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Tai štai

“Lietuvos žinios” užgiedojo, 
o Chicagos menševikų organas 
prituravojo, būk Dr. Matulai
tis, kuris gyveno Minske, esąs 
išsiųstas ant Solovecko salos. 
Jis tapęs sugautas kokioj ten 
politinėj šulerystėj.

lokalai reikalauja, kad su
areštuoti streiko vadai tuo- 
jaus būtų paliuosuoti.

Tą darbą turi pradėt revo
liuciniai darbininkai. Tai 
svarbiausias šiandien dar
bas prieš visą komunistinį 
judėjimą.

kišo tris.
turėjo, aštuonias, 
su dviem.

Mieste Strinigar 12,000

ir siųsti streikuojan- j ^a™ėjo vieną, 
_ •_______ , dvi vietas. S

BOSTON.— Kardinolas

“The Communist,” 
Box 148; Sta. D.,

U v ' i . i \ 1 C • . >

Banką Bankrutavime
Padarytas Rekordas

■ t. ‘ * C / i

k KRISLAI
Susmuko Klerikalo

Smegenys.
Priešų Nebijokime.
Gandai Ape Dr. Matulaitį
L.D.S. Nominacijos.

Rašo KOMUNISTAS

Bostono davatkij “Darbinin
kas” pamėgo pėckoti apie So
vietų Sąjungą. Ta gazieta 
nieko daugiau nemato, kaip 
susmukimą. Visas budavoji- 
mo darbas buvęs paremtas 
smėlio pamatais ir todėl “gar
sioji piatiletka susmuko.” Ne
užtenka to, girdi, bet “badau- j 
ja visa šalis.” Raudonoji Ar-j 
mija irgi nereiškianti nė išval
gyto kiaušinio!

Skaitai • žmogus tuos plepa
lus “Darbininke” ir manai. 
Klerikalo šmotas neteko Jyg- 

Avąros^ .. ___ ______
šuoliais kūryba maršuoja pir-

Pirmas Lietusių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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12,000 Indusy Paliuo- 
savo tris Kalinius

BOMĘAY.r— Sausio 10 d. 
mieste Karachi policija už- 
puolė indusų susirinkimą ir 

1,_ 120 žmonių Sužeidė. Lazdo- 
_ Kuomet milžiniškais mis mušė be pasigailėjimo, 

šuoliais kūryba maršuoja pir- Mieste Strinigar 
myn Sovietų Sąjungoj, kuomet žmonių . užpuolė policijos 
Penkių Metų Planas bus baig- t tį J. atgmg trig kalinius. 
tas šiemet, tai yra, j keturis iTT. T ... . « j = imetu#, tai davatkij gazietos pi-! Visoj Indijoj piasideda pla- 
soriuš tauškia apie “susmuki- tus masinis sujudimas pries 
mą.”

NEPALEIDŽIA KY. STRHKIERIŲ VA- 
DŲ PO KAUCIJA; UŽGROBĖ W1R. 
MAINIERIAMS ŠELPTI VALGYKLĄ

Protestuoją prieš Areš
tus Ky. Valstijoje

RUOŠKIMĖS PRIE VASARIO 4 DIE
NOS BEDARBIŲ DEMONSTRACIJŲ

Maskvos spaudoje telpa 
daug savikritikos. Visi truku
mai ir nukrypimai velkama 
aikštėn ir duodama darbinin
kams juos pažinti. Bet štai 
visokio plauko kontrrevoliu
cionieriai išpešioja iš tos bol
ševikų savikritikos atskirus 
dalykėlius ir rėkia: žiūrėkite, 
patys bolševikai pripažįsta, 
kad “susmuko.”

Dabar į “Laisvę” 
ma įleisti—nors ’dar 
drąsiai—savikritikos. 
mūsų priešai išsipeša atskirus • eilė straipsnių telpa

“The Communist” Spe
cials Numeris

dalykėlius ir bando išpūsti bai
siausi burbulą prieš visą ko
munistinį judėjimą. Tai kontr
revoliucinių oportunistų kovos 
metodas. Parašiau savikriti- 
kos straipsni apie “kalėdinius” 
garsinimus ir kitus nukrypi
mus mūsų judėjįime. Vaje, 
tartum gelžėlę radę, opoituni- 
stai nesitveria džiaugsmu.

