BERT ORRIS

Kviečiame atsilankyti į šį parengimą iš arti ir toli.
J Operetę ir Šbkius įžanga 75 Centai

Vien tik i šokius arba vien tik į operetę įžanga 50c.'

šokiai ir

p '■ . ,

V,'

Kaip į Amerikos darbi
niu k a s atsi1 ie nė dabai tin is 
krizis ii1 uždarbių puolimas 
ant jų algų, tai parodo seka- 

. . . | mos skaitlinės, valdžios pa
ėjimas su L.D.S. ir vienbalsiai Įkibtos: 1929 visiems dar- 
priimtas, jeigu L.D.S. raportas h . . , , ■.

i paduotas yra teisingas, tai su- 'b!n^a.ms buvę išmokėta 
>ivienijimas draugijų būtų už-1virs 34 bihonai dolerių; gi 
'girtinas. Bet sunku yra tikėti, Į1931, metais jiems beteko 
i kad L.D.S. per taip trumpą lai-1 17 bilionų. Vadinasi, per 
> ką galėjo pasiekti tiek turto ir krizio darbininkų

; klases įplaukos sumažėjo H lADrii dimrn J
L.D.S. an^ 50 nuoš.

■ ■ > Tą pripažįsta pati Hoove- 
uvienytą bus vadi- rio valdžia. Tikrenybėje gi 

i darbininkų būklė yra daug 
į'blogesnė, negu valdžios ra- 
! portas parodo.
I

l •
j 13-ta Kuopa Sutinka Vienytis

i (A.P.L.A. 13-tos kuopos su- 
į sirinkime svarstytas susivieni-

| narių.
; riau, kad būtų duota gewesni 
paaiškinimai, iš kur 1 
tiek turto pasiekė ir kaip 
draugija si 
narna.

Pirm. V, Kazlauskas, 
Seki’. S. Urboniene.

16-ta Kuopa Vienbalsiai 
Vienybę

A.P.L.A. 16-tos kuopos

uz
Draugas R. Mizarsr

A.P.L.A. lb-tos kuopos va- M • A ° 1° B “°
Į sario 7 d. susirinkime vienbal-' Apielinteje
Isiai nutarta vienytis su L.D.S.! ______
i Nariai pageidauja turėti tvir-j jįs kalbės sekančiose vie- 
tesnę organizaciją, kuri galėtu! tose*
daugiau rūpintis savo nariais, i NED£.LĮ0J> 2]- VASARIO 

kJ c Iv I • » RI *» SI •

A.P.L.A. 26 kuopos specia-; 
, liam suvirinkime perskaityta 
’visi vienybės planai. Pasirodo, 
1 kad susivienijimas nepadaro 
! jokių nariams apsunkinimų.Vi- 
j si nariai balsavo už vienybę, 
i Sekr. J. Šerys.

Norkevičiaus Svetainėje, 
Mahancy Avė., 

Mahanoy City, Pa.

! NEKĖLIOJ, 21' VASARIO
Darbininkų Svetainėje 

Minersville, Pa.
Pradžia 7 vai. vakare

; A.P.L.A. 34-tos kuopos su-1SEKEDOJE, 24 VASARIO 
Į sirinkime vasario 7 visi na-' 
i i’iai. sutiko vienytis ir užgyrė 
pradėtą darbą. s

Užr. Rašt. J. Bertulis.

Lincoln Svetainėje 
Kulpmont, Pa.

j KETVERGE, 25 VASARIO
1* < • • • Z'M j _  •

A.P.L.A. 42-ros kuopos su- 
Ištrinkime vasario 7 visi nariai 
i vienbalsiai užgyrė vienybės 
planus, ir pageidauja .padaryti

Mainierių Svetainėje 
Shenandoah, Pa. 

Pradžia 7:30 vai. vakare

-tvirtą organizaciją, kas darbi-j SKAITYKIT IK’ PLATIN- 
ninkams reikalinga-.

Sekr.- F. Miller.

j A.P.L.A. 48-tos kuopos na
iviai stoja'už vienybę. Bet sy
kiu pageidauja, kad L.D.S. at
eitų į A.P.L.A., kadangi pa
staroji organizacija senesnė ir 
konstitucija geresnė, ypatingai 

i pašalpos skyriuose.

Sekr. A. Malinauskas.

A.P.L.A. 51-ma kuopa laikė 
susirinkimą vasario 7 d. ir visi 
vienbalsiai užgyrė visus planus 
vienybės klausimu..

