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Pasauli!

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

Metai XXII, Dienraščio XIV
Net dviejuose straipsniuose 

paskutiniam numeryje klampy
nes Pruseika bando nusiplauti 
rankas delei to bjauraus, pro
vokatoriškų melo, kurį jis pa
leido prieš dienraštį “Laisvę”. 
Atliko tikro judošiaus darbą. 
Pats puikiai žinodamas, kad 
meluoja ir provokuoja, tačiaus 
melavo ir provokavo. Jis pirš
tu rodė fašistui Fišei, kad pul
tui dienraštį “Laisvę”, kuomet

Republikonai Laimi 
Rinkimus Airijoje

Pražus Kapitalizmas, 
Jeigu ‘Nepasitaisys”

DUBLIN. — Paskutiniai 
pranešimai apie Airijos par
lamento rinkimus parodo,

jis savo organe dviejose Nieto- kad taip vadinami republi- 
se primetė “Laisvei” gavimą konai po De Valeros vado- 
pinigų iš Maskvos nuo d. An-' vybe visur ima viršų ant 

vienoj vietoj tiesiog' valdžios partijos kandidatų. 
O susidėjus su darbiečiais, 
manoma, republikonai turės 

Į gerą didžiumą busimam 
parlamente.

ganiečio.
pasakė, kad ‘*jei ne Mizaros ke
lionė pas Anga riet į, tai ‘Lais
vė’ būtų buvus jau kaput”.

Tiktai paskutinis judošius ir 
provokatorius gali šitokį melą I 
skelbti. Patys Pruseikos šva
resni pasekėjai, matyt, sukilo 
prieš provokatorių Pruseika. 
Išsišoko, perdaug atvirai jisai 
pasirodė Fišės agento rolėje.

NEW YORK. — čionais 
j vienam turčių baliuj kalbė
jo Anglijos ekonomistas 
I Norman Angell. Jis prana-! 
•šauja galą kapitalizmui, jei
gu kapitalistai “nesutvar
kys savo reikalų”. Tas tie
sa, kapitalizmą nuęšluos 
proletarinė revoliucija;

Mažiau Elektros Jėgos

ĮVAIRIOS žinios Drg. Harry Simms lavonas Darbin. Centre, New Yorke

.Si DRAUGO HARRY SIMMS TĖVO PRA-'
Tai ve, dabar paskutiniam i giau kariuomenės į Shang- 

klampynės numeryje Pruseika - hajų karui prieš Chiniją. . 
neva atšaukia tą provokatoriš
ką melą, bet tikrenybėje tiktai 
išsisukinėja, tiktai bando apsi- 
maskuoti, idant toliaus apgau-1

j NEW YORK. — Pereitą 
i savaitę elektros jėgos ga- 
Imyba Amerikoje sumažėjo 
ant 900,000 kilovatų valan
dų. Labiausia elektros ga- 

sumažėjo industri
niuose centruose. O tas pa-

Nanking. — Chinijos val- 
' džia formaliai atmetė Japo- 

dinėjus savo pasekėjus, idant !nijos karinio štabo reikala- 
po figos lapeliu pasislėpus. Tie- • vimą, kad chinų armija bū- 
sa, jisai prisipažįsta, kad ju-jtų ištraukta iš Shangha- 
dosiškai melavo, kuomet sako, •j^^g dvylikos myliu.
kad “Iš Sovietų valdžios ir Ko-__________
minterno ‘Laisvė’ negavo ir ne- : , . ..
gaus nė cento”, arba, kitur, Į Weissenfels, Vokietija. — 
“Savo tą pasakymą mielu noru ■ Konservatyviškos, socialde- 

i mokratų valdomos unijos 
nariai nutarė užgirti Vokie
tijos Komunistų Partijos 
kandidatą į šalies preziden- 

! tus.

atšaukiu”. Gerai, Pruseika pri
sipažįsta, kad melavo, tai yra, 
atliko išpažintį.

Bet tas pats Pruseika spar
dosi nuo rolės provokatoriaus 
ir priešo Sovietii Sąjungos. Jis 
bando pasiteisinti, būk kalbė
jęs apie Angarietį, o ne apie ]ies 
Sovietų valdžią. “Kodėl”, Pru
seika klausia, “Angarietis nega
lėjo parinkti Mizarai bent tiek 
kapitalo, kad atmokėti ir išvy
ti iš ‘Laisvės’ tuos šėrininkus, 
kurie subųdavojo ‘Laisvu’! Vi
sai natūralu”. Provokatoriau 
Pruseika, įrodyk, kur ir kada 
Angarietis “parinko kapitalo 
del Mizaros”, kad atvežti] “Lai
svei”? Neįrodysi. Vėl turėsi 
prisipažinti, kad meluoji, vėl 
turėsi atlikti išpažintį.

1—............
atšaukia provokaciją, bet kitoj 
vietoj dar paantrina ją. Mano, 
kad jo pasekėjai taip tamsūs, 
jog nesupras jo niekšiškų tiks
lų. Mano, kad šituo figos la- 
pelių jam pavyks pasislėpti nuo rElektrikiiiis Laikrodėlis 
lietuvių darbininkų.

SMETONA KRUVINASIS TERORIZAVO 
DARBININKUS, KURIE NORĖJO BAL

SUOTI UŽ KAIRIŲJŲ SURAŠĄ
Dar vieną turime įrody

mą, kaip Smetona Kruvina
sis dirba ranka rankon su 
socialdemokratais ir kitais 
parazitais. Štai dar pereitų 
metų pabaigoje buvo ligo
niu kasu rinkimai. Kairie- 

C-

ji darbininkai po komunis-

buvo panaikintas. Tačiau 
linkusioj i į komunistus bal- - 
šuo tojai tuo nepasitenkino 
ii* sumanė padaryti savotiš
ką protestą. Tam tikslui at
sispaudė apolografu daugy
bę savo numer. su atsišau
kimu (6nr.) ir balsavimo

KALBA IR ATSIŠAUKIMAS PRIE S.»
KARSTO SAVO ŽUVUSIO SŪNAUS i tuvių užsidarinėja.

Minėkime Skaisčią Atmintį To Jauno Kovotojo, Žuvusio'
Klasinio Karo Fronte; Stokime po Ameriką Komunistą!
Partijos Vėliava; Traukime Darbininkus Jaunuolius į Jau
nąją Komunistą Lygą; Remkime Kovingus Kentucky Mai- 
nierius!
NEW YORK. — Bronxo 

Coliseume prie drg. Harry 
Simms karsto ant platfor
mos sėdėjo jo tėvas. Pirmi
ninkas perskaitė sekamą jo 
pareiškimą ir atsišaukimą:

* » ■ ♦ A. i u ..r m u . j

“Mano sūnų, Harry 
Simms, brutališkai nužudė 
Kentucky valstijos bosų 
ginkluotos spėkos. Jis mi
rė už darbininkų klasę. Jis

Berlyn. — Žemosios da- 
Rhinelando distrikte 

Komunistų Partija padarė 
specialį vajų pereitą sekma
dienį ir i vieną dieną į par
tija gavo 669 naujus narius. 
Vokietijos darbininkai masi- i 

j gimė darbininko, šeimynoj 
buvo auklėjamas klasių ko
vos dvasioj. Nuo savo jau
niausių dienų jis pašventė 
visą savo energiją organi
zavimui darbininku, švieti- * v Z

niai stoja į savo klasės re
voliucinę partiją.

Shanghai. — Mirė du An
glijos jūrininkai nuo žaizdų, 
kurias jie ęavo laike susi-I VO4 UV1UW1 lopcvoi Al VlllAVCU J A Kz ¥ V | vz

Pruseika vienoj vietoj neva kirtimo tarpe chinu ir ja- mui Tb vedimui jų ’į kovą

Angarietis 1 
“Laisvei” 

“kapitalą”

Įsivaizdinkite, d. 
turi “kapitalo” -net 
duoti! Kur jis tą 
gauna bei gavo? Ar čia neaiš
ku, kad Pruseika pirštu rodo į 
Sovietų valdžią? Kaip diena aiš
ku, ir joks Pruseikos dangsty- 
masis frazėmis jo provokatoriš
kų! rankų nenuplaus.

tų vadovybe rinkimus lai- metu jų primetė. Del to toj 
išrinkdami 11 atsto- į apylinkėj jų sąrasas išėjo 
7.7.11 j socialdemo- gausingas, tačiau balsai ne

kratai, kurie pirmiau ture- buvo įskaityti, 
jo didžiumą taryboje. Tuo-j . ™ 7’”
jaus Smetona panaikino Į sąrašo darbininkai me
tuos rinkimus ir paskelbė i S’110 protestuoti ir demon-
naujus. Tuo tarpu paleido! strųoti, bet buvo pasalinti, 
terorą prieš kairiuosius
darbininkus, o socialdemo
kratams ir krikščionims de- ■

mėjo, 
vu. Prakišo

Porą kartų atėję balsuo-

į Tomis nelegaliomis kortele- 
•'mis susidomėjo policija ir 
I išaiškino, kad jas apologra-; 
fu atspaude stud, humani
tare Gaidukaitė, dirbusi 

; Kauno apygardos teisme, 
igiau: Smetona kai kuriose >^1 J™’™ su.imta ^nu*. 
vietose visai panaikino kai- j gabenta Kauno komendan-

Juos sužeidė Japoni- uz geresnį gyvenimą ir pries 
ren_ brutališkas kapitalizmo spė

kas, kurios triuškina darbi
ninkus jo šalies. Jis mirė 

į klasių kovos mūšio lauke, J 
! besidarbuodamas už išnau-' 
do j amus ir pavergtus Ken
tucky mainierius.

“Mano sūnus, Harry Si
mms, vyko į Kentucky val
stiją, puikiai suprasdamas 
p a v o jingumą situacijos. 
Kaipo tikras kovotojas, ji
sai mirė garbinga'mirčia.

“Jisai buvo kovotojas, nes

nonų.
jos bombos. Anglija 
ėdasi protestuoti.

GENEVA. — šveicaras 
Palaton po dvylikos metų 
bandymo, sakoma, sėkmin
gai padarė elektros varomą 
kišenini laikrodėlį. Laikro
dėlyje įtaisyta baterija, ku
ri gamina elektrą ir. suka 

(mašineriją. Per visus me
tus laiko nereikia rūpintis

Draugas Angarietis yra Lie- jokiu laikrodėlio užsukimu, 
iš-tuvos Komunistų Partijos va

das. Mes Amerikoje renkartre 
aukas, kad paremti Lietuvos 
darbininkų judėjimą, kuriam 
vadovauja Lietuvos Komunistų 
Partija. Draugas Angarietis 
randasi Maskvoje. Ir štai, pri
mesdamas Angariečiui, kad jis 
turi “kapitalo”, judošius Pru
seika padeda kruvinajam Lietu
vos Smetonai. Smetona irgi 
rėkia, kad Lietuvos Komunistų 
judėjimą finansuojanti Mask
va. Tą melą skelbia visa Lie
tuvos buržuazinė spauda. Da
bar išeina Pruseika ir užstau- 
gia, kad Angarietis, Lietuvos 
Komunistų Partijos sekreto
rius, turi stačiai krūvą kapita
lo, kurio tūkstančius net Ame
rikon atsiuntė! (Atminkite 
Pruseikos pasakymą, kad “Lai
svė” būtų buvus kaput, jei ne 
tas kapitalas, o juk “išgelbėji
mui” “Laisvės” neužteko ke
lių šimtų, reikėjo tūkstančių!). 
Vadinasi, Pruseika apšmeižia, 
apmeluoja, ne tik “Laisvę”, ne 
tik Amerikos Komunistų Parti
ją, kurios vadovybėj “Laisvė”sės!

Tai ištikrųjų stebėtinas 
radimas. /.

Sužeistas B. Shaw

Paryžius. — Darbininkai 
gelžkelio stotyje liodavo jmokratams leido laisvai va-1 
baksus, adresuotus Rumuni-p’yti agitaciją susirinkimuo-j 
jon ir užrašytus: “Saugoki- i sę ir Per spaudą. Dar dau- 
. j • j ’1 1 H T T • ! mmi • Irni imte, nes tai stiklas . Vienas 
baksas krito ir ;

’Vietoj stiklo, pasirodė kul- 
kasvaidis. Pasirodo, kad 
Frakcijos valdžia siunčia 
ginklus Rumunijai.

nnfrūkA vielose visai panaiKmo Kai- . t , - ----/ K i
odė kid- darbininkų sąrašą. 0 tul> ^baustų. Pei kra'

jisai buvo komunistas ir 
narys Jaunųjų Komunistų 
LygoS^Tik Komunistų Par
tija’ yadovauja ( darbininkų 
klasei visose jos kovose. Tik 
Komunistų Partija suteikia 
visoms darbiitinkų klasės 
kovoms tikslą, reikšmę ir 
vienybę. Tik Komunistų 
Partija priduoda savo na
riams drąsos kovoti jųjų 
klases pirmosiose eilėse. 
Tik Amerikos Komunistų 
Partija eina tuo keliu, ku
riuo maršuoja’ Sovietų Są
jungos ' Komunistų Partija, 
kuri budavoja socializmą ly Workerio: 
ant vieno šeštadalio pašau- kompanijos Whaley Eaton 
lio. Tik Komunistų Partija 
prives šios šalies darbinin
kus prie galutino mūšio 
prieš kapitalizmą ir už įs
teigimą Sovietų Respubli-

“Tuo būdu aš atsišaukiu 
į jus visus darbininkus ir į 
jaunus darbininkus: minė
kite mano sūnų, Harry 
Simms, pagerbkite sūnų 
darbininku klasės, kuris mi- 
rė už jūsų reikalus, įstoda
mi į Komunistų Partiją ir 
į Jaunųjų Komunistų Ly-

KENTUCKY VALSTIJOS BELL PAVIETO ŠERI
FAS PASKELBĖ NELEGALE MAINIERIŲ UNIJĄ

✓

CAPE TOWN, Afrika.—
Vasario 18 d. čionai auto- džia ir anglies baronai puo 
mobilium važiuojant ištiko ja desperacijom 
nelaimė ir sužeidė Bernar
dą Shaw ir jo žmoną. Ma- streikas eina pirmyn, nepai-
noma, kad sužeidimas nėra ’ sant kruviniausio 
pavojingas. , Shaw yra 75 
metų amžiaus.

PINEVILLE, Ky. — Vai-bus areštuojami ir kalinami

Mainierių

randasi, bet taipgi Lietuvos 
Komunistų Partiją.

Pruseika, su tuo provokato
riškų melu, tarnauja ne tik fa
šistui Fišei, ne tik Amerikos 
valdžiai, bet taip pat padeda 
kruvinajam Smetonai terori
zuoti ir žudyti geriausius Lie
tuvos Komunistų Partijos vei
kėjus ir darbuotojus Lietuvoje.

šalin provokatorius Pruseika! 
šalin agentas Smetonos ir Fi-

teroro.
Bosai, neriasi iš kailio. Jie 
visą savo siutimą verčia ant 
Nacionalės Mainierių Uni
jos, kuri vadovauja šiam 
streikui ir organizuoja mai- 
nierius tolimesnėms kov-. 
voms.

Štai Bell pavieto šerifas

visi; kurie šio įsakymo ne
pildys. Manoma, kad visų 
kitų pavietų valdžios pa
seks Bell pavieto reakcio
nierius ir visoj valstijoj re
voliucinė unija bus paskelb
ta nelegale organizacija.

Tas parodo, kad vien te
roru ir žudymu

Japonija Slepia Žinias 
Apie Darbininkų

Judėjimą Namie
Nepaprastai aštri cenzū

ra uždėta ant visų žinių, 
ateinančių iš Japonijos. Ja
ponijos valdžia slepia dar
bininkų bruzdėjimą prieš 
karą. Štai komunistų “Dai- 

” sugautam

slaptam circuliare sakoma: 
“Komunizmas Japonijoj; 
Europos diplomatiniuose ra
teliuose skleidžiama rapor
tai, kad Japonija užgniaužk 
žinias apie komunistinį ju
dėjimą namie ir kad tas ju
dėjimas darosi labai pavo
jingas ir grūmoja valdžios 
pastovumui.”

Japonijos liksiąs
Suplėšyti Chiniją

SHANGHAI. — Patys ja- 
ponai nebeslepia - > to fakto, 
kad jų'tikslas yra Nuplėšy
ti Chiniją į atskiras terito
rijas;' ir paskui- jas atskirai 
valdyti—žinoma, talkoje su 
kitais imperialistais. Ji jau 
atplėšė Mandžuriją ir pa
skelbė “nepriklausoma” val
stybe. Dabar tokį planą ke
tina pravesti del Shangha- 
jaus teritorijos. Paskui pra
dės operaciją Canton-Swa- 
to^v apielinkėj, vėliau per
sikels į Peipingo teritoriją, 
o dar paskiau atskels £>han- 
tungą.

roru ir žudymu kovotojų’iv i i qa/x 

bosai nebesitiki sulaužyti ISIDCS LaUkail ZUU
mua°staiš Darbininkų

Broughton paskelbė, kad puolimas ant mainierių uni- 
nuo; dabar Nacionalė Mai- jos ir masinis triuškinimas 
nierių Unija bus skaitoma streiko.' Tam darbui paves-

mainierių frontą, 
bar bus daromas

ParkųBabylon, L. L— 
komisija nutarė atstatyti 

nelegale organizacija, i kad (ta- teismai, įstatymai, kalėr;nuo> darbo 2Q0 darbininkų, 
mainieriams uždraudžiama Ijimai: ir ginkluota valsty- Į Jie atsiduria» bedarbių ar- 
prie jos priklausyti ir kad bes spėka. , > : 'mijoj.

tą tokių kortelių pas ją ras
ta dar apie 1,500.” ■ ' / ■ V',

Tai šitaip rinkimus lai
mėjo socialjudošiai ir kleri
kalai. Svarbu ir tas, kad 
rinkimuose tedalyvavo 55 
nu oš. ligonių kasų narių 
darbininkų, o 45 nuoš. visai’ įjj 
nedalyvavo. j.