Mes nebijome priešų džiaug.- 
sąno. Mes neslėpsime nuo dar
bininkų mūsų judėjime pasird-1 
dančių <klaidų ir tnukry^įmu^ 
Bolševistinės savikritikos u£- 
nim mes deginsime visas savo 
klaidas. * J ‘

Komunistų Partijos lei
džiamo žurnalo “The Com
munist” numeris už1 sausio 
mėnesį jau išėjęs. Jame 
daugiausia vietos pašvęsta 
paminėjimui Lenino mirties 
sukaktuvių. Taip pat visa 

apie
Amerikos proletariato ko
vas. Drg. Weinstone rašo 
apie Lawrence streiką ir jo 
lekcijas. /Drg. Dunne gvil
dena bedarbės klausima. 
Šiame numeryje taip pat 
telpa Drg. Stalino laiškas 
apie bolševizmo istoriją.

“The Cbmmunist” pavie
niais numeriais' parsiduoda 
pa £0 cęntų. Metąpis prenu
meratai $2., F AuromsJ toks:

Remia Kentucky Mai- 
nierią Streiką

Mes galvos neguldome už 
Dr. Matulaitį. Jeigu jis pra
sižengė "prieš revoliuciją, tai 
bus tinkamai ir nubaustas. Bet 
kol kas šis pranešimas reikia 
imti du didele doza druskos. 
Štai pora dienų atgal d. Miza
ra gavo iš Minsko nuo to pa
ties Matulaičio laišką, kuris 
rašytas gruodžio 20 d. Gi 
“Liet, žiniose” pranešimas tel
pa gruodžio 23 d. O jos sa
kosi ėmusios jį iš lenkų laik
raščių.

Pietinio Illinojaus United 
Mine Workers unijos loka
lai 2707 ir 2219 priėmė re
zoliucijas, kur mainieriai 
protestuoja prieš artštus 
Kentucky valstijoj ir pasi
žada remti Kentucky mai-

• PINEVILLE, Ky.—n Tei
sėjas Beber begėdiškai tar
nauja ' anglies baronams. 
Jis griežtai atsisako paleis
ti iš kalėjimo suareštuotus 
devynius draugus ir Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatą. Jis nepa
leidžia todėl, kad kaucijos 
neužstatomos grynais pini
gais. Nuosavybės už kau
ciją nepriima. O Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas negali sukelti “cash” 
pinigų. ••

eTuo tarpu teroras prieš 
mainierius auga. Harlano 
pavieto ginkluoti razbai- 
ninkai užgrobė Darbininkų 
Tarptautinės Pagelbos (W. 
L R.) įsteigtą streikierių 
šelpimui “kičiną” ties Boa- 
retree.

NEW YOĘK.— Grupė 
garsių Amerikos rašytojų 
pasirašė protestą prieš kra

bas ir; areštus Kentucky
/ ‘ 1, PO 

protestu yra pasirašę Prof. 
Geo. S. Counts, J. Haynes

; ...............
Pereitą šeštadienį Pine-' 

villėj suareštavo f mainįerį valstiją j. Tarpe, kitų 
Harvey Collettee, organiza- - r. - . _ i . XT .Ji- VT • • • Vjreo. o. romius, j. nčiyutt torių Nacionąles Mainienų Holmeg> Theodore Dreisel. 
Unijos. Taip pat tapo sua- < g. Anderson, John Dos Pas- 
reštuotas Frank Mason už 
dalinimą lapelių.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Chicagos dist
riktas pasiuntė į Pineville 
advokatą Dave B entail gin
ti suareštuotus mainierius.

Darbininkų Tarptautinė 
Pagelba atsišaukia į visus 
darbininkus ir organizaci
jas rinkti maistą ir drapa
nas 
tiems mainieriams šiuo ad-į 
resu: W. I. R. Warehouse, 
145 Pine St., Pineville, Ky.

Fašistai Daug Laimėjo 
Rinkimuose

AMERIKONAI BĖGA Iš HANKOVO, NES 
BIJOS RAUDONOSIOS ARMIJOS

Pranešama, kad Chinijos 
Raudonoji Ąrmįjat - užėmę 
miestą Kwa^gpei' arft ■ upės 
Yangtze' į ir;' pergalingai 
traukia linkui1 r didmiesčid 
HankOwo'. Tik dvidešimts 
mylių beliko iki Hankowd 
iš šiaurės pusės. Nors mie
ste Shekow, kuris randasi 
tarpę Kwangpei ir Ptąnko- 
wo, stovi tvirta Nankingo 
vajdžios spėka, tačiaus A- 
merikos konsulatas bijo

mėjimo ir todėl įsakėĮ vi
siems amerikonąms' misio- 
niekiams merdintis dš..Haaar; 
kowo.