Užr. Rašt. P. Jozokas.

A.P.L.A. 12-ta kuopa taipgi 
užgyrė vienybės klausimą. 
Ti®tai jinai pageidauja, kad

EIT “LAISVĘ”

Ątyditi .......................................  .
PATRUKUSIŲ ŽMONIŲ

Ar jūs norite
PATOG A U S SU VERŽI M O

SA ŪGIAI IR GERAI 
PATRŪKIMĄ? 

LENGVUTĖ PARAIščlO 
PADUŠKAITĖ

Naujus išradimas. Uždengia visą 
patrūkimą; gelbsti sutvirtėjimui; 

išvengia trinimosi ir t.t.
Vienlinka ($1.50) * PhšUįs^
Dvilinka ($2.50) Apmokamas 

Tinką bile šonui. 
Miora Nereikalinga

PINIGAI BUS SUGRĄŽINTI, JEI 
.. NEBUSITE PATENKINTI. .. 

UŽSISAKYKITE ŠIANDIEN 
Literatūros prisiusime ant 

pareikalavimo
BER COMPANY x

849 Dept.—F. X.
Pensacola, Florida

Box

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes.su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėriinui veltui’ 
MOTERIMS PANEDĖL1AIS IR UTAKNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B. M. T. ejeveiieriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subwayy—išlipt' ant Montrose Ave. stoties; visais 

P>roadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose 1

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. 16 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati 
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo-' 
biliu Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty- j 
mo, carburetor ir visas sistemas t 
elektros pritaisymo prie automobi-/ 

pilną mechanikos kursą mokestis labaiiaus. Ekspertai instruktoriai.
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00.’ Spe- 
•Jalis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dięnomis nuo 9 vaL iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie- 
dais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL * ,
'28—2nd AVENUE, i Kampas 14th Street NEW YOKE, N. ¥,

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

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

$ry.

(;69 S. PARK ST„ KAMPAS FRONT
, '• Tel. Trinity

L u t t in’s Hali yra 
p.lačiai žinoma ne 
tik EHzabetho, bet 
Ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir Žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankūs.

ELIZABETH, N. J.

1
B

maudynes.su


. Puslapis šeštas , Penktad,, Vasario 19, 1932

VIETINES ŽINIOS
105 Darbininką Šeimynos 
Laimėjo Streiką už Rendą 
Nupiginimą

Kaip Great Necko Valdžia 
Gąsdina Bedarbius, Kad 
Nesidetij į Tarybas

Streikuoja Jau Suvirs 300 Šapy Sufaiasiu 
viai, Vadovybėje Kairiosios Unijos

NEW YORK. — Kairioji 
Adatos Darbininku Industrinė 
Unija jau išvedė į streiką suk- 
niasiuvius daugiau kaip trijų 
šimtų siuvyklų. Streikas spar
čiai plėtojasi ne tik New Yor
ke, bet ir Brooklyne su visa 
apielinke. Tik pereitą trečia
dienį Brownsvillej, Brooklyno 
dalyj, sustreikavo darbininkai 

‘ dar 22 moteriškų drabužių siu
vyklų, išeidami kovon prieš 
vergiškas sąlygas, prieš pra- 
kaitinę darbo sistemą ir už 
reikalavimus, kuriuos stato Su
vienyto Fronto Streiko Komi
tetas, vadovaujamas komunis
tų.

mimas ir suokalbis su bosais 
prieš darbininkus. Juk Schle- 
singeris su fabrikantais ir kon- 
traktoriais tyčia išlenda su sa
vo feikerišku “streiku,” idant 
laužyt tikrą kairiosios unijos 
streiką.

Atėję iš kompaničnos unijos 
darbininkai i)1 darbininkės į 
masinį mitingą balsavo bend
rai su tikrojo streiko kovoto
jais: už vieną Eilinių Narių 
Komitetą, už vieną streiką, už 
vieningas pikietų linijas, kont
rolėje eilinių darbininkų.