Remkime Lietuvos darbi-
: ninku judėjimą. Parinkime 
aukų išleidimui nelegalės Ii- • 

v ......-.literatūros prieš kruvinuo-
(Senojo miesto ir Slabados) sius smetoninius fašistus!

kuomet darbininkai atėjo 
balsuoti ir parašė kairiųjų 
atstovus ant atskiro raščiu
ko, tai Smetonos budeliai 
juos grūdo laukan ir mušė.

Kauno klerikalų “Rytas” 
paduoda pusiau lupų seka
mą atsitikimą:

“Kaip žinoma, rinkimuose 
į Kauno m. ligonių kasos 
tarybą vadinamų “kairių
jų” sąrašą III apylinkėj

SOV. SĄJUNGOS GELEŽINKELIAI DA
RO NEPAPRASTAI DIDELĮ PROGRESĄ

NEW’ YORK. — čionais itacija pilnai pavys Ameri- 
sugrįžo Sharles A. Gili, ku-:ką! Sako, kad 1928 metais 
ris, kaipo ekspertas, darba- i buvo prilioduota tik 156,- 

000,000 vagonų, gi 1931 me
tais padaryta net 254,000,- 
000. Prie Sovietų gelžke- 
liu dirba 1,084,000 darbiniu- V z 7

vosi prie Sovietų Sąjungos 
gelžkelių. Jis sako, kad 
nepaprastas pramonės augi
mas labai sunkiai užgulė 
ant geležinkelių transpor- 
tacijos. Bęt visur daromas 
nepaprastas progresas. Jis 
sako, kad už penkių metų 
Sovietų gelžkelių transpor-

2,479 Darbininkai
Neteks Darbo

CHICAGO, Ill. — Miesto 
majoras Germak siūlo mies
to tarybai tuojaus) atstatyti 
nuo darbo 2,479 darbinink- 
kus. Miesto valdžia netu
rinti pinigų jiems algas iš
mokėti.

Formaliai Paskelbė Mandžū- 
rijos Nepriklausomybę 
nuo Chinijos

Sau jaleMUKDEN.
chinų militaristų, parsida
vėlių Japonijos imperialis
tams, formaliai paskelbė 
“nepriklausomą” valstybę, 
susidedančią iš Mandžurijos 
ir Vidurinės Mongolijos, ši 
valstybėj vadinaš “Ąnkuo”. 
Japonija ją prįpažįsta, nes 
tai pačios Japonijos pada
ras.

Toliau Gili pripažįsta, 
kad progresas daromas vi
sose srityse ir kad liaudies 
būklė nuolatos eina geryn.

Numirė Domininkas
Sakovičius

Bayonne, N. J., penkta
dienį numirė Domininkas 
Sakovičius, “Laisvės” skai
tytojas. Kūnas randasi pa
šarvotas po No. 395 Boule
vard.

Laidotuvės atsibus pirma- 
I dienį, vasario 22 d. Iš namu 
kūnas bus išlydėtas 2 vai. 
po pietų.

Sukilėliai Pasidavė

SAN JOSE, Costa Rica. 
Penki šimtai sukilėlių 
davė valdžiai. Valdžia 
žadėjo leisti jiems 
kraštą, jeigu jie sudės 
lūs. Tą sukilėliai ir 
rė.

(Daugiau pasaulinių ■ar ■ *1

pasi

gink 
pada-
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Kovokite už Darbininky Bedarbių Apdraudos Bi- 
fių! Organ izuokite Masinę Delegaciją Pateiki
mui Bedarbių Reikalavimų Kongresui Geguž. 9

SiSKoSaį komunistų partijos
Pereitais metais viešam 

susirinkime “Laisvės” sve
tainėj oportunistinės opozi
cijos vadas Ę, Butkus pa
reiškė, jog | Amerikos Ko
munistų Partijos 
supuvus.” O savo 
tam Bule tinę jis tauškė

“galva 
išleis-

Naujų Narių Gavimo Vajus
VėcĮa Lietuvių Kom. Frakcijos Centro Biuras

Gauname Partijai ?'

Pittsburgh? ąpielinkės
I : l • ‘ » • ,

i Lietuvių Frakcijos sekreto- 
; rius rašo:

“Partijos vajuj ir mes

(Atsišaukimas Jungtinių riuos kapitalistų klasė iš- per savo 
Valstijų Bedarbių Tarybų 
Nacionalio Komiteto)

imus, klaidas bei nukrypi- ^ski pasivarėme pirmyn. 
' mus. Tik kiekvienai kriti- j Carnegies lietuvių grupė 

, I kai yra tam tikras laikas. | -.. . _ . J
Tūlas oportunistu sūkiai-1 Partija negali būti amžinos' PaauJ° 1 1 'nan'i C urt’ 

' ” I kritikos draugija. Pavyzd-; ney du niauji, “prisirašė. Wa-.
n, i i Įžiui, duoklių klausimas gali-i - ...

East Chicago, Ill., smeikda- ;ma piinjausia išsireikšti lai-i % ’ ” C1^a ^a'
mas “Laisvę” ir visą mūsų diskiisiin kurios ošti nir- aupo nuo 6 iki 14. Wilmpv-

Partijos Narinės Duok-

elementų, darbininkų kla
sės'priešų. ' [•’*

Iš patyrimo jau žinoma, 
kad išsivysčius platesnėms 
kovoms * tokie elementai,
kaip Butkus ir Pruseika, |jįs jr Darbininkai 
patampa dar atviresniais 
komunistinio judėjimo prie
šais; < 

■ jojot aštresnių kovų ir išėjo
te prieš komunistinį judėji
mą, nuėjote priešui tarnau- i judėjimą, nepalieka 
į! ' '/r'/mviin n Tin 1 Cl4-.11 TZ r.

Partijos autoritetą ir nieki
nate jos vadovybę),' tai kas 

( ..zx^^x-; gąįi fiketi jūsų 'pąsakoji-
“keikūnaiš,” ' “extra-į mui, buk išsivysčius plates- 

oportunistais,” l.nėms kovoms', jūs busite re- 
“ąvąptiuristais,” o pagalios; voliucinio judėjimo veikė- 
'VlOČį JCVUlilUlllOVų A Cll Cljcį, VCl- ' v»zx

dina “nesveika.” Tai bjau- ninku reikalus? Juo toliau,

i apie Partijos “subankrųta- 
vimą.”

Dabar tasai renegatas'
» “Klampynę” (Nei.

7) vėl išniekina Komunistų 
Partiją. Išniekina Partijos' 

i vadovaujančius, ątsidąyu.- 
sius( kovai draugus “šmeiži
kais,” /" 

j kairiaisiai
a v CIŲVIUI U V'U į •. ------------ ---- ---------- • • ---------

visą Komunistų Partiją va-! jais ir kovosite už dapbi-

Jeigu jus dabar pabi- dintas darbininkas G. R. iš

ti '(žeminate1 Komunistų! Beje" ir pačiosdirbo sudemoralizavimui ir 
sunaikinimui kovingo dar
bininkų judėjimo už tikrą 

Jungtinių Valstijų Bėdar- bedarbių apdraudą ir pa- 
bių.. Tarybos pradėjo vajų į šalpą, 
surinkimui milionų pavie-; Bedarbių Tarybų, parašų 
niu panašų ir tūkstančių į rinkimo vajus turi patais 
kolektyvių uzgyi imu Dai bi- < nau^ atžymėjimui plačiųjų

• 1 * * 1* 1 ’ • 1 I , i masių pasiryžimo kovoti užBiĮiui, sulig kurio reikalau-į bpHnt.bin lvo.ia
jama įvesti bedarbių ir so- 
cialė apdrauda lygi pil
noms algoms valdžios L 
darbdavių iškaščiais, del vi
sų „darbininku, neatsižvel- .... , . , ,
giant į rasę, tautybę, amžių' bmmkų del tos kovos sąmo- 
° - ' ningo rėmimo. ___ ______  . , .

bloke darbininkų distrikte; &iau P^aiRy^] Prie. 
kiekvienoj dirbtuvėj; kiek- suvadžiotus c—-------
vienoj unijoj; kiekvienoj E. Butkus sako, jog re ____ _ ___ _ _ , vmao, mwv^xxxv

fraternalėj draugijoj; kiek- negatai sklokininkai einą.te į revoiįucįnio darbininkų guma priversti pasitraukti 
vienoj duohbs laukimo lini- su i artija.

ar lytį, kurie netenka darbo 
ne iš' savo kaltės. Tą Bilių 
priėmė Nacionalis Baduolių 
Maršavimas, susidedantis iš 
1670 deelgatų, kūne atsto
vavo desėtkus tūkstančių 
darbininkų visose Jungtinių 
Valstijų dalyse. Toliaus jį 
užgyrė šimtai unijų ir fra- 
ternalių organizacijų, taip
gi užgyre šimtai tūkstančių 
darbininkų masiniuose mi
tinguose ir demonstracijose. 
Masinė delegacija, atstovau
janti kiekvieną darbininkų 
klasės dalį, kiekvieną svar-!

Laisvę” ir visą musų Į<e diskusijų, kurios esti pir- augo nuo 6 iki 14. Wilmer- 
tz ' raa partijos konvencijos. . komunisto.... - ? Komiftnstų Jei.gu kuriam atrodo, kad j ,g u Komunisto

Partijos. Tarp kitko, jis sa- duokles būtų augštos. tas; nebuvo. Dabai prie pąiti-

partijos

gali tatai pareikšti ir pasiū
lyti, kad jos būtų sumažin
tos. Niekas už tai neap-

“Dabar eikime p^ie Ko
munistų Partijos. ' Komu- , . ,

nistų Partijoj Centro Biu- šauks niekšu bei, išdaviku, 
ras uždėjo tokius mokes- ? _ _ _ _ _ . 
čius, kad mažiau prasitry-

. v v nusį apšvietoje draugą sun-j jas numažins,

.bedarbių apdraudą, lygią [rus reakcinis, fašistinis nie- tuo, labiau jus susibesite su!^u įtraukti į partiją. O ki- 
’ _ \ .’ * * .................. ’ socialfašistais .ir fašistais.!tur visai nebuvo galima.

. Tokis likimas visų .renega- į Taigi, tokius mokesčius už- 
patarnauti kaipo priemone1; v. . [ tų, ir
laimėjimui dar milionu dar- . d tuo Paciu O kas liečia tą

Kielwienam niūkūs, o ypač kad dar il-

1 pilnoms algoms, darbdavių ; kinimas ir diskreditavimas
į1’ ir jų valdžios iškaščiu. Turi IKomunistų Partijos. I # . ■ .v.. . ,__ __________ r______  _

„„o. i.. i„. - :„,tų, ii’ jus nebūsite išimtis, 'dedant, mūs partijos narius

apgauti tamsesnius daibi-! darbininkų, kuriuos jūs
klaidinote, ta meš jiems sa- Į nereikėtų į partiją nariu. 

. . !S,kome: “Meskite savo prie- Kas mums liko daryti? Kri- 
uai DimnKus, šus> renegatus Pruseiką,! tikuosi, būsi niekšas ir išda- 

“ | Butkų ir Strazdą, ir grįžki- Į vikas. Taigi, buvome dau-vienoj unijoj;

Štai kaip renegatasjoj; visur, kur tik darbinin
kai susirenka, turi būt įstei- bjauriai išniekina Komunis-; 
gti komitetai, ir reikia tų Partiją ir tuo pačiu sy-| 
stengtis, kad visur darbi- kiu neva bando savo pase- ■ 
ninkai užgirtų.Bedarbių Bi- kėjams

judėjimo eiles.”

Jeigu konvencija bus įtikin
ta, kad duoklės per augštos,

I • v • ,

jos prisirašė 5 nauji nariai 
ir dar keli tuojaus galima 
bus parti j on įtraukti. Kiek 
man žinoma, tai šitame va
juje gauta 17 naujų narių.* 
Veikiausia yra daugiau, bet 

i ne iš visur turiu žinių.”

Atmest Ateivių Registravimo Sumany-
------------ tmucuic, niu& paklajos nctiiuo g Fl 1 •IV • I • I\ 1 • ♦

mus! “ Reikalauja Detroito bet. Darbiniuc

Kas Jie?

Parašų rinkimo vajus tu
ri tarnauti kaipo priemonė 
akstinimui ir mobilizavimui 
darbininkų į kovą už tikrą 

besnę pramonę, visas gali- [ darbdavių apdraudą. 
mas valstijas ir organizaci-l Bedarbių Tarybų b 
jas vėl neš tą reikalavi-lna 1S_ Komitetas supranta 
mą, į Washingtoną ir pa- 
tieks jį kongresui gegužės 
9dL . . ,

Tiktai Darbininkų Bedar
bių Apdraudos Bilius ap
saugos palaikymą darbinin
kų klasės gyvenimo normos. 
Tiktai tas bilius parūpina 
apdraudos sistemą, kuri at
sako reikalams ir teisėms 
plačiųjų darbo masių, ku-, . .
rios pagamino milžinišką; darbnimkus ir < „
Šioš šalies turtą. Tiktai šis! o.rSanizacijas dėti didziau- 
Bilius yra darbininkų Bi- ?ias pastangas tame darbe, 
liūs. - Visi taip vadinami be- ^ant badaujančioms aia“ - -- - - sems iškovoti paramą; kad;

milionams, kuriems dabar 
gTęsia badas, būtų užtikrin- patys sugrįšime, 
tas gyvenimas; kad darbi-

Teisių Gynimo Komiteto Lie
tuvių Skyriaus, susidedančio 
iš 14-kos organizacijų ir at
stovaujančio suvirs 2,000 na
rių, 14-tą dieną vasario, 1932 
m., išklausę raportą Ateivių 
Teisių Gynimo Komiteto apie 
įneštus Jungtinių Valstijų kon
grese bilius per kongresmaną 
J. L. Cable (H.R. 5093) ir 
kongresmaną Hogg (H. R.

. iš partijos, kaipo protestup- 
ijant. Bet Centro Biuras to 
. nesuprato ir mano, 'kad su 
tokiu mokesčiu galima į-

! traukti į partiją narius.”
Tai šitokius nebūtus daly- 

__ ; renegatų suvedžioti 
žmonės kartoja prieš Ko
munistų Partiją. Tuomi! 
jiems pavyksta vieną kitą; 
darbininką sulaikyti 
stojimo į partiją.

“įkalti”, buk sklokaj 
einanti su Partija:

Nežiūrint bimbiškų pletkų, 
politinės partijos mes negaįime . . 
tverti. Ji visai nereikalinga, versti JOS lapu 
Yra Komunistų Partija ir jos girdėjau apie ją iš kitų lai- 
mums užtenka. Extra-kairysis i kraščių^ tai- rūpi ir pačiam 
oportunizmas biskis po biskio! pačihpineti ’ ’ ' ''

j mas sustoji, ties straipsniu mokesčių/

Paskutinėmis dienomis 
gavau progos išvysti “Nau
jąją Gadynę”. Greit griebiu 

s, nes daug
nuo

DETROIT, MICH. —- Vasa
rio 14 d. Ateivių Teisių Gyni- 

j mo Komitetas buvo surengęs 
prakalbas ir diskusijas. Pu
blikos buvo vidutiniai, bet su
sirinkusieji, nors ir be profe
sionalių kalbėtojų, patys nuo
sekliai diskusavo tą klausimą. 
Distrikto sekretoriui Ateivių 
Teisių Gynimo Komiteto drg. 
Jonikui padarius pranešimą
apie tai, kaip ateiviai darbi-17436), siūlančius suregistruoti 
ninkai yra persekiojami, kaip i visus-ateivius ir įvesti Jungti- 
jie dešimtimis tūkstančių yra nėse Valstijose pasportų siste- 
deportuojami, visi susirinkusie- mą, — ir nuodugniai išdisku- 
ji išsireiškė, kad reikalinga i savę tą klausimą, pareiškiame 
daugiaus kovoti,, reikalinga ■ savo griežtą protestą prieš tai 
įtraukti kuo didesnes minias ; ir reikalaujame, kad viršminė- 

! darbininkų visokių pažvalgų, Į ti biliai būtų Jungtinių Vals- 
užprotestuoti prieš ateivių tei
sių varžymą.

t Masiniai Deportavimai
Vien tik pereitais metais išr!