“Kuomihtango” i partijos 
spauda persergsti pasaulio 
imperialistus, kad jeigu jie 
leis Japonijai grobti kraštą, 
tai pavojus iš komunistų 
pusės padidės. Ta spauda 
sako, kad Chinijos darbi
ninkai ir valstiečiai vis 
daugiau ir daugiau krypsta 

Raudonosios Armijos lai- prie, komunistų.

Sunervavc Katalikų 
Bažnyčios Kardinolą

Partizanai Chinai
Sumušė Japonus

Komimisty Partijos Organas “Daily Worker” Kritikuoja 
Trukumus Prisirengime prie Vasario 4 d.; Darbas Turi 
Pasitaisyt; Komunistai Tur Stot į Pirmas Eiles;, Lietuviai 
Bolševikai Privalo Mobilizuot Lietuvius Darbininkus ir 
Jų Organizacijas '

Vasario 4 d. bus diena vi-1st racijose* tarpe Amerikos 
suotinos Amerikos bedar- t)arbo Federacijos Unijų, 
bių kovos už apdraudą ir 
pašalpą. Taip yra nutarta 
Nacionalio Alkanu Marša- 
vimo. Su didžiausiu įtem
pimu mūsų, spėkoms reikia 
ruoštis prie tos kovos.

Bet prisiruošimas šlubuo- 
jal Komunistų Partijos or
ganas “Daily Workeris” 
smarkiai kritikuoja Bedar
bių Tarybas, o ypač komu-

Komunistų Partija ir jos 
organas “Daily Worker*’ 
šaukia Bedarbių Tarybas 
nugalėt .visus šiuos trūku
mus.’ Šaukiama komunistų 
frakcijas išsijudinti į dar
bą. Kova prieš Hooverio 
alkio programą turi būt ge
rai prirengta ir suorgani
zuota.

“Laisvė” šaukia visus lie
tuvius darbininkus ir jų or
ganizacijas ruoštis prie va
sario 4 d. Mes raginame 
visus lietuvius darbininkus 
eiti rinkti parašus už be
darbių apdraudos bilių. 
Ypatingai komunistai ir jų

DETMOLD, Vokietija. — 
Lippe provincijoj buvo sei
melio rinkimai. Fašistai lai
mėjo 9 vietas (pirmiau ne
turėjo nė yienos). Komu
nistai turėjo vieną vietą ir j

daba#- turi .* nistines frakcijas tose tary- 
_ Socialdemokra-įbose, už neparodymą di- 

tai turėjo šešias vietas, pra- džiausios energijos prisi- 
Liaudies partija' rengime prie vasario 4 d. 

beliko j “D. W.” nurodo, kad4 rinki- 
į mas parašų už bedarbių ap- 
Įdraudos bilių vos prasidė-

RoikrkoN Y TUlMHffa']ęs- DarbininklJ organiza- ----------------- „---------
Dulku uę Iv l» l'CWCaiaba| CijOS neparaginamos ir ne-i simpatikai turi stoti į dar- 

,-------- | aplankomos su bedarbių bą. Reikia nugalėti apsilei-
ALBAY.—Industrinis ko-' reikalais. Nevaroma smar- dimas ir nepaisymas. Rei- 

misionierius, pąnelė Perkins kiausios agitacijos už daly- kia ruoštis su tikru bolševi- 
rapofįe' pripažįsta, vavimą vasario, 4 d. demon-1 kiškų tempu ir pasiryžimu.savo

' g W.žĮp;.: mėnesį. 
New Yoykę valstijoj, bed,arr 
bė dar pašoko • vienu nuo
šimčiu: augštyn. Nauji tūk
stančiai darbinįnkų i atsidū
rė miestų gatvėse.