Daugeliui bosų darosi ries
tai nuo šio suvienyto fronto 
streiko ir jau daugiau kaip 

Trečiadienio m a si n i a m e 1 šimtas siuvyklų atsikreipė į 
streikierių mitinge, Labor Ly- ■ centralinį streiko komitetą, 
ceum svetainėje, New Yorke, klausdami apie sąlygas susi- 
dalyvavo ir didelis skaičius taikymui, 
sukniasiuvių, kurie iki šiol pri
klausė prie senosios, kompa- ir darbininkės, bedarbiai ir be- 
ničnos unijos, vadinamos Inter- d aibės privalo pagelbėti suk- 
national Ladies Garment Wor- ■ niasiuviams pikietuoti užstrei- 
kers. Jie supranta, kad “so- knotas dirbtuves. 7:30 vai. 
cialisto” Schlesingerio pa-: rytais ateikite i vietinį streiko 
skelbtas šios kompaničnos uni-j centrą, 795 Flushing Ave., 
jos “streikas” pereitą antra-1 Brook’ ne; padėkite streikie- 
dienį, tai yra tiktai akių dū-iriam

Brooklyniečiai d a rbininkai

NEW YORK. — Randau- 
ninkai laimėjo naują didelę 
pergalę; per savo streiką, 105 
randauninkų šeimynos priver
tė savininką nupigint vendas 
po dolerį už kambarį namuo
se po numeriais 690, 692, 700 
ir 702 East 139th St., Bronxe. 
Jie taipgi prispyrė bosą pripa
žint Randauninkų Komitetą. 
Bosas, darydamas sutarti su 
laiminčiais..streikieriais - įna
miais, norėjo, kad bent nerei
kėtų kambarius nupiginti iku 
kovo mėnesio; bet įnamiai, va- 
vodavųjami komunistų ir Be
darbių Tarybos, privertė savi-| ir 
ninką tuojaus nupigint kam
barių kainas.

Pasidrąsinę iš to laimėjimo, 
kiti darbininkai ir bedarbiai 
randauninkai toj kaimynystėje 
organizuojasi streikuot už ren- 
dų nupiginimą. O laimėjusie- 

į ji randauninkai eina į veiklią 
talką streikuojantiems suknia- 
siuviams, eina į pikietus, ren- 

i ka jiems finansinę pašalpą, 
t veikdami išvien su Bedarbių 
Taryba. t Tuo tikslu yra šau
kiama ir masinis 
šiandien vakare, 
svetainėje, prie 
Parkway ir 3rd Avė.

mitingas 
Ambassador 

Claremont

pikietuoti. ŠAUDĖ, UŽSIGLAUSDAMI 
UŽ KRAUTUVNINKO

Tomo Mooney Motina Kalbe^ Bronx Coliseume, 

 

Minint 15 Metu Sukaktuves nufr-Jo Įkalinimo

Į Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai Į
? Dovanom ar patys sau norėda- I 
imi pirkti laikrodžius, daimantus į 
' ’’ ’ į daiktų ži-■

š pigiau nu- įGREAT NECK, N. Y.-Pas į 1^'gJV“ „S 
is senai yra nusitarta įsteigt I sipirksite.mus senai yra nusitaria įsteigt 

Bedarbių Tarybą, kad galėtu
me bendromis spėkomis išrei
kalauti iš miestelio valdžios 
darbo arba 
kurie neturi

Iš antros 
labdarybės 
employment 
bedarbius, kad jie nesidėtų į 
savo Tarybą; girdi, kas tik 
prisidės prie Bedarbių Tary
bos, nei vienas tekis negaus 
pas mus darbo.

Čia yra keli šimtai ateivių 
amerikonų bedarbių. Di

džiausias blogumas, tai kad 
nėra taip jų vienybes. O ka
pitalistiniai miestelio labda
riai stengiasi dar labiau pa
skirstyti darbininkus, atiduo
dami pirmenybę amerikonams 
prieš ateivius. Amerikonai be
darbiai yra pirmiausia aprūpi
nami. o su ateiviais nesiskaito; 
jie gi kenčia bailumą ir dau
gumoj dar '-bijo stoti į Bedar
bių Tarybą.

Nebėra Sklokininkų
Pas mus sklokininkų nebė

ra, išskiriant vieną “Greatnec- 
kietį”; bet tas žmogelis čia 
nelošia jokios roles. Su juom 
niekas nesiskaito. Jį tik smu
kles gyventojai supranta, ku
riems jis “spyčius” sako prie 
mūnšainėlio. Tiesa, jis jieški- 
nėja “Naujajai Klampynei”

užlaikymo tiems, 
iš ko pragyventi.
pusės, miestelio 

“Emergency Un-
Re lief” gąsdina

| ĮVAIRŪS LAIK- 
| RODŽIAI NAU- 
į JAU ŠIO S .MADOS 
1UŽ PRIEINAMĄ 
į KAINĄ 

H 
I H Taipgi taisau visokius laikrod-• 
žius ir kitus papuošalų daiktus. į 

_ Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
| stengsiuosi pilnai patenkinti. J 
I Williamsburgieciams, kuriems į 
į pertoli pas mane atvežti pataisy- Į 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
j daiktus, palikite “Laisves” ofise. 
h Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu Į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
I kosite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