, kad ’tikrai'šu-, v. .
žinojus kas jie. Beversda-: Prmuciausia apie nusta- 

. Partijos
“Rėikid Pastovios Or’gani- mariams mokesčių neuždeda; 
žUcijoš.” Na,'" manau,' čia įoks Centro-Biuras. Mūsų į

____ j Tarybų Nacio- 

kad ši svarbi kampanija ga
ji' būti sėkminga tik tuomet, 
'kuomet desėtkai tūkstančių 
darbininkų bus suaktyvi-1 bininkų judėjime, 
zuota; jeigu visos darbiniu- Padėty visokiems 
ku organizacijos sujungs vi- " >. . r . j-..- v ° j. ° . • darbininkų judėjimosas savo galimas spėkas m- , - - •
tensyviam, sistematiškam baFsilpnas. _____
veikimui bėgyje to vajaus dėjant, bręs ir pati komunistų smulkmeniškas taisykles or- 
dešimts savaičių. ' Partija, kol ant galo, išsivys- į ganizacijai” ( ‘

Mes atsišaukiame į visus čius platesnėms kovoms, bim-ijai). 
darbininku biški generolai, tų kovų nusi-į . .uaiuiuiunu- «Qh5n.o AiiriMhi.; Aišku, kad minimiems po- tuvių Centro 

nams, išmestiems už jų dar
belius iš darb. organizacijų, 
labai būtų naudinga ją su
tverti ir medžioti mažiau __
susipratusius darbininkus Į šiai augštos. 
į savo tinklą, kuris tarnau-! teisingas argumentas prieš 
ja ne darbininkų, bet jų; Komunistų Partiją. Dabar 
priešų naudai. Be to, kaip partijos narinės duoklės nu- 
Opoz. sako “po 15 cen- statytos pagal uždarbį. Be
tų”, irgi pinigai, nors ir ne-[darbiai visai jokių duoklių

turės išnykti; šmeižikai ir kei
kūnai ne amžinai “atstovaus” 
partiją; jie tą gali daryti tijc, 
ačiū didėliam krizini bendrai 
maišatienėi visame šalies dar-

visokiems 
tams lengviausia įsisprausti ;

i viršūnes 
ypač kuomet tas judėjimas įa- 

Vienok, krizini di-

dešimts savaičių.

tijų kongreso atmesti.
Mes taipgi nutariame, kad • 

kopijos šios rezoliucijos būtų 
pasiųstos J: V. kongresui, dar- 

i bo ministeriui W. N. Doakui,
Mat, tokioj | jau tikrai kokiuos stebūk- Gentį o Biuras neturi jokios j šios šalies išdeportuota 33,200 i J* Y* prezidentui H. C. Hoo- 
«I'.... ...t t. ____ • -i___ Dalins nnrtiins narines dim- i ateiviu TriVctminiai įritu I veriui ir snaudai.avantiuris- įus atskleis! Ir neapsirikau,

1 nes p. Opozicininkas šau
kia: “Opozicijos centro ko
mitetas' • privalo ' išdirbti

-1 ganizacijai”' (tai' :pastovi:-

gandę, pabėgs (Na, o iki to lai
ko Butkus ir Pruseika karčia- 

> i mose taip “budavos” savo “drą- 
1 są”, kad užims “pabėgusių ge- 
| nerolų” vietas.—-“L.” Red.). O 
susveikėjus partijai mes jon 

, nes tuomet 
niekas mus neskaitys “Fišės 
agentais.”... Mums, pagalios, 
neprivalo rūpėti, ar kairieji

■ oportunistai skaito mus ščyrais 
, ar ne; mums rūpi bendri musų

darbių apdraudos sumany
mai yra paremti teorija, ir
praktika valdančiosios kla
darbininkų pečių kapitalis- nmM 4klase galėtų atmušti 
tinio, krizio ir masinės be- ataką ant jos gyvenimo nor-i 
darbės naštą. |mos lr.zen^ Pi™yn linkui, , . . . .

Apsireiškę įvykiai nuo to didesnių. pergalių, iškovoti Į klesos (butlegerių ūr ' prieško- 
bedarbių apdraudą, lygią ---------------------------------- »
pilnoms algoms, darbdavių 
ir jų valdžios iškaščiu.

j kovą prieš alkį ir skur-

Tūkstančiai kitų sė- j veriui ir spaudai.
; Pasirašo masinio mitingo 

darni kuomet bus sudaryta rei-1 pirmininkas 
kalingi dokumentai jų išdepor-1 
tavimui. Vien tik Wayne ap
skričio kalėjime Detroite d a-! 
bartiniu laiku tokių sėdi 96. | 
Iš Detroito per pastaruosius 6 
mėnesius išdeportuota ai;ti 
tūkstančio. Darbą gauti atei
viui darbininkui irgi sunkiau, 
o jeigu, atsidūręs bedarbės 
nasruose, ateivis verčiamas 
bado kreipiasi į “Welfare”

galios partijos narines duo-; ateivių.
kies nustatyti. Jis negauna di įvairiuose kalėjimuos, lauk-; 
nė cento nuo partijos nari
niu duoklių.

Partijos narines duokles 
nustato partijos konvenci
jos bei Centralinis Komitd- 

i tas. Todėl primetimas Lie-
> Biurui, kad 

-jis narių duokles nustato, 
yra visai neteisingas.

Dabar apie pačias duok
les. G. R. sako, kad jos bai-

Bet tai ne-

R. Beniušis.
—o—

DETROIT, MICH. — Vasa
rio 14-tą d. Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo Karolio 
Požėlos kuopa ir Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ameriko
je 47-ta kuopa pasiuntė Lie
tuvos darbininkų budeliui Sme 
tonai sekančio turinio kable-

pašalpos, tai jis tankiai tuoj gramą:
“Mes protestuojam nusmer- 

kimą mirčia draugo Kasperai- 
Negana to, Jungtinių Vals-ičio.ir reikalaujame jo paliuo- 

tijų kapitalistų klasė ir vai- į 5avlnic-

yra atiduodamas į imigracijos 
skyrių išdeportavimui.

laiko, kaip įvyko Naciona
lis Baduolių Maršavimas, 
dar daugiau suteikia įrody
mų, jog būtinai reikalinga 
tokia Bedarbių Apdraudos 
sistema, kaip yra pasiūlyta 
Darbininkų Biliuje. Armija 
bedarbių vis didėja, 
agentai bankierių ir fabri
kantų korporacijų ir vald
žioj priversti pripažinti ne
apsakomai didelį skurdą be
darbių. ir dalįr laiko dirban- 
čių- daųbinjnkų> Tie agen-1 
tai deda visas pastangas, i 
kad ^užslopinti judėjimą ūži n Darbininkų Bedarbių Dilių. A'zes 9 A

nizavo Pennsylvania ang-ibl!| Jaryim Nacionalis Ko- 
J J & 'mitetas.

Herbert Benjamin, 
Nacionalis Sekretorius.

Sumobilizuokime tūkstan
čius ‘^Bedarbių Apdraudos

munistinių biznierių. — “L." 
Red.) reikalai ir jos interese 
mes budayosime savo organiza
ciją (Tai kam gi viršuj meluo
jate, kad netversite savo orga
nizacijos?—“L.” Red.)

Matote, jie dabar “suran-
NJet Liuosnorių” surinkimui mi-'da,’? kad Partija “nesveika” 
■ ■ jlionų parašų, ir tūkstančius x_jie .lauks,.“gerų laikų”' —

kolektyvių užgyrimų del kol Partija “susveikčs.-” Jie 
Bedarbių . Apdraudos Bi- [ lauks, tų- laikų, kada[ fąšis- 
liaus. -

Dalyvaukite rinkime

del kol Partija “susveikės.”. Jie

; to Fišės naudai dirbanti elę- 
ir mentai nebus vadinami Fi- 

uzgyrime Darbininkų Dele- agentais.
gacijos, kuri patieks mūsų geį mes jums, renegatai, 

■ reikalavimus kongresui ge- turime pasakyti, kad jūs tų 
n , t laikų nėsulauksite. Ir jūs

Jungtinių Valstijų Bedar- patys žinote, kad tie laikai

■>

džia, kuri tai klasei tarnauja, 
yra pasirįžę dar daugiaus su
varžyti ateivius, ir tam tikslui 
jau yra įnešta į Jungtinių V-

c• “ • J- uaxuiai vioai jumų uuumių varžyti ateivius, irtam tikslui
dideli. Geriausia, giidi, pa-1 nemoka ii yia pilni naiiai. ijau ypa įnešta į Jungtinių V. 
darius “atskirą organižaci-1 Duoklės mokamos nuo sa-1 kongresą biliai, kurie bus šio-
ją.”—Bet nuo ko atskirą, [ vaičių. Jeigu kurią savaitę mis dienomis svarstomi ir ku- 

j nedirbi, nemoki duoklių ir rie nusako, jog visi ateiviai 
i turi būti suregistruoti, jų pa- 

Duoklės pagal uždarbį I veĮksIai ir t ..1 & e pristatyti policij
met turi nešiotis pasportus, 

, “teisin-

galbūt n‘uo darbininkų?
Jeigu jau taip, tai totas

yra teisingiausios-. Tas,' ku
ris daugiau uždirba, pajė- prirodant, kad jie yra

dalykas. Tuomet gal ir jos 
pastovumas būtų ilgesnis, 
nes joje rastų vietos tik tie 1
išguitieji darbininku ’ Idai-, .Aa. A gali( .AuSiau užsimo- gi ir pageidaujami ateiviai?’ 
rlMMnui uuf vQafJket1 į partiją. Pavyzdžiui, O jeigu jie pasirodytų “nepa-vk-to. XV&i P«ŠU uždirbi nuo $10 iki $15 į sa- geidaujami,” tai turi būti de- 
ytetąs jkaįp,to .įięĮi^i , esą- jt w ,10 t . - kortuojami, y
mosę darbininkų ,organiza-|Y V . -Y. , ; T?'į;,/ - a •»,.eijose. Bet kokia' gi nauda!A'J“gU .UZ£rl»Jkl Į' J”**i 1

Pasirašo:
T.D.A. Karolio Požėlos
Kuopos pirmininkas

I. .Jonikas*
A.P.L.A. 47-tos kp. pirm.

J. Stakvilas.

pirštų nuospaudos F? S3 AC! 51
►licijai, ir jie visuo- pflC

I Tarptautinės Dienos
1

lies ir plieno baronų įrankis 
kunigas Cox; mizerna por
cija, sumanyta La Follette- 
Costigan Biliuje; panašūs! 
senatoriaus Wagner suma 
nyfnai; karikatūriška be

Pataisymas Klaidos 
“Laisvės” N. 36 straips- 

,• nvje '
darbi? apdrauda, kurią pra-: isiskverbus klaida. Antroje 
vedė Wisconsjn valstijos sei- j špaltoje, prie pabaigos pa- 
ir.eKs: maršavimas Ameri-įsakyta, kad revoliucionie- 
kos Darbo Federacijos did- >A,S----- “nešąli suprast po-
žiapiMų biurokratų;
listtv apgavikiški skymai; £urgio bįįJ 
tr.’ .yZ' tiktai keli is dauge- i jimą ir tt.
lio Apgavikiškų skymų, ku-1 Dintas Benamis.
ir* y-p tiktai keli iš dauge

I'M. OU Btldips- „
“Kodėl Savikritika” Jtidejimu^

. neateis, bet jūs tokius 
j kvailus argumentus naudo
jate s įolimesniam mulkini
mui saujalės savo pasekėjų, 
kurie dar mano, jog jūs ką 
nors turite su komunistiniu

O kas liečia Partijos. “pa-, 
sveikėjimą,” tai ji- dabar 
užtektinai sveika. Jau jūsų, 
renegatai, išdrėbimas, . iš 
Komunistų Partijos paro
do, kad ta Partija yra svei
ka, kad ji labaį grėitai gali 
apsivalyti nuo kenksmingu

ei jose. Bet kokia gi ____
būtų: jums p. Opozicįninke ? , 
Turbūt tokia, ■< kaip vadui 
be armijos.

Tuo, rodos, stebuklas kovėti skersai kelią nė vienam 
baigtųs, jei ne! str..‘‘‘Greitos ■ darbininkui. Partija priei- 
Pas.tabos”, kur visa gerkle I narna ir jos durys atdaros 
bliaunama ant . tų darb., ku- kiekvienam klasiniai sąmo
ne išlaikė tiesiąją darb. li-’ningam proletarui. Mes ne
piją. Čia jau aiškus užsi-' tikime,, kad pats G. R. būtų 
mojimas griauti darb. orga- i išėjęs iš partijos delei duok- 
nizacijas. 
darbui; in pr OpozicininkaSi 
“Naujosios Gadynės” N. 2 
reikalauja pastovios orga< 
nizacijos. - ’ - • ’ '
I • . . ■ ■ . t - I .

Na tai matot ir jie su są- j 
vo .porais,, ...f ... '

f Palauta.

savaitę, 'moki 
duoklių. Uždirbi virš $25, 
moki'50 centų į partiją.

Taigi, duoklės negali sto- . a -v • t * i • _ a

centus nešimo ir pilnai M^fekusavę, 
visi sutiko, dėti -daugiaus pa
stangų gynimui ateivių teisių, 
ir visi pareiškė nuomonę, kad 
reikalinga įtraukti visas orga
nizacijas be skirtumo politi
nių ir tikėjimiškų pažvalgų į

NEW YORK. — Nebeto- 
Tarptautinė Moterų Die-.: 

na. Tai bus-kovo. 8 d. Vie
šam pasaulyje darbininkės 
moterys laikys susirinkimus 
ir demonstracijas. Prie to 
reikia prisirūošti. New 
Yorke yra šaukiama bendro 
fronto konferencija del pri-

Ii

Ateivių Teisių Gynimo Komi- (sirengimo prie kovo 8. Kon- 
tet4 ir visiem dalyvauti Tarp- ferencija ivyks vas. 20 d., ,

2 vai. po pietų, Irving Pla- > 
za svetainėje, Irving Place 
ir 15th St.

Tdronto

Tai mat kokiam i lių. O jeigu ištikrųjų jis 
! delei tu kelių centų pametė 
! revoliucinę partiją, tai la
bai prastas .iš jo kovotojas 
pasirodė.

Taip pat netiesa, kad par
tijoj nevalia kritikuoti. 
Kiekvienas partijos narys 
turi įpilną teisęy kritikuoti 
visus trūkumus, nepasiseki->

tautinėj Konferencijoj kovo 
y 12, 2-rą vai. po pietų, Feriy 
jl* svetainėje, Detroite.

Susirinkimas priėmė protes
to rezoliuciją prieš ateivių re
gistravimo bilius, kuri telpa 
žemiau. Padengimui lėšų su
rinkta aukų $5.40.

Reporteris.
- - O '

REZOLIUCIJA PRIEŠ ATEI
VIŲ REGISTRAVIMO BILIUS

Mes, Detroito lietuviai dar
bininkai 
mitinge,

susirinkę masiniame 
sušauktame Ateivių

Berlyn. — Vokietijos res
publika tebemoka kaizeriui 
ir visiems monarchijos pa
razitams milžiniškas sumas 
pinigų už jų nuosavybę. Ko
munistų pasiūlymai sustoti 
mokėjus tapo atmesti vie
nas po kitam.
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Brooklyno ir Apielinkės Meninin
kų Susirinkimas

Draugai, sekantį nedėldienį, vasario 21 
dieną, 12 vai. dieną, “Laisvės 
įvyks visų Brooklyno apielinkės rutinini 
susirinkimas, šiame susirinkime turi 
lyvauti ALPMS. Centro Biuro veikalų 
misija, visi Biuro nariai, kurie tik gali 
lyvauti.

Šiame susirinkime skaitysime ir disku- 
suosime kelis veikalus. Taip pat šiame su
sirinkime reikės kalbėti apie organizavimą 
Proletarinių Rašytojų Ratelio. Tad kvie
čiame į susirinkimą visus draugus, kurie 
dalyvauja bent kokiame rašinėjime į laik
raščius, kaip tai: korespondentai, beletris
tai, eilių rašytojai ir tt.

V. Bovinas, Sekretorius.
----------------------------------------A-----------------

Susitvėrė Proletarinių Rašytojų
Ratelis
Kadangi “Laisvėje” Proletarų Meno Sky

riuje buvo pakeltas Proletarinių Rašytojų Ra
telių organizavimo klausimas, pažymint tų 
ratelių naudingumą lavinime daugiau pro
letarinių beletristų, eilių rašytojų bei dra
maturgų, kurių dabartiniu laiku mūsų judė
jime trūksta, — mes į tą klausimą atkreipė
me atydą ir nutarėme tuoj griebtis organi
zuoti P.R.R. Toronto lietuvių tarpe. Nors dar 
nebuvo jokių instrukcijų, kaip tokius ratelius, 
ant kokių pamatų organizuoti, bet mes ti
kimės, nebus didelio keblumo tame, jei mes 
be tų taisyklių pradėsime. Mes priimsime 
bile kokias taisykles.