KOMUNISTŲ PARTIJOS KANDIDATAS 
Į MAJORUS KALBĖJO PER RADIO

Dabar eina Lietuvių Darbi- i 
ninku Susivienijimo nominaci-1 
jos į l?ild. Tarybą. Mano su
pratimu, Piid. Taryba padarė 
didelę klaidą, nutardama, kad 
L.D.S. organe “Tiesoje” neleis
ti apkalbėti kandidatų tinka
mumą. Tai liekana fašistinio 
susivienijimo tradrcijV-* Kad 
oportunistai , i bijo . kandida
tų apkalbėjimo, tai mums su
prantama. Jie bijo kritiko?. 
Jie bijo darbininkų. Bet ko
dėl Tarybos didžiuma jieihs ši-' 
tą nusileidimą padarė, tai sta
čiai nesuprantu. >

KomUnistų Partijos lietuvių 
frakcija pataria L.D.S. na
riams nominuoti 
draugus:

Pirmininku, drg. 
1 kp., Brooklyn.

Vice-pirmininku, 
čikas, 53 kp., Chicago.

Sekretorium, E. N. Jeskevi- 
čiūtė, 1 kp., Brooklyn,

Iždininku, Dr. Kaškiaučius, 
8 kp., Newark, N. J.

Iždo Globėjai: J. Grybas, 3 
kp.; Mikita, 11 kp., Roches
ter, arba J. Bimba, 123 kp., 
Paterson.

'Dakt.-kvotėju, Dr. Palevi- 
čius, 21 kp., Detroit.

R. Mizara,

d. Salavei-

! Japonijoj Demonstra
cijos priešKarą

;įjOKYO.—Laike atidary- 
rįap,/parlamento ( įyykp Tę- 
kyo ’ didelė darbininkų, pa
sinė dempnstracįja. Tai bu
vo darbininkų protestas 
prieš ( Japonijos kruvinus 
žygiuš Mandžurijoje. ’ Sua
reštuota 1 85’ 'darbininkai. 
Demonstracijoj' buvo iškel
ti komunistų obalsiai ir pla
tinta komunistų išleisti la
peliai* . ; ..

Traktorių Gamyba
' MASKVA.— Stalingrado 

traktorių fabrikas jau pa
daro 120 traktorių į dieną. 
Gi Karkovo fabrikas išlei
džia 45 . traktorius. Ir taip 
kasdien t abiejų fabrikų ga
myba didėja. >

prakalbą prieš meiliškas 
dainas. Jis sakė, kad nebe
galima klausyti radio pro
gramos, nes kada tik palei
si radio, išgirsi meiliškas 
daihas. Jis- nesąs • priešin
gas pačiai meilei (nes' jis 
irgi turi gaspadibę); alė tos 
dainos7 stačiai is šproto galį 
žmogų 'išvaryti!'ic;:4' ; -

k .. '■ Ai!

Kolektyvai Išpildėf > r 
u Metinę Programą
MASKVA.— Su gruodžių 

20 d. kųle^tyves- farpioą pa
pildė savo, grūdų supirkinė
jimo program^ Mnt' 102 
nuoš. Tai didelis progre
sas. . . . , :: .

Nemato Galo Kriziui
ROMA.— Italijos buržu

azinė spauda atvirai skel
bia, kad dar jokio, galo ne
simato viešpataujančiam 
ekonominiam kriziui.;, Prie
šingai, numatomas ne tik 
Italijoj, bet visam kapita
listiniam pasaulyj susmuki
mo padidėjimas,. ,; ‘, i < -

TOKYO.— Čia gautas 
pranešimas iš Mandžurijos, 
kad ties miestu Chinshi 5,000 
partizanų chinų užpuolė ja
ponų regimen tą ir jį sumu
šė. Žuvo 19 japonų, tarpe 
kurių yra keturi oficieriai 
ir regimento komandierius.

GeraiEinaVokietijos 
^lompartijosVajus

; BERLYN.— Baden-Pfalz 
distrikte Komunistų ?Parti- 
ja įgavo į 2,653 < naujus : naį-. 
rius,' arba 95 nuoš j • paskirs
tos idistriktui kvotos* ■ ĖreJ-i 
meno distriktas gavo 1,506; 
naujus nairius, arba 4 nuoš; 
daugiau, negu paskirta 
kvota. ’ Visur daug social
demokratų darbininkų sto
ja į Komunistų Partiją.

NUVIRTO BANKAS

GADSDEN, Ala.— Uždą- 
rė duris didžiulis National 
bankas. Viršininkai sako, 
kad išgirdę klaidingus1 pa- 
skalus, depozitoriai supuo
lė atsiimti savo įdėlius.