■ iw nu — m- —i-,į i,tl . .m iut—

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

. Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

•I-"

y
Iu
I3

NOTARY " 
PUBLIC

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminaviiną 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 

Tek: Tompkins Square 6-7697

-
1VZ

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

NEW YORK. — Ledo par
davinėtojas, Dom. Tortorello, j prenumeratų ir šiaip stengiasi 
nujausdamas plėšikų atšilau-i platinti “Klampynę.” Bet var- 
kymą, pasišaukė du policijos ' gu randa pasekėjų, nes nei at- 
detektyvus. Paskui atėję du 

nuo Tomo Mooney įkalinimo, i ginkluoti plėšikai suvarė savi- 
ir galingas pareikalavimas,! if detektyvus į užpaka- 
kad būtų tuojaus paliuosuota , linį kambarį; bet detektyvai iš 
ne vien Tom Mooney, bet ir.jp iščjo, ir prasidėjo i evolve- j 
Scottsboro devyni negrai ir vi-j kova su plėšikais. Plėši-j 
si kiti politiniai kaliniai. i kai Pagrasino savininką, kad

čia sykiu bus nušviesta de-jBs stovėtų ant vietos, ir užsi- .
sėtkams tūkstančiu darbiniu- j glausdami už jo, šaudė į de- visados pasiliks politiniais sau-) 
kų, kaip New Yorko majoras i tektyvus. Tuo būdu savinin-; žodžiais ir 
Walkeris lošė savo veidmainis-1 kas tapo sužeistas, ir dabar 
ką rolę, nuduodamas, būk jis fandasi ligoninėj. Kada de- 
“stengiasi” paliuosuot Moo- • tektyvai ištuštino visas _savo 
ney. Nes ko ištikro Walkeris kulkas, tad plėšikai pabėgo, 
nori, tai tik patraukti į savo.
pusę darbininkus balsuotojus GAISRA.S TEATRE 
ir pasidaryt sau bei savo par-į ______ _
tijai politinio kapitalo.^ NEW YORK. — Per gaisrą,

Susirinkę į tą milžinišką mi- RjĮusj scenos Keith Pal- 
tingą, darbininkai taipgi iš- ace vodevilių teatre, 7th Avė. 
girs, k*ŪP Amerikos Darbo Fe-j jr 47th st., trečiadieni, septy- 
deracijos vyriausi vadai darė | nj asmenys apdegė bei tapo 
pinkles pri.eš lomą Mooney, įsužeisti, jų "tarpe dauguma 
taip kad jis liktų supūdytas j moterų. ' Pasirodžius ugniai,* 
kalėjime. Paaiškės niekšiška ; Vyra]- užmiršo savo “pagarbą” 

j moterims, taškė jas šalin nuo 
savo kelio ir trempė kojomis.

. . Tuo laiku teatre buvo publi-i 
j kurią Tarptautinis Darbininkų apie 2,000 žmonių.

NEW YORK. — Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
šaukiamam masiniam mitinge, 
Bronx Coliseum svetainėje, va
sario 24 d., kalbės motina To-

Mooney, kuris jau penkio- 
liką metų yra išlaikytas kalė
jime už akmeninių sienų ir ge
ležinių grotų. Tomas Mooney, 
kaip daugeliui žinoma, buvo, 
pagal kapitalistų sumoksią, 
nusmerktas mirtin, ir tik, So
vietų Rusijos ir kitų šalių dar
bininkų demonstracijos ir pro- 
teSfa^jppivertė Amerikos val- 
donus’pakeist jam mirties bau
smę amžinu kalėjimu.

Tame didžiuliame masinia
me mitinge taip pat kalbės ir 
Wrightiene, motina vieno iš 
devynių Scottsboro jaunuolių, 
kuriuos buržujų teismas skiria 
mirčiai elektros kėdėj e. Kiti 
kalbėtojai bus Wm. Z. Foster; 
Robert Minor, Ben Gold, suk- i politika ir socialistų su lovesto-j 
niasiuvių streiko vadas; B. D.' mečiais renegatais, kurie stem 
Amos, prezidentas Lygos Ko-j giasi krikdyti masinę kovą 
vai už Negrų Teises, ir kiti. ___ c ___ T— YY’’.