Sausio 26 d. turėjome steigiamąjį susirin
kimą, kuriame buvo perskaitytas Proletarų 
Meno Skyriuje tilpęs tuom klausimu straips
nis ir dar pora centro sekretoriaus, V. Bovi
no, nekuriems draugams rašyti laiškai, taip
gi tuom klausimu. Po apkalbėjimo prieita 
prie išvados tverti P.R.R., kas ir padaryta. 
S’usirašė šie draugai: Palanta, Rl. Sviru- 
nėlis, Jonyla, Julius-Vilius, K. Balandis ir 
Walter Gross. Dar buvo žadėję ateiti dau
giau draugų, bet neatsilankė; jie prisirašys 
vėliau.

Tame pačiame susirinkime nutarta dary
ti susirinkimus kas savaitę, tokiem tikslam: 
daryti lietuvių kalbos pamokas, kritikuoti 
draugų parašytus rašinėlius, daryti paskai
tas apie proletarinį meną ir jo reikšmę dar
bininkų judėjime ir supažindinti draugus 
su eiliavimo paviršutinėmis taisyklėmis, pa
rengiant tam tikrą paskaitėlę.

Ant galo buvo skaitomas Jonylos rašytas 
scenos veikalėlis, dviejų veiksmų drama, 
“Bedarbiai.” Perskaičius sekė kritika.

Iš to vieno susirinkimo galima buvo pa
stebėti, kad pradedantiems rašinėti drau
gams toks ratelis, tai kaip kokia mokykla. 
Galima gauti labai daug pataisų, patarimų 
ir gerų minčių, kuriomis pasiremiant, gali
ma patobulinti bile kokį rašinėlį ir nuo dau
giau prasilavinusių dar prasilavinti pačiam. 
Mūsų patarimas, kad kuo daugiausia būtų 
suorganizuota, tokių ratelių. Centro pareiga 
plačiau išaiškinti tą klausimą.

Jonyla.

Mass. Valstijos Choristams

Antro Apskričio Proletarų Meno Komiteto 
suvažiavimas atsibuvo sausio 17, 1932, Mon
tello, Mass. Dalyvavo visi komiteto nariai— 
A. Lukauskaitė, L. Potsus, A. Vasaris, M. 
Budrikis, D. Vaitelis- ir atstovai Apskričio 
Sporto Komiteto: J. Gutauskas, A. Vasaris. 
Suvažiavimas buvo labai entuziastiškas. Vi
si komiteto nariai pilni energijos ir pasiryži
mo dirbti išvien delei proletarų meno gero
vės.

Revoliucinio koncerto klausimas buvo dis- 
kifaųotas pirmiausiai. Koncertas įvyks gegu
žės7^, 1932, Montello, Mass. Programos išpil
dyme dalyvaus visi Mass, valstijos darbinin
kiški chorai, dainuodami bendrai “RAUDO
NĄJĄ DAINĄ” ir “INTERNACIONALĄ.” 
Apskričio chorai turi pradėti mokintis tas 
dainas tuojaus, be jokių atidėliojimų. Cho
rai, kurie gali sutaisyti duetus, kvartetus, 
sekstetus, arba oktetus, malonėkite pranešti 
organizatoriui ir tuojaus pradėkite darbą. 
Taip pat dainuos pora solistų. Visa progra
ma bus paskelbta vėliaus.

Tą vakarą prieš koncertą, gegužės 7, 1932, 
atsibus Apskričio šokiai, Montviloje.

Apkalbėta rengimasis prie prelekcijų. Nu

tarta kviesti draugą R. Mizarą kalbėti temo
je: “Ką reiškia dailė?” Choram bus praneš
ta, kaip ir kada rengtis prie šių prelekcijų, 
kurios yra labai svarbios darbininkams ir 
darbininkėms, o ypatingai jaunimui, priklau
sančiam prie proletarų mepo chorų.

Buvo plačiai kalbėta apie prisidėjimą prie 
chorų federacijos, kuri yra, tveriama Bostone. 
Po apkalbėjimo, palikta South Bostono cho
ristam : Ig. Kubiliunui ir kitiem draugam, 
kad jie sužinotų daugiau apie federaciją.

Nutarta informuoti chorus, kad jie pada
rytų vajų per vašario mėnesį gavimui nąujų 
narių į savo chorus. Choristai, o ypač orga
nizatoriai turi susidomėti šiuo klausimu. AVi- 
si privalote stiprinti savo darbininkišką cho-l 
ra dabar, kalbindami jaunus ir suaugusius 
prisirašyti prie chorų. Mes turime didinti 
visuomet proletarų chorus, kad praplatinti 
darbininkišką veikimą tarpe lietuvių jaunimo 
ir visu darbininkų.

Antro Apskričio konferencijoje buvo nu
tarta prisidėti prie keturių Mass, valstijos 
darbininkų organizacijų apskričių surengimui 
didelio pikniko apskričių naudai. Komitetas 
paskyrė M. Budrikį ir D. Vaitelį atstovauti 
proletarų meną pikniko rengime.

Suvažiavimas padarė ir kitų tarimų, apie 
kuriuos visiem choram

Draugės ir draugai, 
mėkite gegužės 8 dieną 
ir rengkitės dalyvauti 
kričio koncerte. Nepraleiskite 
Choristai dabar pradėkite agituoti visus apie
linkės darbininkus, kad jie dalyvautų šiame 
parengime. Garsinkite ir platinkite 
tus, kuriuos jūs apturėsite 
Apskričio parengimas būtų 
sais atžvilgiais.

Mass, valstijos kai kurie 
kę' nuo veikimo. Daugiausiai tai yra organi
zatorių ir viso komiteto apsileidimas. Ko
mitetai, kurie esate dabar išrinkti, pradėkite 
veikliau darbuotis. Jūsų veiklumas paska
tins visus choristus prie gyvesnės darbuotės. 
Nepamirškite, kad tai jūsų pareiga neleisti 
choristams nupulti energijoj. Montello ir 
Norwoodo veikimas pakilo todėl, kad visi 
choristai dirba delei savo choro gerovės. 
Woi^esterio choras ir veikia gerai, bet ga
lėtų dirbti pasekmingiau, jei jaunimas susi
domėtų choru. Hudson, Lawrence, Haverhill, 
South Boston ir Stoughton choristai, neat
silikite. Veikite daugiau tarptautiniai, da
lyvaukite- visuose darbininkiškuose parengi
muose.

Baigdamas norių tarti kelis žodžius delei 
jaunimo choruose. Jaunimas turi žinoti, kad 
choro gyvavimas, parengimų pasekmės ir 
dalyvavimas darbininkų ' parengimuose, tai 
yra jų priedermė. Nuo dabar visas jauni
mas turi dėti visas pastangas pagerinti cho
rą. Ateikite į choro praktikas ne juokauti ir 
leisti laiką bereikalingai, bet stengkitės pa
daryti chorą tikrai darbininkišku. Visi da
lyvaukite parengimuose, kur jūsų choras 
yra apsiėmęs dalyvauti su dainomis. Gar
sinkite savo parengimus, platinkite tikietus, 
dirbkite nenuilstančiai.

Antro Apskričio Oganizatorius,
D. Vaitelis

Geriau Vėliau, Negu Niekad

Jau kelintą kartą “Proletarų Meno” Sky
riuj randu draugo Bovino raginimą — kvie
timą draugus darbininkus organizuoti “Pro
letarinių Rašytojų Ratelius” ii’ niekam tuo 
reikalu neatsiliapiant, bandysiu : prasitarti.

Draugai, mes gyvename pasaulyj formavi
mosi laikotarpiu iš seno į naują. Kiekvie
nas iš mūsų .esame darbininkiško judėjimo 
dalyviais ir stengiamės jam priduoti gyvu
mo. Kiekvienas stengiamės jį padaryti nau
dingesnių sau ir visai pavergtųjų klasei. Vie
nu žodžiu, stengiamės į mūsų judėjimą įt
raukti daugiau jėgų, ’ daugiau dalyvių, ku
rie galėtų padėti rengtis prie kovos už savą
sias teises ir naują gyvenimą.

Ir jei mes norime, kad .kiti būtų mums 
naudingi, tai nėra nė kalbos, kad rastųsi iš’ 
mūsų nors vienas, kuris pats nenorėtų 
kitam ir sau naudingas,— nedirbtų savo 
dai. Taip ištikrųjų ir turėtų būti. Bet 
velgus realiai kartais matosi visai kas 
Ne visi mes ir ne visas priemones 
dojame tam tikslui atsiekti. Kartais gi 
ma pastebėti ir gerokas apsileidimas ar tin
gumas.

Štai kilus minčiai (Sovietų krašte lietuvių,: 
rodos, jau įgyvendinta nuo 1922 m. ) tvei^i P. 
R.R., nekurie iš mūsų stėngiamės pasiaiškin

būti 
nau- 
paž- 
kita. 
nau- 
gali-

ti visai nevykusiai, k. a.,< ^Nemoku, negaliu 
arba pervėlu.” Tai baisūs žodžiai, ypač tuo
met, kai jie ištariami proletarų lūpomis.

.Draugai, ątminkime, kad šie žodžiai prole
tarų eilėse išnykę. Viskas proletarui yra ga
lima. Niekas juk pasaulyj negimsta su pa
sakiškomis “dievo” ar “velnio” jėgomis. Vi
si mes pasaulin atsinešame vienodas jėgas, 
kurias vėliau vieni geriau, kiti blogiau iš
vystame. Mes gerai žinome iš gyvenimo, kad 
dirbdami auklėjame jėgą ir įgauname patyri
mą.

Tad jei mes norime būti naudingesniais 
patys sau, neturime vengti jokio darbo, ku
ris yra surištas su mūsų judėjimu. Kiekvie
nas gerai žinome, kokią vietą mūsų judėjime 
užima spauda ir tą žinodami, privalome steng
tis būtinai prisidėti prie spaudos darbo. P. 
R.R., kaip tik duoda galimybės kiekvienam 
proletarui, mokančiam ar nemokančiam kal
bos ir rašto taisyklių, išbandyti savo gabu
mus. Ir drąsiai aš sakau, kad jei mes sto
sime į šį darbą, — jau daugiau nesiskirsime. 
Prieš mus atsidarys visas pasaulis. Kur mes 
nežengsime: į teatrus ar šokius, visur ir 
viską stengsimės surišti su mūsų judėjimu. 
Mes formuosime vaizdus, kad juos galėtumėm 
plunksnos pagalba nufotografuoti.

l^e vienam, gal kils klausimas, kaip užra
šyti tie vaizdai, nemokant kalbos taisyklių ? 
Štai greitas į tą klausimą atsakymas.

Organizuodami P.R.R., kartu privalome 
organizuoti ir mokyklėles, kuriose mažiau 
silavinę draugai galima supažindinti su 
bos ir rašto taisyklėmis.

Tiesa, mes šioj srityj nebūsime lygus: 
ni būsime daugiau, o kiti mažiau prasilavinę. 
Bet ir tas nelygumas kaip tik mūsų naudai. 
Daugiau prasilavinusieji draugai imasi ini- 
citivos pagelbėti mažiau prasilavinusiems 
draugams ir lieka jų laikinais pagelbėtojais. 
Gi, kad tie pagelbėtojai būtų naudingesni sa
vo draugams, aš patarčiau dar daugiau pra
silavinusiems draugams surengti bent savai
tinius kursus, į kuriuos kiekvienas P.R.R. 
prisiųstų po vieną narį. Daug kas iš mūsų 
tarpo, rodos, pusėtinai prasilavinę, bet ne
turi supratimo apie marksistinę 
Šiems trukumams prašalinti kaip 
ta panašūs kursai.

Tiesa, mes galime to pasiekti 
gerus raštus, bet perilgai užsitęstų darbas, 
o ir taip gana vėlokai pradedame.

Draugąi, mano tikslas kviesti visus į ben
drą darbą, organizuoti neatidėliojant P. R. 
R., o ateityj patys pajusime jų naudą.

Baigdamas linkiu, visiems kuogeriausios klo
ties.

Lietuvių’proletarinė poezija žymiai šlubuo
ja, ypatingai savo turiniu. Prie tos šlubuo
jančios poezijos ne tik savo forma, o ir turi
niu, tarp kitų, priklauso ir d. St. Butkaus 
kūryba (Amerika).

Kalbant apie jo eilių ideologinę pusę čia 
neliesim plačiau tai, ką d. St. Butkus rašė 
3—4 metai atgal,—apie tai jau buvo rašyta 
“Balse” ir dalinai “Priekale”, čionai pažy
mėsim tiktai vieną dalyką,—tai St. Butkaus 
poezijoj bepradedantį imti viršų revoliucinį 
motyvą. Tam tikslui sulyginsimi jo 1929 ni. 
-30 ir 1931 metų kūrybą.

1929 m. eilėse “Kaip greit” St. Butkus ra
šė:

Kaip greit tas amžius man bėga, 
Kas metas prie kapo artyn.
Ir skaisčiosjos dienos vis miega—
Be naudos jos slenka pirmyn!

Ir tpliau:
Ne ašei tik vienas bejėgis, 
Nemokantis laiką naudot, 
Kad turčius sustotų mūs slėgęs, 
Tik tuomet but lengviau kovot!

(“Vilnis” No 31, 1929 m.).
Kitose savo eilėse (“Perkūnui sugriaudus”), 

taip-pat 1929 m. St. Butkus taip skundžiasi:
Perkūne! Ko verti ant žemės trenks

mus?—
žaibus, 

ir liepsnas.—
ugnis?

Nutilki šianaktį, duok man ramybę— 
Miegas 

man graužia 
akis.

(“Vilnis”, 18 balandžio, 1929 m.).
Maža kuo skiriasi nuo šios poezijos ir jo 

1930 m. poezija. Tai vis dejavimai, raudos, 
kapų tylos persekiojimas, gilus užgulęs mie
gas, kuris vien tik “graužia akis”-.

Iš tos kapų l pelėsiais apgultos tylos, iš 
“graužiančio akis” gilaus miego SL Butkų 
pabudino komunistinės spados kritika. Tie- ‘ 
sa, nuo tos kritikos jis kiek “užsigavo”, bu
vo bepradedąs netgi rečiau spaudoj rodytis, 
bet dabar ir vėl pradeda retkarčiais dalyvau
ti “Proletarų mene” 
kad sveika komunistinė .kritika teigiamai pa
veikė į d. St. Butkų.

(“Laisvėj ”). Matyt,

Paminėsim čionai porą jo paskutiniu' lai
ku “Proletarų mene” tilpusių eilėraščių, 
tent: “Pirmiau ir dabar” ir 
žeista širdis’’.

Pirmose dilėse jis aprašę 
pavasarį jis apdainuoja ne 
deimantiniais karoliais, 
vėjeliu ir pan 
vasarį sutinka darbininkas ir 
apdainuoja jų vargus.

Matydavau auštant pavasario rytą...
Kaip buožė tarnaitę varydavo basą
Tai gyvulių šerti, prie darbo, prie kito; 
Kaip spinduliai saulės rankiodavo rasą, 
Matydavau auštant pavasario rytą.

(“Laisvė”, 23 gegužės, 1931 m.).

akėčių šėną (?)—“ (Ten pat). Ir toliau: 
Matydavau auštant pavasario rytą, 
Prakeikdavau skurdą. Ir klausdavau sa

vęs : • i ■

Nejaugi mums vargšams taip įsakyta, 
Merdėt per amžius ir lobį tik krauti 
Tam buožei, kurs darbo dar neragavęs?!

■ (Ten pat.).
Ir jis sulygina tai su Amerikos “pavasario 

rytu”. Ir čionai jis sušunka:
Amerikoj!

. “Aukso šalyj!”
Patyriau dabar — pavasario nėra...

Taip, pavasario nėra. Yra tik: “Dirbtuvės... 
tos pačios paišinos sienos” ir turčius, kuris 
“už žmogaus gyvybę, užu sveikatą... dolerį mo
ka”. Ir čionai jis jau nedejuoja:

Bergždžia paikybė! Neatsieksim mes 
nieko;

. Jei tik geruoju prašysim malonės, 
Pirmojon vieton statysim dejones— 
Tai neatsieksim -, draugai, mes nieko.

(Ten pat.).
Kitose savo eilėse “Jei liūsta pažeista šir

dis” (“Laisvė”, 12 rugsėjo, 1931 m.) jis rašo:
Ir žūtbūtinė kova plinta,
Dyglius raunant nuo tako,
Vesdama minias kur švinta, 
žmonės—komuną kur stato. 
Dar sykį, draugai, išvieno! 
Nedorybių tvarka tegrius. 
Mus jėga pakeičia plieną; 
Ko laukti? Kam kęsti vargus'?

Kaip matom, St. Butkus čia mėgina ap
dainuot klesų prieštaravimus, buožių skriau
das, darbininko ir biednioko skurdą; ir drau
ge jis jau pažymi, kad “žūtbūtinė kova plin
ta” ir kad tas skurdas ne amžinas... šitas 
pasukimas, reikia manyt, pas St. Butkų nė
ra, “šiaip sau”, pripuolamas,—tai aštrėjan
čių klesinių kovų Amerikoj ir komunistinės 
spaudos ki4tikos įtaka. Ir juo daugiau toji 
aštrėjanti klesų kova veiks į d. St. Butkaus 
poeziją—tuo ji liks labiau artima darbininkų 
klesai, tuo ji greičiau ir stipriau progresuos.