Tai bus demonstracini^ pa-i Apsigynimas veda už paliuo-i 
minėjimas 15 metų sukaktuvių l savimą Tomo Mooney.

silikusieji darbininkai nemyli 
“Klampynės;” sako, “tai ant
ras ‘Keleivis’; kam mums jos 
reikia ?”

Iš šalies žiūrint, nenoromis j 
pamanai, kur. gi tie “buvę j 
žmonės” nuėjo? Ar jie kada j 
nors vėl susipras? o gal ant!

išnyks gyvenimo j 
dulkėse su bloga atminčia | 
apie save. Jie yra ne tik pa
bėgę iš( darbininkų kovos eilių, | 
bet jau ir pasidarbavę priešui Į 
po sklokininkų firma. 1

Ilgė. į

NEW YORK. — Per gaisrą,

Aido ir Rūsy Chorų 
Koncertas Sekmadienį

Konferencija Prisirengimui 
prie Motery Dienos

NEMOKA PABAUDOS, 
EINA KALĖJIMAN

nu-

dSekmadienį, vasario 21 
Aido Choras sykiu su Rusų- 
Ukrainų Kolektyviu Darbinin
kų Choru rengia didelį koncer
tą ir šokius, Manhattan Ly
ceum svetainėje, 66 East 4th 

> St., New Yorke. Programa 
prasidės 3-čią vai. po pietų. 
Apart chorų, bus ir daugiau 
dainininkų ir šokikų, tarp jų 
matysite ir latvių baletą iš aš- 
tuonių dailininkų. Tai dar pir
mą kartą draugai latviai daly
vaus koncerte sykiu su Aido 
Choru. Iš rusų 
bus gerų spėkų. 
Verta visiėms tą 
matyti ir išgirsti.

i ♦ t Vienas iš

NEW YORK. — Kovo 8 bus 
Tarptautinė Moterų Diena. Ją 
apvaikščios visų šalių susipra
tusios darbininkės. Kad tin
kamai prisirengt prie tos mo- 

j'terų-kovotojų dienos,! tai Ko
munistų Partijos newyorkinis 
distriktas šaukia bendro mote- 

i rų fronto konferenciją, vasa- 
' rio 20 d., šį šeštadienį, 2-rą 
vai. po pietų, Irving Plaza svė- 

' tainėje, kampas 15th St. ir Ir- 
i ving Place, New Yorke.

Į konferenciją yrą šaukia- 
mos darbininkės iš unijų, pa- 
šalpinių draugijų, apšvietos or
ganizacijų ir iš dirbtuvių, taip 
pat darbininkės šeimininkės.

Klasiniai sąmoningos mote- 
■ rys šiemet ruošiasi į didesnes

Coney Islando teismas 
sprendė, kad ,-streikierės prieš 
duonos brangumą, Dorė Sinko 
ir Anna Kaplan turi užsimo- 
kėt- po $25 pabaudos už pikie- 
tavimą kepyklų, o kad ne, tai 
eit penkioms dienoms į kalėji
mą, 
vietoj 
dą.

NAUJA LIETUVIŠKA 
BUČERNĖ

Bus atidaryti, 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 k. UMPA 
(Savininkai)

Atsidarymo dienoję visiems koštu- 
meriams duosime dovanas.

s (41-4.2)

■ " PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y. 

DIDELI FĖRAI!
Rengia Lietuvių Amerikos iPliečių 

Kliubas vasario 20, 21 ir 27. Vė
liau tęsis kovo 5, 6, 12, 13, 19 ir 20.

Orkestrą grieš kasdien. Įžanga 10c 
ypatai.

jos pasirinko kalėjimą, 
mokėt piniginę pabau-'

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Restaurantas, geroje 

biznio vietoje, lietuvių, rusų ir len
kų apgyventoje vietoje. Parduodame 
todėl, kad esame du partneriai ir ne
sutinkame. 42 St. Marks Pl., 8th 
St., New York City.

' . (42-45)

r

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų

DR. M. FILURIN
215 E. 12th St.

Tarp 2nd ir 3rd Avės 
.NFAV YORKE 

Valandos nuo 10 iki 1 
f^uo" 4, iki 8

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

patirlusias gyslas įčirškinimąis

KRAUJO SPECIA’LISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos.
Parimau ižtylimą kraujo ir Slapumo.

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

New York, N. Y, 
Valandos Priėmimo>

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180
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MATHEW P. BALLAS (NC 
(BIELAUSKAS) 
O A B O R t U S 

ą UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
'■į 660 GRAND ST., BROOKLYN. N.Y.

MŪSU (.STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM iŠ VISU ŠALIŲ, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM t KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 

p KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
’ PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

PRIŽIŪRĖTI. DUODAM'’GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

)• VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSiAl PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENA, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Avė. >

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

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

Telcf. ALGANQUIN <-8294

n 
iki 
iki

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

ir

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.

512
JONAS STOKES

Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

K

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Nau jokų Cigarų
<

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Indų Demonstracija

BROOKLYN, N.
Komisijos.

Menininkų Susirinkimas
o

d
o

>21 K. 14th STREET, Near 1st

O
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pusės taipgi 
Įžanga 50c. 

koncertą pa
JONO ARBA 

PETRO
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Tai
LIETUVIŲ 

fSDIRBYSTRS
CIGARAI
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UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

iiaiiigiiigiiisiHgiiiBiiiaiiianisiiiaitiaiiisiii3iii3iiiaiii3iiiEiitEiiiaiiiEiiiEiiisiitsiii3iiioiii

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

elektriką Ir Magnetiemg, Ir važinvimą

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

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N: Y.
REIKALINGA gyvenimo draugė, ku

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

REIKALAVIMAI
REIKALINGA namų darbui ir viri

mui moteris, šeimyna tik iš dvie
jų ypatų, vyras ir mergaitė 4 m. 
amžiaus. Atsišaukite vakare tarpe 
6-tos ir 7-tos valandos.—K. Daulian- 
skas, 1823 N. Newkirk St., Philadel
phia, Pa. (42-44)

Sekmadienį, vasario 21 
“Laisvės” name, 12 vai. dieną, 
įvyks liėtuvių proletarinių me- 
rilninkų susirinkimas.. šiame 
susirinkime bris skaitomi vei
kalai, kurie gauti iš draugų. 

. I šį susirinkimą yra kviečia
mi ne tik A.L.P.M.S. Centro 
Biuro nariai, bet ir kiti meni
ninkai, kurie domisi meno vei
kimu. Šiame susirinkime bus 
kalbėta apie organizavimą 
Proletarinių Rašytojų Ratelio. 
Tad visi draugai ir draugės, 
dalyvaukite.

X, Bovinas, Sekretorius.

Bronxo bedarbiai ir dirban
tieji su Bedarbių Taryba prie
kyje ruošia “tuščių bliūdų ir 
puodų” demonstraciją vasario 
27 d. per pietus. Su tuščiais 
indais jie demonstruos prie 
Bronxo valdybos rūmo ir rei
kalaus ūmios pašalpos visiems 
bedarbiams, taip kad galėtų

,ir smarkesnes demonstracijas, tie indai prisipi|dyt. 
negu kada pirmiaus. Tose de
monstracijose bus protestuoja
ma prieš imperialistų užpuoli-1 
mą ant Chinijos, prieš jų užsi- į 
mojimą išdraskyt Chinų(Sovie.-, 
tus ir sukriušint Sovietinių So
cialistinių Respublikų Sąjun
gą. Kovo 8 d. darbininkių 
moterų masės demonstruos sy
kiu .ir už bedarbių reikalus,' 
prieš badą .ir skurdą, prieš dar 
skaudesnį moterų išnaudoji-| 
mą, negu vyrų ir prieš pačią 
kapitalistinę “tvarką.”

Lietuvės darbininkės, būti
nai dalyvaukite toj konferen
cijoj, pasiųsdamos į ją savo * 
delegates, o 
gai ten visos

ir šiaip skaitlin- 
važiuodamos.

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue / NEW YORK CITY

I*ar<lyMM, ButaiBywa*, auatatymaa, raprart elektriką Ir mapmetlr.Mą, Ir važiavimą 
Ir planą automobilio; mokinam dienomla Ir vakaraia lietuvių ir anglų kalboaa 
Mokytojai* yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNA3 ir kiti 
Leidimą (License) Ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokesti. Mes padedant 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsiraiymas | mokyklą kiekvieną dieną nuo 8 ryt# 
iki 8-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
l» ■. 14tb STREET Near 1st NEW YORK CITY

Ttdephon*. Algoniu'” 4-4049
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Petras Naujokas
Savininkas

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

Dirbtuve
361 ^Broadway, z

Brooldyh. N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

dekavoju pacientams
Aš dekavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

Valandos: nuo t iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakarę'

Telefonas, Midwood 8-6261 /