Vienok, negalima nepažymėt ir tose geres
nėse St. Butkaus eilėse visos eilės trukumų 
ir klaidų. Pas d. St. Butkų dar nematyt aiš
kaus klesinių prieštaravimų vaizdavimo, dar 
jo poezija didelėj įtakoj visokių abstrakčių 
“audrų”, “auštančių pažarų”, dažniausiai 
apeinant, kame pasireiškia tas “auštantis ry
tas”; pas jį kaip tai tas “rytas aušta” be nie
kur nieko, netgi be klesinių kovų.

Gauta Naujų Veikalų
Ideologiniai mūsų Meno Są--‘» 

junga, galima sakyti, kyla. * 
Pastaruoju laiku mes galime 
pasakyti, kad ir naujų veika- . 
lų gauname, o kad gauname 
veikalų, tai reiškia, jog drau- • < 
gai lavinasi ir rašo. Jie ke-’/I 
lia savo ideologinę sąmonę.

Be to, galima pasakyti, i kad;*^ 
veikia į mūsų veikimą ir są- 
lygos bedarbė, aštrėjimas*'-- 
klasių kovos labai atsiliepia į *? 
mūsų veikėjus ideologiniai.

Mes gavome veikalą drau- 
j go Milerio apie bedarbę, kuris ■ 
galima išleisti, jei tik turėsi- " 

! me pinigų. Veikalas vadina-' 
I si “Legališki Vagys”. 
(veikalėlis gautas Inetai 
; atgal, bet jo vertė yra 
i šiek tiek pataisius, bus 
ma išleisti, 

į Vėlesniu 
me operetę 

Į J. Butkaus 
įMeno Sąjungos komisijos šį.v. 
veikalą dabartinių laiku stu- 
dijuoja ir ruošia patarimus, ;• 
kurie reikalinga bus autoriui t’ 

i veikalą taisant.
Dar vėliau gavome: “Kova/ 

1 Prieš Badą”. Paruošė d. Kra— - 
' kaitienė, Chicago. Tai nja-'.- 
ižas veikalėlis, bet veikiausia :į 
I bus naudingas mažuose paren- 
I gimuose. Gi draugai kanadie- 
I čiai prisiuntė jau porą veiką-../ 
lų: “Beda r biai’ ’—Jonyla ir 
“K r ikščioniškos Inkvizicijos 
Lietuvoj” — parašė Palanta.’* 

! šie veikalai dar nėra peržiū? > 
i rėti. Prašome draugų turėti «

Mes labai greitai . 
imsimės prie jų. Mūsų Siąjun-,. 
gai reikalinga daug veikalėlių,.; 
daug mes gauname reikalavi- * 
mų veikalų, bet negalime jų* * 
išpildyti, 
gelba, mes 
daugiau ir 
kalų.
Proletariniu v

i Toronto draugai jau suorga-ty 
nizavo Proletarinių 'Rašytojų *■ 
Rate’lfP To ratelio darbai jau 
pradeda pasirodyti taip pat** 
Gavome eiliaraščių ir veikalė- -? 
lį, kurie P.R.R. jau peržiūrė
ti ir kritikuoti. Vadinasi, 
jau pirmi vaisiai matosi.

Draugai, mes turime šį dar- 7 
bą stumti pirmyn. Dirva yra ‘ 
labai plati. Tik reikalinga ją*'* 
arti ir* akėti. Pavyzdį jau - 
gauname iš draugų kanadie- , 
čių, kaip galima naudingai or
ganizuoti Proletarinių Rašyto
jų Ratelius. Mes raginame ir 
kitų kolonijų draugus tam dar-/ 
bui. Kur Brooklynas, Chica- ' 
ga, Detroitas ir kiti miestai f

Chorams
kartą mes mini-.^ 

me, kad mūsų finansai 
i kė išsisėmimo dugną, 
kad mes esame krizyje, 
bas ir kitos priežastys 
daug kenkia mūsų 
gavime daugiau finansų, 
tai reikalinga apeiti, 
rime vesti savo darbą pirmyn^, v 

Draugai, mes kreipiamės 
jus su sekančiais klausimais: ...

1 Paskubinimas užsimokėti 7 
j į Meno Sąjungą labai reikalin— 
I gas. 2. Kiekvienas, arba ar-““ 
! ti kiekvienas choras gali** 
i pasipirkti dainų iš Meno Są-p- 
'jungos Centro. 3. Vienetai, 
į kurie dar yra skolingi už datyiv, 
nas arba veikalus, prašomi:, 
greitai atsitėisti. 
Biuras prašo, kad 
vienetas surastų 
kaip pagelbėti Centrui finan 
sų padaryti, 
tai padaryti 
šiam tikslui.

t

Mūsų
Jau kelintą

Jei liūsta pažeista širdis,
Jei tarpais jinai dejuoja, 
Nurimkie. Greit rytas prašvis, 
Pergalė jau spinduliuoja.

pasie-
Tiesa ;

nedar-
labai ”

veikimui
bet •

Mes tu- .m

(“Laisvė”, 12 rugsėjo, 1931 m.).
Pas St. Butkų, kaip matom, čia visiškai 

užmirštama, .kad tas rytas švinta darbininkų 
klesai ne šiaip sau, o per aštrią klesų kovą, 
per skurdą, išnaudojimą, /badą, gilėjantį kle-* 
sų prieštaravimą,—ir iš viso to išaugančius 
kruvinus, žutbutinius klesų mušius. Darbi
ninkų klesai rytas švinta ne “deivėse”, ne 
“čiulbančių paukštelių“ rytmečio giesmėse— 
o kruvinuose klesų mušiose. Ir todėl kas ap
dainuodamas “auštanti rytą” apleidžia klesų 
kovą, klesinių prieštaravimų gilėj imą—tas ar
ba perdaug nutolęs nuo kasdięnjnės darbinin
kų klesti kovos, arba kartodamas senus, nu
valkiotus simbolius žaidžia trūnijančio lavo
no palaikais.

Daugiau reikia St. Butkui kreipt domės ir 
,bendrai į kūrybos kokybę. Pas St. Butkų 
dažnai neprisilaikoma jokių eiliavimo taisyk
lių. Dažnai eiliavimo ritmas tiek prastas, 
kad skaitant rėžia ausį, — o kartais jo ir 
visai neprisilaikoma. Be to ir pačios d. St. 
Butkaus eilės neretai tai tik sueiliuota pro
za. Todėl St. Butkui reikia ne tik aiškesnio 
pasukimo ideologinėj srityj, o, šalia to, dau
giau domės kreipt ir į patį eilių apdirbimą, 
tų eilių visapusę kokybę.

y. K. Varnėnas
“Priekalas”

A

4. Centro; 
kiekvienas ? 
•priemones,*”

Gal geriausia, 
kokį parengimą

Dainų.

neturime, 1‘.

Leidimas
Labai greitai bus gatavos 

dvi dainos, bet jas negalime" 
greitai išleisti, nes
finansų. Pirma parama mus 
pasiekė iš Stoughton, Mass., 
tai metinė mokestis Lyros Cho
ro (5 dol.). Antra 
gauta, už šiuos metus 
ford, Conn., Laisvės 1 
kita penkinė.

Kuris kitas choras 
kantis su mokesčiais ? 
gai, greičiau—geriau. Nelau-; 
kime paskutinių dienų, atliki
me darbus pirmiau. Tuomet f

J ' f . k □ u -L'

(Tąsa ant 4-to pusi.)

mokestis 
iš'Hart- 
Choro.—-

bus ąe-
Draw

■
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KULTŪROS IR KRYŽIAUS VARDU
: B. Jasenski Vertė V. S. Mažiukas.

(Tąsa)
Viltis ir tame, kad Sovietų Sąjungoje re

voliucinė proletariato diktatūra sėkmingai 
gyvuoja. : 
rankose. Sovietų Sąjunga nugalėjo impe-| 
rialistų ginkluotą įsikišimą, blokadą; per
gyveno metus suirutės ir bado. Nors ir 
apsupta imperialistų iš visų pusių, bet sėk
mingai budavoja naują tvarką. Didelės 
skaitlinės ir vis augančios primena apie 
socializmo pasisekimą, atmuša priešų me
lus ir ragina visus pavergtuosius: “Lai-

jūs esate patys geriausi, patys ištikimiau
si mokslo srityje mūsų mokiniai, bet tuom 
pačiu kartu ir patys nedėkingiausi. Bet 
daugelis iš jūsų vėl metate prityrimus ir 
atsiduodate seniems prietarams. Beje, jūs 
buvote vienas iš geriausių mano mokinių. 
Suprantama, tas dar nėra įiakankama 
priežastis, kad dabar atsteigti mūsų pažin
tį prie visai persikeitusių sąlygų. Taip, 
kada jūs dingote ir išvažiavote, aš maniau, 
kad mes jau daugiau niekados nesusitiksi
me. Niekados. Ir aš apie jus visai už
miršau, kaip užmiršti sutiktą praeivį. Bet 

i atsitiko visai kas kita. Mūsų keliai vėl su
si kryžiavo j o ir nuo šio laiko juos niekas 
negali perskirti.

Pan Tcian-ke atydžiai tėmijo senį ir, no
rėdamas suklaidinti, pradėjo:

—Atleiskite; man rodosi, kad jūs mane 
palaikėte už kitą. Jeigu aš ir mokinausi 
kada tai po jūsų vadovyste Paryžiaus 
universitete, bet visgi galiu jums užtikrin
ti, kad daugiau su jumis niekur nesusiti
kau.

—Nereikalingas jūsų teisinimasis,—kie
tai tarė senas ponas.—Aš tą žinati neblo- 

. Ištiesų, jūs su manimi nebu
vote susitikę, bet aš su jumis tai tikrai su
sitikau ir jus mačiau. Ir aš su jumis su
sitikau Chinijoje mieste Nankinge 1927 
metais. Jeigu jūs prisiminsite; tais metais 
keliose Chinijos provincijose buvo pasi
reiškus baisioji cholera. Ir štai mūsų dak
tariškas skyrius buvo pasiuntęs mane ten 
daryti ant vietos bandymus ir gauti dau- 

i giau prityrimo. Į Chiniją nuvykau su noru, 
■ nes apart moksliško reikalo, tikėjausi pasi- 
i matyti su vienatiniu savo sūnumi, kuris

buvome pažįstami, nors ir matėmės. Jūs 
mokinotės pas mane Paryžiaus universite
te, apie septyni metai atgal. Taigi aš esu

‘ , Aš manau, kad 
jums, kaipo chiniečiui, sunku atskirti mū
sų veidus, kaip ir mums chinieeių.

—Taip, jūs, chiniečiai, atvykstate į Eu
ropą ir su visa energija stengiatės įgyti 
mūsų mokslus, tartum .jums už tai, bus di
džiausias atlyginimas. Mes,- profesoriai, 
tą pastebėjome jau senai. Taip, jūs sten
giatės kuo veikiausiai persiimti mūsų mok
slu i.r jį panaudoti prieš mus pačius. Taip,

šešta dalis pasaulio darbininku i buvęs j ūsų piofesoiius.
x M 1 -« i ■» -v-izv I r o i va zv n 1 1 Aii r-

kykitės, nepasiduokite! Imkitės tvirtesnio 
darbo! Kapitalistinis pasaulis yra jūsų 
priespauda; padarykite jam galą! Pirmyn 
į pergalę ir laisvę!”

Nuo darbo, nuovargio, ilgų kelionių svai
go galva. Tankiai atsiliepdavo ir žaizda. 
Susirgo Pan Tcian-ke. Pakvietė jį į parti
jos centrą. Vėl ligoninė. Ištraukė jau už
mirštą kulką. Dabar pradėjo taisytis grei
čiau. Prieš paliuosuojant iš ligoninės at
nešė įsakymą: Chinijos Komunistų Parti
ja vėl siunčia Pan Tcian-kę į Europą, kai
po savo slaptą atstovą, žinantį europiečių 
kalbas—ten ant vietos kelti į aikštę impe
rialistų kraugeriškus žygius.

Išvažiuoti nesinorėtų, bet partijos įsaky
mas yra verstinas. Į Paryžių atvyko po 
svetimu vardu. Bet šnipai greitai suuodė. 
Ir vėl jis galėjo ant gatvės pasirodyti tik
tai nakties laiku. Apsigyveno nedideliame 
kambarėlyje ant Panton gatvės. Dieno
mis ilsėjosi, skaitė ir rašė, o į gatvę išeina 
tiktai vėlai vakare; skrybėlę nešiojo dide
liais kraštais, taip kad ji pridengdavo vei
do spalvą ir akis.

Paryžius. Lotynų kvartaluose chiniečių 
studentų be galo, be galo. Jų tarpan įsi-MVV1UV11VIA *7V ’J VI LIA1 |7CUA • v •

skverbė ir Pan Tcian-ke del propagandos ^iau uz PaS*
A A t r z~» 4- z-\ n i i i r i I r z

ir agitacijos darbo. Jis visada rimtas, ra
mus ir atydus. Po valiai daugelio mokinių 
gavo pasitikėjimą. Už kelių mėnesiu jis 
pasidarė viso judėjimo vadu ir jam pritai
kė vardą: “Diktatorius”...

i ———————

P'aryžiaus nedideliame,, chinų valgyklos 
kambarėlyje pasilenkęs per stalą senis ty
liai .tarė:

—Atleiskite už sutrukdymą. Man būti-i
nai su jumis reikia pasikalbėt... ! - .

Pan Tcian-ke pakėlė akis ir nustebusiai 'tarnavo ant vieno .Franci] os šarvuočio,. o 
pažiūrėjo į senyvą poną, kuris turėjo auk-1 šarvuotis stovėjo Chinijos pakraštyje, 
siniais rėmais akinius, besistengdamas pri- i karas privertė slapstytis Nankin-
siminti sau: ar jis jau'matė kur tą šutvė-i^°. mieste-. Ten ^pasimačiau, su savo sūnu- 
rimą pirmaus.

—Suprantama, jūs manęs neprisiminsi
te,—pareiškė tas ponas, ]
akių nuo chiniečio.—Jūs perdaug esate piečių, 
chinietis, kad atskirti europiečių veidus. | ^ai‘tu 
O dar daugiau, nes mes asmeniniai ne-;

mi, nes laivas stovėjo visai arti miesto. 
Bet, už kelių dienų po mano pribuvimo, 

nenuleisdamas Nankingo mieste prasidėjo sukilimas chi- 
Ir tada aš pamačiau jus, antru 
mūsų susikryžiavojusiame kelyje. 

(Daugiau bus)

A.LP.M.S. Reikalai f asveikimai laisvės’ Bendrovės Šeri
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

ir Centras galės veikti geriau 
išleis daugiau dainų ir veika
lų.

inky Suvažiavimui
(Pabaiga)

Chorų, Adresai
Prašome visų chorų ir dra

mos grupių, Kad patikrintu- 
mėt savo adresus. Pasibai
gus metams tankiai persimai
no valdybų adresai. Jei ;—~ 
tokie permainymai, tai, drau-; 
gai, greitai reikalinga pasiųs- - 
ti Centran naujos valdybos ad-' 
resai.

.draugaį
reikalinga siuntinėti laiškai irimnįJŠ. 
naujos dainos, kurias Meno1 ^es ‘ 
Sąjunga išleidžia. Peržiūrėki- „uvaži’ imo kad neffalime da. 
te, kad Centras turėtų tikrą |vvall(i ha.’ir mumis dide-lyVdUll, Mel II Udo IIllUIllo Ultlt;- jūsų vieneto adresą. i. . ’ , _ . . _ T „‘ įle bedarbe—pinigų nėra. La-

Pasitaiko taip, kad būna iš-, bai apgailestaujame, kad nega- 
' rinkta nauja valdyba arba'lime dalyvauti. •
nauji- sekretoriai ir apie tai! A.L.D.L.D. 176 Kuopos Na- 
neprąnešama Centran.
visais reikalais laiškus 
dainas Centras siunčia 
adresu, tuomet choras 
gauti laiškus arba ir 
Palaikykime gerą tvarką mū- ----------------------------------------
s ų o r g a n i z a cijoj, tai bus metų (1931) Anės turėjome už- 
žingsnis pirmyn. :simokėjusių vienetų (daugiau-

'Mūsų Sąjunga Nesudėjo 2?- Su pradžia 19-
g..- - w d 32 metų turime užsimokėjusių

Nepaisant«to, kad nedarbas vienetų 30. Visoje organiza- 
labai nemaloniai atsiliepia į cijoj mes. turime narių, cho- 
mūsų veikimą ir finansus, bet rų ir dramos grupių arti 40 
mes galime pasakyti, kad mū- vienetų .. 
gų Sąjunga yra pastovi orga- 

Su pradžia pereitų

Be- to, reikalinga, kadlvę- p0 
pažymėtume!, kam 1 d0Vybe.

“Laisves” Bendroves
Suvažiavimui

Mes, Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos

,176 kuopa, “Laisvės” skaityto-
yl a ' jai ir šėrininkai, siunčiame lin

kėjimus “Laisvės” šėrininkų
J suvažiavimui. . Stengkitės per
I suvažiavimą sustiprinti “Lais-į rūstu PArtija.

-rr • i r-» i •1 • ___ ! .

“Laisvės” šerininkų 
Suvažiavimui

Laisvės” šėrininkai,
N. H., sveikiname 
Bendrovės šėrininkų 

Kadangi

į nlzacija.

Komunistų
Kovokite

šėrininKai,

Partijos va- 
prieš skloki-

atsiprašome

Tad riai.
aiba itEaisvės,> Skaitytojai ir
sen.u; Šėrininkai.

,negali Athol, Mass, dainas.

IS VE ■ " '
1 fc s »■

yra noras, kad “Laisvė” pasi-ivė” 1—-------- -
liktų po Komunistų Partijos tų Partijos vadovybe. 
Vadovybe. Mes pasižadame gyvuoja “Laisvė” į 
“Laisvę” remti ’ finansiniai ir 
moraliai. Mes prisiunčiame vi
sos keturios draugijos 4 atsto
vus dalyvauti “Laisvės” šėri
ninkų suvažiavime užtatai, kad 
matome svarbų reikalą. Taipgi 
aukaujame $4.00 “Laisvės' 
Bendrovei.

Draugiškai, 
Draugijų Komitetas.

būtų vedama po Komunis-l d. vasario, 2-rą vai. po pietų, Ma-' 
> Tegul ' žeikos svetainėje, 185 Jersey Ave.

po Kompar- Dalyvaukite visi kuopos nariai ir at
siveskite naujų narių draugijai į šį 
susirinkimą. Turime rūpintis užsimo- 

Komunistų kėjimu duoklių visiems metam.
K. Dzevečka, Sekr.

(42-43)

tijos vadovybe!
Tegul gyvuoja 

Internacionalas.
J. Nųvardauskas
H. žukienė,
L. Tvarijonas. .

Kasyklų Srityje Drg.
i Mizaros Prakalbos

suva- 
ir linkiu 

oiĮortunis- 
eiti tikru 

po vado- 
Partijos ir 

Taipgi

“Laisves” Bendroves šeri 
ninku Suvažiavimui

Brangūs draugai!
Sveikinu jumis visus, 

žiavusius draugus, 
jums apsįdipbti su 
tais ant visados ir 
darbininkišku keliu 
vybe Komunistų
Trečio Internacionalo, 
ir aš stoviu su jumis. Negalė
damas atvažiuoti, tai. prisiunčiu 
2 dolerius aukų del “Laisvės” 
dienraščio.,

Draugiškai, 
Bendrovės šėrininkas 

S. Penkauskas.

A.L.D.L.D. 9-to Apskričio Ri
bose Drg. R. Mizaros Marš
rutas Prakalbų apie Sovietų 
Sąjungą

Drg. Mizara išbuvo Sovietų 
šalyj ilgoką laiką. Ten aplan
kė svarbesnes pramonės, ūkio 
ir kultūros vietas. Todėl ir 
mums papasakos, ką savo aki
mis matė bei patyrė darbinin
kų valdomoj šalyj. Nepraleis
kite nei vienas tos progos. Iš
girskite jo prakalbas.

Prakalbos įvyks:
Vasario 21 d., 1-mą vai., 

Norkevičiaus svetainėj, Maha- 
noy Avė., Mahanoy City, Pa.

Vasario 21 d., 7 vai. vakare,
“Laisvės” Bendrovės' Suva-i’?al?iį‘lk,J svetain6j- Miners’

žiavimui
Brangūs dalyviai!

, ville, Pa.
Vas. 22 cl., 7 vai. vakare, i 

Kirelevičįaus svetainėj, Frack-! 
Gyvenimo aplinkybės neleid-; ville, Pa.

žia man su jumis dalyvauti ir j Vasario 23 d., 7 vai. vaka- 
bendrai stoti į frontą delei ap-.
gynimo “Laisvės” nuo priešų,! vūle, Pa.
kurie tyko kaip vilkai išplėšti! Vasario 24 d., 7 vai. vakare, 
iš mūsų “Laisvę” ir padaryti Lietuvių svetainėj, Kulpmont, 
savo įrankiu prieš darbininkus. ■ .
Todėl siunčiu širdingus sveiki-1' Vasario 25 d., 7 vai. vakaie, Į 
nimus “Laisvės” Bendrovės še-' taimerių Svetainėj, Shenan-j 
rininkams ir visiems dalyviams, ri°ąh, Pa. > i
suvažiavimo, linkėdamas tvir- • prakalbas rengia . j. 

tos atspirties delei atmušimo f* L.D.S.A. 3-tasj
mūsų priešų. Prisiunčiu viena i APskl 
dolerį į Agitacijos Fondą.

K. Mikolaitis.
Baltimore.

Pailsusiems Muskuląms
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

“Buvau liesas ir silp
nas, dabar esu 

stiprus”
,P-as M. Markulis, New York. N. Y., rašo 

ir sako: “Prieš pradčsiant imti Nuga-Tone 
aš buvau liesas ir silpnas. Dabar aš esu 
stiprus ir sveikas. Nuga-Tone yra vienati
niai vaistai, kurie man pagelbėjo. Aš išgė
riau dvi bonkas. Dabar aš turiu gerą apeti
tą ir gerai miegu naktimis. Aš džiaugiuos, 
kad perskaičiau apie Nuga-Tone laikrašjįuo- 
se. Kiekvienas turėtų jj imti.’’

Nuga-Tone turi stebėtiną rekordą 
gimo sveikatos ir stiprumo silpniems, 
tiems žmonėms. Jis suteikia naują 
jėgą organams ir padaro jūsų miegą 
gą ir atgaivinantį. Nuga-Tone yra pArdavk 
nčjamas aptiekininkų. Jeigu aptiekininkas 
neturi jo, paprašykite jį užsakyti iš savo 
urmininko. Jokie kiti vaistai negali užimti 
vietos Nuga-Tone.

Levulio svetainėj, Girard- -

Dr. Jonas Repšys
278 Harvard St., 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter 378S

OFISO VALANDOS:
Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų ir
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

Tel. Porter 3789

MMMMNEV1N BUS LINES
Komfortiška, Saugi, Garan
tuojama Kelionė už žemiau

sias Kainas Į Visas Dalis 
Jungtinių Valstijų

Philadelphia ......... $2.00
Baltimore •............... 4.00
Washington ........... 4.75
Boston ...................... 3.00 ,
Pittsburgh .................. 8.00
Detroit.................... 13.50
Cleveland ............. 10.50 ‘
Chicago ................. 17.00
St. Louis ............... 20.00
Los Angeles ......... 55.00

I Didelė Nuolaida Pasažieriams, Kurie 
Perka Round Trip Tikietus.

NEVIN BUS LINES
J 111 W. 31st St., New York

Telefonas Chickering 4-1600

PSIILADELPHIJOS LIETUVIŲ RADIO VALANDA
Rengiama Dubrow-Phiico

Apskr. Sekr.
K. Rušinskiene.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
“Laisvės” šėrininkų Suva-1

žiavimui
Brangūs draugai!

Sveikinam jus, susirinkusius' 
apginti lietuvių darbininkų švy- jdĮ.la , 
turį, dienraštį ) “Laisvę”, nuo zuot jaunuolius į Pionierių ir Jaunų I 
UŽpuoliku-^Pruseikos ir jo vi- Komunistų Lygą visus Newarko jau-.

, . . , z, . . nuolius ir lavinti darbininkiškoj dva-sos sklokos. Dirbkite, draugai, sį - ’ - ’ i-.- 1
energingai, neškite darbo minių kur stovi.
švyturį augstai. meurzvsu.s j t y 2I vasa,.io (February), 1932, i

kaip buvo, taip turi , 99 Van Buren St., Newarke, 10-tą j 
ir pasilikti darbo minių švytu- vai. iš ryto. Visi ir visos jaunuoliai i

š vyturį 
“Laisve

NEWARK, N. J.
Pranešimas Newaiko Jaunuoliams Į 

I Apie savaitė atgal, Lietuvių Kom- j 
frakcija laikė savo susirinkimą, ir be j 
kitų svarbių tarimų nutarė organi- i

Komunistų Lygą visus Newarko jau- . 

šioj, kad jie žinotų, kas jie yra ir ' 
Pirmas šių jaunuolių su- 1 

Dionrac-tici ! sirinkimas šaukiamas šį nedėklienį, j uieniabiLb j t y> 21 vagario (February), 1932, Į

riu po Kųmunįstų Partijos vė
liava. Mes, draugai, su jumis.

Nors sunkiai esame paliesti 
bedarbės, bet vistiek siunčiame , 
nors ir mažą auką dienraščiui 
kiekvienas po dolerį, viso 
kis dolerius.

Draugiškai,
J. šukaitis,
B. Medelis, 

Petkienė,
. , B. Vikšrienė'

A. Makulis,
New Haven, Conn,

pen-

A.

veli. lo i y uv. v loi n vi^vd jauuuunai | 
esate kviečiami atsilankyt ir pada- i

• 1 V • , 1 • 1 . , 1rysim pradžią taip svarbaus darbo. 
G. A. Jamison.

PHILADELPHIA, PA.
Bedarbių Lietuvių Tarybos Antros 

Kuopos susirinkimai yra laikomi kas 
utarninką, 7:30, ir nedėlioj 12:tą vai. 
po pietų, po num. 928 E. Moyąmen- 
sing. Avė. Visi bedarbiai yra’- šau
kiami į susirinkimus, ir tie, kurie ne
dirba pilną laiką. Katrie negalite 
utarninkais ateiti, tai nedėliomis ga
lite ateit,nes.yra svarbių visiems pri
klausyti. Nieko nereikia mokėti; vi-

Į šiem s uždyką.
I šaukia Bedarbių Tarybos Valdyba.

Pasveikinimas “Laisvės” še-i kdieii’ ku“*’
• « « .'-M XZ • « •

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931
KIEKV1ENĄ SEPT! NT A 1)1 EN Į 

nuo 4(val. iki 4:30 po pietų
Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles

Š 420-422 South Street
Duoda L. DUBROW & SONS, Ine.

Philadelphia, Pa.
Telefonuokit, Lombard 114G

Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose

DETROITO ’LIETUVIŲ" DARBlNiNKŲ APTIEKOS ’ “j
Z. y-I y*.« zl, . < I. 4 ..WViz.lr" z*. Z. w 4 ■ Z\ I r z-. I r» w . X I . « %. 1 4- • «* o < z-. _Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu lailaū.V
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

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

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės^ 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

' Mes, 
Nashua, 
“Laisvės 
suvažiavimą. Kadangi mums 
tolimas kelias atvažiuoti, tai 
mes nors per šitą laiškutį svei
kinam visus savo draugus šėri- 
ninkus; kurie stovi su Komu- 

. Ir mes esame 
su jumis, draugai, ir pasisako-' 
me už kovą? su renegatais pru- 
seikiniais sklokininkais. Del 
parėmimo kovos su priešais, 
mes prisiunčiame aukų $10; 
Aukojo sekami draugai: Vinį i 
cas Vilkauskas $5, M. Virbic-.' 
kienė $2, J. Egris $1, L. D. 
Susivienijimo 128 kuopa $2. Vi
so $10.

rininkų Suvažiavimui
Mes, ALDLD. 20 kp. nariai, 

susirinkime, 11 d. vasario, 1932 
m.K Lietuvių Piliečių Kliubo 
kambariuose, 31.5 Clinton St., 
Binghamton, N. Y., sveikiname 
“Laisvės” Bendrovės šėrjninkų 
suvažiavimą. Mes pilnai užgi
name dabartinę “Laisvės” po
ziciją. Mes esame tikri, kad 
jūs, draugai, kaip vedėte, taip

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

’ i įvyks vasario 21 d., 
.1932 m. šokiams grieš gera muzi
ka, tat kviečiame visus atsilankyti į 
šį vakarėlį, kaip vietinius, taip ir iš 
apielinkės. Įvyks po num. 197 Ave. 
E, kampas East 19tlT St. !

(42-43)

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

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

vesite kovą su oportunistais 
ir sųcial-fašistais.T., -11- , 1 • A.JU.D. 17.17. 77-tOS Kuopos , reguna-Mes reikalaujame, kad Lais- rįs susirinkimas įvyks nedeliojė, 21

(42-43) |

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

Draugiškai, 
Šėrininkai:

V. Vitkauskas,
M. Virbickienė,

J. E geri s.

“Laisves” šėrininkų l 
Suvažiavimui

Mes, Waterburio darbininkiš- 
14ts organizacijos, A.L.D.L;D; 
28 kp., LDSA 12 kp., LDS. 49 
kp.-, Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 30 kp., sveikiname

V. Bovinas, I “Laisvės’ ’ šėrininkų suvažiavi- 
Centrę Sekretorius, mą. Mūsų minimų draugijų

LWUVB4
fiERIAŪSIfl. DUONA , ^SQjOLES BAKING Vf 

M IO SCHOLES STR. BROOKLYN. NYM

KONCERTAS i
RENGIA LIETUVIŲ AIDO CHORAS KARTU SU RUSŲ IR UKRAINŲ DARBININKŲ 

KOLEKTYVIU CHORU

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

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

Dalyvaus rusų chmras 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. 
Kavaliauskaite ir šokiams grieš orkestrą iš 8 muzikantų iki 2 vai. nakčia.

i..i.-J.:- ■ r.) •<' i . . M į ■ . i ' V \ ? ' • • : • : S t ; . ; : ; : . • . :
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Šefctąd., Vasario 20, 1932 Puslapis Penktas,

VIETINES ŽINIOS
Aidas pas Savo Kaimynus 
Draugus Latvius

mo centro sekretorius; B. D. na advokatas Kafeterijų Bosų 
Amos, pirmininkas Lygos Ko
vai už Negrų Teises, ir kt 

Būkime visi j 
vaut tame labai

Sąjungos. UOTUS PRAMONE SMUNKA IR BAH-
už Bedarbių | KRUTUO JA; ŽM. PASKENDĘ SKOLOSE)

'Publikai gana patiko; Sekste- džiausios minios mitinge.
i tas buvo pakartotinai vėl ir
j vėis kauktas, kokius tris sy- . D federacijos Agentas -

Choras, turbūt, dar ' , 1*1 * 1 i T r J • • j i Kriminalis Streiklaužis 
dvylikai naktį. Vadinasi, lat-į 
viai turėjo ilgą programą.

Kai del pasirodymo progra-

Aido 
pirmą sykį buvo užkviestas 
draugų latvių darbininkų ir 
darbininkių dalyvaut jų kon- i . .
certo programos išpildyme. O !to‘. dl'au»ai latv'al. bene

- - - f niekadai,r lietuvius subytino. zymė-
i tina, kad latvių vietinis choras 
Į su orkestrą sykiu sudainavo-

certo programos išpildyme.
jis, rodos, ir pats dar 
nebuvo kvietęs latvių.

Bet, gavęs pakvietimą nuo! . .
Tarptautinio Darbininkų Apsi- j sugriežė gražią dainą is ope- 
gynimo latvių kuopos, Aidas; Gaila, kad lietuviai dar
gu mielu noru apsiėmė prisi-j^mmkai netun tokios oikest- 
dėti prie jų programos. Galį10.s’ tai bent galėtų drauge su 
kai kurie aidiečiai manė, kad j .d\01’u 
mūsų choras vienas ir turės su- į

roayti.
Kai del svečiavimosi 

s latvius, (tai jie 
ir draugiški,

pas 
yra 

taipdaryti to vakaro programą, bet; (li aufu~ 
taip manydami apsiriko.

Nuvažiuoja aidiečiai vasario I 
13 d., šeštadienį, į Bohemian ■ 
National svetainę, ant 73-čios į 
gatvės, New Yorke. Svetainė I 
nemaža ir daili; ir ji tuojaus ' 
prisipildė darbininku ir darbi- i 
ninkių.

Čia patiriame, kad draugai 
latviai augštai pakilę dailėje; į 
turi puikią orkestrą iš smuikų 
ir dūdų; ji susideda iš apie 5.0 
narių, vyrų ir merginų. Bet 
visus nustebino tai didžiulė I liseum svetainę 
basinė triūba, turinti apie ke-1 St.., suplauks desėtkai tūkstan- 
turias pėdas pločio. Tokio dy-! čių darbininkų, ateinančio tre- 
džio triūba man teko matyti I čiadienio vakare. Tai bus ma
tikiai Rusijos kariuomenės or- 
kestroj ; ir dar kas stebėtina, 
kad tą didžiulį “basą” valdo

^mergina.
Draugai latviai taipgi turi 

drūtą mišrų chorą su gerais 
balsais, o dar ir vyrų chorą. 
Apart jų, programos išpildy
me dalyvavo ir gera latvė so
listė, kuri turi dailų išlavintą 
balsą jinai dainuoja Philadel- 
phijos operoj. Reikėtų jų 
parsitraukti į “Laisvės” pikni
ką arba j metinį koncertą.

Programoj taipgi skambino 
Freiheit Mandolinų Orkestrą.

į mandagu
| kad mes aidiečiai, parvažiavo- į
, me namo aHi 4-tos valandos
į iš ryto, ir buvome linksmi visą 
į laiką. J

J. Saulėnas.

Mitingas Vajaus už Mooney 
Paliuosavimą

NEW YORK. — Apskait- 
liuojama, kad i milžinišką Co

East 177th

Apdrandos Biliu
New Yorke ir Brooklyne tu-i 

ri būt surinkta bent 250,000 
; parašų, stojančių už bedar 
japdrandos įstatymą, šeštadie

Visi Smetonos pasigyri
mai, kad Lietuvoje krizio

V V V • v • i • •„bi nejaučiama, yra bjauri ap- 
fiip_ gavyste. Faktai parodo,

NEW YORK. — Ketvirta-i nį, sekmadienį ir pirmadienį Lietuvos pramonė
i reikia surinkt desėtkai tūks- į smunka ir bankrutuoja.

Turi būt “vyk- j štai du pranešimai iš Kau- 
> sudaryt!

02-Į bent milioną parašų, kurie bus 
į įteikti Washingtono kongresui, ; 
reikalaujant įvest socialės ap- ■ 

draudos Ly—--  — i r • . , .
darbiams. O sulig paskutinių i Lietuvoj bankrotavo ir pa- 

į pranešimų, gegužės 9 d. vėl i teko į sunkią padėtį 104 fir- 
maršuos masinė alkanųjų de-iRioS (pereitais metais per 
legacija į Washingtona, kad L 
padaryt naują dar galingesnį 
spaudimą į valdžią, spiriant ją 

‘ tatymą. ’ 
Gauti parašams rinkti blan

kas ir reikalingas informaci
jas, kreipkitės į šiuos Bedar
bių Tarybų centrus: 

Brooklyne: 61 
Avė., 796 Flushing 
285 Rodney St.

New Yorke: 134
St.

Bronxe: 569 Prospect Ave. 
Queens: 109-26 Union Hall 

St. ir Long' Island City, 111 
4 tl) St.

dienį tapo areštuotas ir teisė- į 
jo Gottliebo teisman’pastaty-' tančių parašų.
tas Irving Epsteinas, biznio į domas < sumanymas 
agentas-delegatas lokalo 3C~ 
ro Amerikos Darbo Federaci
jos Kafeterijų, Darbininkų Uni
jos. Epsteinas, mat, buvo pa
skelbęs raketierišką streiką 
prieš Seward Kafeteriją New 
Yorke, su tikslu pasipinigaut. 
Apšaukęs tą streiką, Epstei
nas tuojaus įėjo vidun ir pa- 

! reikalavo, kad bosas užmokė-
! tų jam tūkstantį dolerių: tuo Į išleist tą is 
i met jis atšauksiąs streiką. Bo- j 
I sas gi ėmė jį ir areštavo.
I Tas pats Epsteinas buvo di-1 
džiausiąs streiklaužis prieš 
kairiosios Maisto Darbininkų 
Unijos streiką, tuomet vedamą 
prieš Zelgreen Kafeteriją. 
Epsteinas įdavė policijai j na- i 
gus šimtus Zelgreen streiko I 
pikietų ir prisidėjo prie 
džionkšino išėmimo prieš 
kovingą streiką. Ne veltui, to 
del, dabar teisme tą rakalį gi

in

no buržuazinės. spaudos:
“Didėja bankrotai. Nuo 

; pereitų metų lapkričio 5 d. 
įstatymą “visiems be- į ’įgi š- m- sausio 20 d. iš viso

i tą laiką buvo 13 firmų), tai
gi bankrotų skaičius padi
dėjo 9 kartus. Iš bankrū-

I Japonai Bėga iš Yangtze
Klonio, nes Bijo Komunizmo į 

Avė. ir'i PavojausGraham

East 7th

Iždo Glob?jai:
A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. ir
GruSiūtė. 1807 Davis Ave.

Ligonių Lankytojai:
Ig. Ružinakas. 1414 Turner Ave. ir 
Vilkuvienė, 718 Richmond St.

Trustisai:
T. Rasikas, A. Lujus, F.
Jasaitis, A. B. Shatkus.

! Revizijo- komisija:
A. Senkus, V. Valente, M.

Salės valytojas—F. Žegunis, 516
- A.

Draugijos susirinkimai j vyksta I 
mėnesio antrą utarninką savam 
1057-63 Hamilton Ave.

tavusių firmų 24 yra Kau- Salėbo8aEnSihjAvė? 
ne ir 80 provincijoj. Bend
ros kreditoriams skolos su- ‘ 
daro per 7 mil. litų.

Didėja nesumokėtos sko- į 
los. Varžytinių už nesamo-1 
ketas 
1931 
1586 
laika 
suma

skolas per pirmuosius 
m. 11 mėnesių buvo 
(1930 m. per tą patį 
1351). Bendra skolų 
sudarė 7,05 mil. litų 

prieš 5,43 mil. litu 
m.

_____  ___ 1930|
Turto parduota dau- i 

giau 40 proc.—už 4,83 mil. ! 
prieš 3,43 mil. Kilnojamo 
turto varžytinių buvo 687.”

Žeguni*.

o.

Ziurta.
Eleventh

GurbanauBkaa,

kiekvieno 
i name.

St.

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABORIUS-UN D ERTA K KR

Itbalaaaiaoja Ir laidoj* numirusius aot 
visokių kapinių. Norintieji germanio pa
tarnavimo ir ui ' kaln< nuiiftdime 
valandoje t aūkitės pas maus. Pas mana 
galite gauti lotus ant visokiu kapinių kas 
eariausioss vietose ir ui lema kaina.

jsinis mitingas paminėt 15 me-j 
į tų sukaktuves nuo darbininkų 
i organizatoriaus Tomo Mooney 
i įkalinimo, be jokios jo kal- 
į Čios, tik pagal kerštingą kapi- j 
talistų sumoksią. Minia rei- 

j kalaus tuojaus paliuosuot To- 
į mą Modney, Scottsboro negrių 
Į jaunuolius ir visus kitus politi- 
į nius kalinius. Apart kitų, čia 
kalbės ir senutė Mooney mo
tina; Montgomerienė, motina 
vieno iš mirčiai nusmerktų 

į Scottboro jaunų darbininkų ;

PITTSBURGH, 
! doj, vasario 24, bus masinis 
I mitingas Lietuvių Mokslo | 
’ Draugijos svetainėj, 142 Orr | 
St.; pradžia 7 :30 vai. vakare.; 
Įžanga veltui! 

I
Gerb. Draugai ir Draugės!( 

Tose pačiose- dienose, kuomet Į 
minima keturiolikti itjetai Lie-;

Pa. — Sere- gyvybės! Šalin imperialistinis 
karas! Lai gyvuoja darbinin
kų vienybė!

'Liet. PrieŠfas. Komitetas.
Tąfp. Barb. Apsigynimas.

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
1 TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1931 METAM:

! Pirmininkas—K. Margis,
1323 Muskegon

Į Vice-Pirmininkas-i-Ą. Ka rėčka n.

SHANGHAI. --  Čia pra- ! Nutarimų Raštininkas-K. Rasius,

nešama, Kati bCVCIK Vist ia- I Turto Raštininkas—A. Garbanmiskas.
. . .v . v ,. .v . 1108 Elizabeth, ponai įau issinescimo is vi- iždininkas-A. n«ukš«s.

I 1 d _ T 1 . I 1131 Walkerįsų Yangtze upes klonio i
miestų. Devyniolika jų pri-lp”.. .. 7r.nLr~r 7~i.iG.rn

į buvo iš Hankowo. Šie pa- I
sako ja, kad miestas Han-

i kow jau apsuptas per ko
munistų Raudonąją Armiją!
ir galima laukti jo patekimo j 

; į komunistų rankas. Sako,' 
kad darbininku ir valstie
čių audra prieš japonus vil-

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

■Wm. Z. Foster; Ben Gold, vą-Įtuvos nepriklausomybės, kuo-į 
į das dabartinio sukniasiuvių i moį fašistai džiaugiasi turėda- ,dabartinio sukniasiuvių ! 

žinoma, dainavo ir'Aido Cho-j streiko L. J. Engdahl, Tarp- 
ras ir jo Merginų Sekstetas. ! tautinio Darbininkų Apsigyni-

Vienas Žuvo, o 100
Darbininkų Suareštuota

BERLYN..— Vasav
d. įvairiose Vokietijos vie-

darbi- 
vienas

Draugijų Adresai, Kurios 
nn • iii? ' j? v a iun Laisvę uz Organą

MONTELLO MONTELLO

“ČIGONAI KLAJŪNAI”
RENGIA LIUOSYBĖS DAILĖS RATELIS 

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ 
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Vine ir Main Streets, Montello, Mass.
Pradžia^ 8-tą Valandą Vakare

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

J. Sabaliauskas, Tenoras

Dalyvaus geriausi artistai ir dainininkai: M. Paruliū- 
tė, V. Tumanis, J. Bakšys ir kiti.

VIDURNAKČIO ŠOKIAI
Tuojau po operetės prasidės vidurnakčio šokiai ir 

tęsis iki 4-tai valandai ryto.
MUZIKA BERT ORRIS

Kviečiame atsilankyti j šį parengimą iš arti ir toli.
f Operetę ir Šokius įžanga 75 Centai

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

18

A ve.

St.

117

Ave

Ave

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška P | R T J § Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris

mi valdišką galią savo 'rauko-! tose susikirtimuose 
se, Lietuvos fašistiniai teismai i ninku SU fašistais,
nuteisia mirtimi draugą Kas- \ darbininkas užmušta, vie- 

j peraitį Lietuvos Komunistų > nas mirtinai sužeistas, dau- 
I Partijos Centralinio Komiteto į gybe - sužeistų lengviau, o 
' . t l -1 r"\ /A !••• lį narį ir žymų dari
stiečių vada. Jis nusmerktas! 
už darbininkų ir valstiečių or-1

! ganizavimą, už gynimą darbi-j 
į ninku ir valstiečių reikalų.

Delei nuteisimo d. Kasperai-1 
I čio mirtimi visam pasauly pa- į 
sįpylė griežti protestai. Ame-1 
rikiečiai lietuviai darbininkai, 
irgi protestavo. Prez. Smeto-1 
na išsigando tą protestų, ir d. | 
Kasperaičio mirties bausmę!

' pakeitė amžinu kalėjimu. Da-į 
j bar mes turime reikalauti,; 
'kad Smetona paliuosuotų d. t 
Kasperaitį ir kitus darbipin-| 
kų politinius kalinius. Todėl ( 
visi dalyvaukime protesto mi- į

Įtingę. Visi mobilizuokimės ’ 
į skaitlingai dalyvauti.

Kalbėtojai išaiškins 
dabartinę Lietuvos padėtį, apie į 
nepriklausomybės minėjimą, 
apie Klaipėdoj areštus ir Klai
pėdos autonomijos naikinimą, i 

i Taipgi bus aiškinama, kas ir j 
kitose šalyse dedasi.. Svarbu i 
kiekvienam su tuo susipažinti. ■

Visiems labai svarbu, kas I 
! dedasi Chinijoj ir “nusiginkla- 
I vimo” konferencijoj. Karas!
jau prasidėjęs. Tūkstančiai 

i žmonių jau išžudyta. Mes 
• taipgi turime tarti savo žodį 
j šiuo klausimu.

Kentuckej nužudytas dar-1 
organizatorius . d.

Daugelis sukišta į ka-
• Pittsburghe —Blow-

bininkų ir vai-1100 policija Suareštavo.
is nusmerktas I ------ ■—~~~~.~r—--- -

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar- 

ir už 
kainą,

natinio 
žemą 

nuliūdinto v a - 
landoje šauki- 
tža pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tek: So. Boston 0304-W

apie I

fi

Amerikoj teroras irgi siau
čia. 1 

j bininkų
Simms, 

i Įėjimus.
Į Knox kalėjime kelios dešimtys 
geriausių kovotojų uždaryta. : 
Mooney ir Billings vi s dar 
laipsniškai tebemarinami ka- , 
pitalistinėj bastilijoj. Ar mes 
galime tylėti tą viską matyda
mi. šiame mitinge turėsime

Į pareikšti protestą prieš perse- 
i kiojimą darbininkų. Reika- J, 
1 lausim.e paliuosuoti politinius j 
Į kalinius/ geriausius darbininkų ! 
’kovotojus. 
į šitą protesto mitingą šaukia 
I Priešfašistinis Komitetas ir i 
(Tarptautinis Darbininkų Apsi- 
■ gynimas. Kviečia visus ir vi- 
[sas dalyvauti. Kviečia visus ir 
visas prisidėti prie gynimo | 
darbininkų reikalų. I - ------------ -———-

Šalin smetoninis teroras! ša- ' 38*40 Stagg Street, ?. 
lin rankas nuo d. Kasperaičįo

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam:
W. Gelusevlčia, 51 Glendale St. 
pacglb. A. Sauka,

I’inn.
' Pirm.

256 Ames St.
; Nutarimų ra fit. J. Stripinis,
■ 49 Sawtello Avė.
Į Turto rašt. K. Venalauakia, 

12 Andover St.
i Ligonių jfašt. M. Jazukevičia, 

153 Amen St-
IždininkaĮi M. Miškiniu, ■ " ‘

i 9 Burton St..
Iždo fclėbtžjai: Y1. Krušas, 141 Sawtelle 

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka: A. Barkąuskaę, 
102 Huntington St. ■ 
Visi Montell, Mass. /

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 Rusiskai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandenin. Lapuotos vantos išsinėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKA1S, nuo 
10 valandos dienų iki 1’2 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

j.
Ave., 
Bale-

LIETUVOS SCNŲ IR DUKTERŲ 
'DRAUOV«tėS NAUJOS VALDY

BOS, 1531 M. ADRESAI, ' |
LOWELL. MASS.

j Pirm. A. x alubinskas 
Belle Grove, Tlox 108, Dracut, Mass. 

Vice-pirmininkas M. Dulkienė
180 Concord St., Lowell, Mass. 

: Prot. rast. V. Mikai opas,
I z 973 Centra] Sh.
Fin. rast. A. Rutkauskas I*

1 Vine Street
i Iždininkas, S. Paulenka

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

Savo susirinkimus draugystė laiko J 
i kiekvieno mėnesio antrą nedėldienj, 
' 2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 

1 19 Union St. Lowell, Mass.

moderniškiausi ĮTAISYMAI keptuvėje 
iv oi a g g f. BtooMyn, N. Y
A. M. Balchunąs, Savininkes Tel., Stagg, 2-5938

’! ■ > '. ' ' L l r ’ . I. . :

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Jer-Pennsylvania 
sey va

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
ka>ną. 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. Iš 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikonįška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę protiškoms lekci
joms ant visokiu rūšijį taisymo. Mo
kiname generaliai vųjiško perstaty
mo, carburetor ir 
elektros pri taisymo

pilną mechanikos kursą’hnokestis labai

■tisas sistemas 
tnrie automobi-

nius. Ekspertai instruktoriai.
užeinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas,, jim tnt ir smulkius pataisymus, 125.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame. .

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

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

N

/ A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE
įvairių karštų gari
mų, /ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., * 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island F*r- 
ry.

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Ellzabetho, 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. MQsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
TeL Trinity 1-872#
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VIETINES ŽINIOS
Suvienytas Sukniasiuvių Frontas Strei~ 

ką Laimėjo jau 57-se Siuvyklose
NEW YORK. — Vadovau-1 šiame mitinge, įvykusiam 

jami kairiosios Adatos Darbi-1 Cooper Union svetainėje, buvo 
ninku Industrinės unijos, suk- 
niasiuviai kasdien daro vis 
naujų laimėjimų. Bosai 57- 
nių dirbtuvių jau pasirašė su
tartį su kovingąja unija; 
streikieriai tose šapose laimė
jo didelių pagerinimų.

Vis daugiau ateina darbinin
kų iš kompaničnos Internatio
nal Ladies Garment Workers 
Unijos į šį streiką, kurį veda 
kairioji unija ir Eilinių Narių 
Suvienyto Fronto Streiko Ko
mitetas.

Masiniame Cooper Union 
mitinge pereitą ketvirtadienį 
buvo išrinktas net pirmininku 
Stamperis. narys kompaničnos 
unijos, kuris dabar stoja už 
kairiosios unijos bendro fron
to kovą. Grossman ir Rosen
berg, taipgi nariai komnanič-1 Kriaučių lietuvių 54-tas sky- 
nos Schlesingerio unijos, kai-1 rius būtinai privalo turėt savo 
bėjo už reikalą vienybės su i delegatus šioj konferencijoj, 
kairiaisiais. Sako, kad seno- ' Brooklyne taipgi sukniasiu- 
sios unijos vadai Schlesingeriai i vių streikas skleidžiasi ir jau 
tik prigaudinėja darbininkus; į daro laimėjimų. Lietuviai lar- 

'[•- Į bininkai ir bedarbiai turi pa- 
r___ __  .. . streiką,' dėt streikieriams pikietuot ša-

bet tą padarė su bosų žinia ir I pas. Būkite 7:30 vai. rytais 
pritarimu; ir jie stengiasi da-1 brooklyniškiame streiko cent- 
bar parduot darbininkus, kai]) ( re, 795 Flushing Ave.; iš ten 
kad pardavė po panašių hum- Į su kitais darbininkais eisite į 
bugiškų “streikų” 1929 ir 
1930 metais.

priimta bendra rezoliucija, už 
kurią balsavo ne tik kairiosios 
Industrinės Unijos nariai, bet 
taipgi šimtai kompaničnos uni
jos narių ir neorganizuoti suk- 
niasiuviai. Rezoliucijoj sakb, 

j kad “mūsų visų reikalai vieno- 
idi;” už juos tad ir turime visi 
į sutartinai kovot, ir “pasmer- 
i kiame tą prigavi ngą streiką, 
kurį Schlesingeris paskelbė iš
vien su bosais.”

šiandien po pietų yra laiko
ma Suvienyto Fronto Suknia- 
siuvių Streiko konferencija po 
num. 559 Sixth Ave., New 
Yorke. Lietuvių pašalpinės 
organizacijos, kliubai ir įvairių 
mūsų darbininkiškų organiza
cijų kuopos turi pasiųst ten sa
vo atstovus. Amalgameitų

tie kompanični vadaųdabar ii 
gi’ paskelbė būk tai “:

re, 795 Flushing Ave.; iš ten

I litinių kalinių reikalus, nutar
ta, kiek išgalint prisidėti su sa
vo parama. Daily Workeriui 
tapo paaukota iš kuopos $3 ir 

(“Vilniai” $2.50, nes tiek pelno 
I kuopa padarė iš pardavinėji- 
!mo “Darbininku Kalendo- i . ,,- riaus.

Man rodos, kad draugai ir 
draugės turėtų daugiau susi
domėti platinimu darbininkiš
kos literatūros, nes tai yra la
bai svarbu. Darbininkas, per
skaitęs gerą darbininkišką 
knygą, pradeda teisingiau pro
tauti apie savo klasinius reika
lus, atsikratyti nuo religinių 
prietarų ir su laiku patampa 
klasių kovos kareiviu. O ant
ra, kuopai dar ir pelno lieka, 
kuris paskui būna išaukotas 
taipgi darbininkiškiems reika
lams, kaip tai, gelbėjimui po
litinių kalinių, tnūsų spaudos 
paramai ir t. t.

Draugės ir draugai pasiža
dėjo, kiek kas išgalės, paauko
ti būsimam bazarui Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo. 
Bazaras jau netoli. Kas turi
te tam naudingų daiktų, gali
te pristatyti į “Laisvės” rašti
nę arba atnešti pas M. Yuš- 
kienę.

Drg. P. Semėnienė paauko
jo gražų arbatinį “se^ą.” Ge
rai būtų, kad draugės paprašy-1 
tų negendamų daiktų iš tų | 
krautuvninkų, pas kuriuos per
ka maistą bei kitokias reikme- 
nas. Bazarui gi sunaudoti ga
lima ir tokius daiktus, kaip- 
maišelis miltų bei cukraus, vi-1 
sold e “kenukai” ir t. t.

Kuopa taipgi išrinko porą 
draugų padirbėti prie bazaro.

tų, įvyksta Stuyvesant Casino 
svetainėje, 142 Second Ave.,. , TT .. Į Laikrodžiai, Deimantai ir
speciale Darbo Unijų Vieny- Į * i • • • n 1 1 • •
bes Lygos konferencija kovai j AlmSHHcU Dulykai
prieš indžionkšinus; kairiosios 
unijos, taipgi ir kairiojo spar
no darbininkai senosiose unijo
se būtinai turi pasiųsti į kon
ferenciją savo delegatus.

Bendras Aido Choro ir 
Rusų Choru Koncertas

Viena iš įspūdingiausių 
sezoną pramogų tai, be abejo, 
.bus koncertas Aido Choro sy
kiu su Rusų-Ukrainų didžiuo
ju choru. Koncertas įvyks 
Manhattan Lyceum svetainėje, 
66 East 4th St., New Yorke; 
prasidės 3-čią vai. dieną. Ap
art chorų dainų, bus 
duetų, latvių dailiškų 
muzikos, kanklininkų 
Įžanga tik 50 centų.

Kaip žinoma, ypač
išeina lietuvių parengimai iš
vien su draugais rusais. Kurie 
tatai yra iš praeities patyrę, 
nepraleis šio koncerto, 
reikia apie tai plačiai
skleist žinią ir tarp visų kitų, 
taip kad ir jie 
džiaugti puikia 

į programa.

Šį

solistų, 
šokių, 

ir t. t.

šauniai

Bet

galėtų pasi- 
darbininkiška

Prieškarinės Demonstracijos 
Vasario 22 d.

pikieto linijas.
K. Siūlinis.

Virš 10,000 Darbininku Paminėjo Mirtį Kri
tusio Jauno Revoliucionieriaus H. Simmso,

Kurį Nugalabijo Kentucky žmogžudžiai

Tag Days—Rinkliavų Dienos 
Naudai Bedarbių Tarybų

Visi darbininkai yra šaukia
mi į demonstracijas prieš im
perialistinį karą ir už Sovietų 
Sąjungos apgynimą, vasario 
22 d., 
Viena 
Union Square 
12:30 vai. dieną; iš čia gatvė
mis bus demonstruojama į 
Rutgqrs Square. Kita demon-

į apgynimą, 
ateinantį pirmadienį.
demonstracija bus

New Yorke,

Vasario 20, 21 ir 22 yra pa
skirta kaipo rinkliavų dienos 
naudai Didžiojo New Yorko I strącija susirinks 10 :30 vai. išllclUvlCll 1 <1 1V J V llCVV _L UI I\U | U .

'Bedarbių Tarybų ir jų oficia-[ ry^o prie Whitehall ir South

NEW YORK. — 17 cl. vasa- 
rio, milžiniškoj Bronx Colise
um salėje, Didžiojo New Yor
ko darbininkai paminėjo mirtį 
jauno revoliucionieriaus d. 
Harry Simms, kurį nužudė

lio organo * “Munger Fighte- į Sts. ir maršuos į Union Sq. 
r’io.

Iššaukiamos darbininkų de
legacijos, ] 
lyvauja laidotuvėse. Pirma J rinkliavose. Talkon yra kvie-

Į šias demonstracijas ragina
....... V's’ K°m- Partijos nariai vjSus dirbančius ir bedarbius 

kurios oficialiai da- turi privalomai dalyvauti tose bendras frontas darbininkiškų 
---p-;"'“-- Plr™a. rinkliavose. Talkon yra kvie- organizacijų, tarp kurių yra 

Kentucky mainienų delegacija čiariii ir draugai pritarėjai.Lie- h. Komunistų Partija, Jaunųjų
iš apie 20 narių, kurie atlydė- i tuviai neturi atsilikti nuo kitų 
jo drg. Simmsą į New Yorką.'

Kentucky valstijos anglių ka- Paskui delegacijos nuo visų ra- 
syklų Sfh’ininkų nusamdyti raz- Į dikalių unijų, fraternalių orga-. 
baininkai. ' " 1 ’’ ’

Apie 8-tą vai. vak. svetainėj 
buvo jau virš 10,000 darbinin
kų iš visų New Yorko kampų. 
.Raudonos dekoracijos, turin
čios revoliucinius obalsius, iš
puošė visą salę.

Pasirodo ant estrados pirmi-! kų. 
ninkas nuo Jaunų Komunistų

j nizacijų , klįubų, apšvietos 
draugijų, Komunistų Partijos, 
Jaunųjų Komunistų Lygos ir 
daugelis kitų, kur skaičius vi
sų delegacijų siekė daugiaus 
150 narių, atstovaujančių tūk
stančius sąmoningų darbinin-

Kalba darbininkas mainie-
Lygos. Jam pratarus vos ke- O’s iš Kentucky valstijos apie 
Jis žodžius , iš galo svetainės pasibaisėtiną 
pasirodo raudona vėliava ir 
Kentucky mainierių delegaci
ja, kurie labai palengva neša 
apdengtame grabe su raudo
na vėliava lavoną draugo 
Harry Simmso, nužudyto re
voliucionieriaus. Pagerbimui 
visa svetainė sustojo, iki gra
bas buvo atneštas ant estra
dos. Laike šios procesijos, 
pas daugelį susirinkusių mato
si ašaros gailesčio del žuvusio 
jaunuolio komunisto ir kovoto
jo už proletariato reikalus, 
matosi ir neapykanta su kerš
tu prieš kapitalistinę valdžią.

Kuomet grabas buvo atneš-1 
Ms ant estrados, Darb. Chorų 
Federacija dainuoja Laidotu
vių Maršą, “daug žuvo mūs 
brolių už laisvę kovoje.”

Salėje neišpasakyta tyla: 
rodosi, kad būtų griežčiausiai 
išl’ąvinta kariuomenė, kuri taip 
mokėtų palaikyti discipliną;

,* bet čionai yra masinis mitin
gas darbininkų, klasiniai są- 

’ moningų, kurie moka išlaikyti 
revoliucinę discipliną, be pa- 
gelbos kapitalistinių oficierių.

Vadovaujant Chorų Federa
cijai, visa publika dainuoja 
Internacionalą.

4-ta Užpildyta Savaitė
PIRMAS SOVIETU RUSŲ KALBOJ 

PAVEIKSLAS

KELIAS 1 GYVENIMĄ
Viliojantis Ir užžavėjantis vaizdas. Ne

turėsite sunkumo sekdami veikimą su
prasti dialogą, nes yra išdirbta sistema 
išvertimui kalbos ir išaiškinimui vei
kimo. Jūs negalėsite dasileisti prasi
lenkti nepamatę to paveikslo.

CAMEO THEATRE, 42nd St. 
East of Broadway

Rodo be perstojimb. ►
Įžanga 25c. iki 1 vai. po pietų, 35c. 

nuo- 1 ’iki 5 vai, vakare.
ter.šfšžž : . r J ........

tautų darbuotojų tokiame 
svarbiame reikale, kaip Bedar
bių Tarybų parėmimas. Gau
kite tam tikras dėžutes iš že
miau paduodamų vietų ir eiki
te su jomis į gatves, elektrinių

organizacijų, tarp kurių yra 
ir Komunistų Partija, Jaunųjų 
Komunistų Lyga, Daijbo Unijų 

! Vienybės Lyga, Ex-Kareivių 
I Sąjunga, Lyga Kovai už Neg
rų Teises ir keli lokalai Ame
rikos Darbo Federacijos.

Genevoj šiuo laiku eina būk
. ’ z z • •11 • * » 1gelžkelių stotis ir namus pa-, tai “nusiginklavimo’’konferen- 

kolektuot Bedarbių Taryboms j cija 
finansinės, paramos:

New York, Dowtown,
E. 7th St. '

■
I L?/ Dovanom ar patys sau noreda- h 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus į 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- • 
I nokite, kad 
a sipirksite.

į ĮVAIRŪS
| RODŽIAI 
I JAUSTOS 
luž
I a 
I
| Taipgi taisau visokius laikrod-« 
?žius ir kitus papuošalų daiktus. Į 
J Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
[stengsiuosi pilnai patenkinti. » 
j Williamsburgieciams, kuriems J 
į pertoli pas mane atvežti pataisy- Į 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. | 
g Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs Į 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-|

11

į 

I 
B 

I 
t I

pas mane pigiau nu- I

LAIK-
NAU-

MADOS
PRIEINAMA 
KAINĄ

I atvešiu i “Laisvę, 
j kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė 

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

h< —• nw — m: —— nu — nu — ui: — m. un —— im — nu — wu —— nu-i
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MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- L? 
?as, patinimus, gyslų ir są- 
narių įdegimus be operaci- Ny 
jos taipgi ir kitas ligas. HI 
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.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČ1UKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.
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X ......................... ---------NOTARY 
PUBLIC

TEL. STACG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A BORIUS 

ft UNDERTAKERS AND EMBALMERS X
■į 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y. IW g

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: X
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia j ę
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ. U g
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, i|,| 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Ix LIGONINĘ IR X
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ' MIRUSIOMS MOTEr'1MS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETA' SAVO X
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. W 5C

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES [j §
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M. ' _ V

MŪSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENA^ IR NAKTĮ. MUSU X
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. ' X

X
JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 ' Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, papraatamoa dienomia nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuv 5 
8 vai. Sekmadieninis, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Tclef. ALGANQUIN 4-8294

11 
iki 
iki

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad nerkčliau savo studiją 

naujon vieton, 
®po numeriu 

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

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

' JONAS STOKES ■
512 Marįpn St., kampas i Broads ay 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas- įčirškinimais

,; bet svarbiausias jos tik- 
j slas—tai geriau imperialis- 

134 i tams susitart delei karo prieš 
I Sovietų Respubliką. .Demon

Midtown, 301 W. 29th St. istruokime, išreikšdami pasiry-' 
žimą apgint tą vienintelę dar- j 
bininkų tėvynę.

Vasario 22 d. yra Washing- 
tono gimimo “šventė;” todėl 
beveik visi darbininkai bus 
liuosi nuo darbo.

81stLower Harlem, 350 E.
Street.

Middle Harlem, 4 E. 116th 
Street.

Upper Harlem, 2072 — 5th 
Avenue.

Lower Bronx, 493 E.
Street

Middle Bronx, 1487

terorą, kuris 
siaučia toje apielinkėje. Jam 
pabaigus—didžiausios ovaci
jos.

Kalba drg. Israel Am te r 
nuo Komunistų Partijos Antro 
Distrikto. Neapsakomas entu
ziazmas už Kom. Partiją. Dai-; 
nuoja visa minia Internacio- Avenue.

Williamsbridge, 3945nalą. Drg. Amter pasmerkia 
kapitalistinius razbaininkus, Į Plains Rd. 
kviesdamas visus susipratusius Brownsville, 391 
darbo žmones stoti drg. Harry Avenue, Brooklyn. 
Simms vietoje į Komunistų į Brooklyn Heights, 

apie • tic Ave., Brooklyn.
jau I Williamsburg, 61

Simms vietoje
Partiją. Manoma, kad 
300-400 ‘darbininkų čia 
įstojo į Partiją.

Kalba drg. William Z. 
ter nuo D.U.V. Lygos, 
rodo, kad ateis valanda, kada 
bus pašaukti į darbininkų teis
mą visi kapitalistiniai žmogžu
džiai (rodydamas į drg.' H. 
Simmso grabą), kurie nužudė 
šį revoliucionierių. Lyg ir per* 
kūno trenksmas ūžė per kelio
lika minučių—tai ,,buvo de
monstracija sujudusios darbi
ninkų masės, pasmerkiančios 
šią kapitalistų žmogžudystę, i 
Buvo dar visa eilė įvairių kal
bėtojų, bet nebuvo galima pa
gauti visų jų vardus.

Apie 11 vai. iškilo raudona 
vėliava ant estrados ir, miniai 
sustojus, pamažu darbininkų 
delegacijos nešė grabą per sa
lę į gatvę. Tas užėmė apie 
10 minučių, ir New Yorko dar
bininkai atidavė, drg. H. Simms 
paskutinį pagerbimą.

Apie drg. Simms gyvenimą 
ir darbus parašysiu kitą sykį.

E. Bensonas.

Fos- 
Nu-

Central Brooklyn
A.L.D.L.I). 24-tos kuopos lai- 

Ikytame susirinkime vasario , 8 
Id., apsvarsčius spaudas ir po.--

ir

135th

Brook

White

Watkins

31 Atlan-

Graham

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

KRAUJO SPECIALISTAS.
Gydau ūmiau ir chroniškas vyrų ir 

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

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

302

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.

Williamsburg, 61 
Avenue.

Red. Hook, 450 Hichs St.
Long Island, 111—4th St..
Elmont, 73 Meacham Ave.,

Elrqont, L.. I., • .,
Jamaica, 109-26. Union Hall 

St., Jamaica. ; .

REIKALAVIMAI
REIKALINGA namų darbui ir viri

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

Darbo Unijų Vienybės 
Lygos Konferencija

27NEW YORK. — Vasario 
d., kitą šubatą, 2 vai. po pie

PARDAVIMAI
PARSIDUODA < “Coffee, Pot” — 

■,Lunch Room.” Uždaryta naktimis 
ir sekmadieniais.’ Artį subvės. Parsi
duoda pigiai. 199 N. 7th St., Bed
ford’ Ave., 'Stą. 14th St. Line.'

- < į. • I • (43-45)
PARSIDUODA Restaurantas, geroje 

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

. i (42-45)

Gerbiami Gerą Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoką Cigarą
JONO ARBA 

PETRO

Kainos po 
10c ir 15e

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231''Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

ISDIRBYSTtlS
CIGARAI
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DĖKAVO.JU PACIENTAMS

SV

/ VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA !
325 E..14th STREET, Near . 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast elektrikų ir magnetizmų, ir važiavimų 
ir planų automobilio; mokinama dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimų (License) ir Diplomų gvarantuojame už mažų užmokestj... Mes padedafae 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas į mokyklų kiekvienų dienų nuo 9 ryto 
iki 9-tai valandai vakarą. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue , NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049
- '• ■ ' . , 

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

Dirbtuve Į 
361 Broadway, į

Brooklyn, N - Y. Į 
——t—m—raw mi I —■nm——JI

Aš dėkavbju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus. ‘

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8*6261
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