DETROIT, Mįcb.— Sek
madienį numirė d. Paul Pe
koraitis. Bus palaidotas 
ketvirtadienį, sausio 14 d., 
2 vai. po pietų. Pašarvotas 
po num. 46 Sharon Ave. 
Draugai ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse.

A. Barron.

Svarbus Masinis Mitingas
Bendromis spėkomis A.L. 

D.L.D. 5 kp. ir T.D.A. 19 
kuopa rengia masinį lietu
vių susirįnįdmą satisipj 13 
d., trečiadienį) 7:30 vai va
kare* Kalbės „d* A. Bimba 
ir dainuos vietinis Sietyno 
Choraęj YeV
tui. v L 
1 U U U H 1 ’ ‘ 11 Komitetas.

CLEVELAND, Ohio. —i juodveidžiams, kova prieš 
Sausio 9 d.; visų partijų mėtymą bedarbių iš stubų 
kandidatai buvo pakviesti ir ieš algu kapojimą, kr- 
kalbėti .Miešto Khube per: naqidavimas alkiui var- 
radio. - Komunistų Partijoslba.p 7 ’
kandidatas į miesto majo- SU1 ir kapitalizmo terorui/ 
rus draugas’,. Ford išdėstė Jis pabrėžė, kad KomuniBr 
mūsų partijos .platformą, i tų Partija organizuoja dar- 
Svarbiausias klausimas Į bininkus ir bedarbius Uo
siuose rinkimuose, jis sakė, vai. Gi kapitalistų parti- 
tai kova už bedarbių ap- jos ir geltonieji socialistai 
drauda ir tuojautinę pašai- stoja už * kapitalizmo įvestą 
pą, kova už lygias teises alkį, vargą ir terorą.
j---------------------- :............. . .. ..... .............—— . - --------- . "

NEW YORK.— Suban- 
krutavo ir užsidarė 79 sky
riai" taip Vadinamo “Home 
Relief Biuro,” kurie nors 
po“ plutą numesdavo bedar
biams. Viršininkai to Biu
ro sako, kad jie “maitinda
vo’? Ąd 117,000 bedarbių. 
Bet dabar miėsto gra'fteriai 
ir! Walkeris uždarė tą Biu
rą. Nebėra pinigų !

; Miesto gerovės ; komisio- 
nierius Frąnk G. Taylor sa
ko, kad tie bedarbiai dabar 
turės badauti, nes iš niekur 
jokios pašalpos nebegauna.

Tas tiesa, iš miliono be
darbių New Yorko mieste 
šimtai tūkstančių atsiduria 
bado padėtyje. Badauja vy
rai, moterys ir vaikai: Jo
kios pašalpos negauna.

. Miesto valdžia nesirūpins • vietų Sąjungoje, tai mes Vi
tais baduoliais, jeigu patys įsi turime dalyvauti šipse 
bedarbiai nesirūpins susi-1 prakalbose.

• i • • •• .• • V 1 .X. • 1 ♦

BINGHAMTON, N. Y.
Svarbu Visiems

ALDLD.’ 20 kuopa rengia 
svarbias prakalbas, kurios 
įvyks sausio 14 d., Lietuvių 
svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare; 
Kalbės drg. R. Mizara, ką 
tik sugrįžęs iš Sovietų Są
jungos. Jis papasakos 
mums, ką sužinojo ir paty
rė Sovietų šalyje. Drg. R. 
Mizara, ten būdamas, ap
lankė daug miestų, fabrikų, 
kasyklų, žemės ūkių ir tt. 
Kad tą viską tikrai sužino

ki, kas šiandien dedasi So* i ~ . ’N*

Bankierių organas “Ame
rican Banker” - praneša, 
kad •' 1.931 metais užsidarė 
Amerikoj 2,302 bankai. Jų 
depozitai siekė $1,580,000,- 
000.’ Niekados šioj šalyj 
nėra buvę tokio- bankų už- 
sidarinėjimo. Gi 1932 me
tate per pirmą savaitę už
sidarė 68 bankai. Jeigu kas organizuoti ir kovoti prieš! Širdingai kviečia visusat- 
saVaitė tiek bankiį užsida- badą. i | Štai kodėl reikia su- silankyti. 

• ! — t • . 1 « • A • M V . _ b* • • A Wrinės,' tai per 52 (savaites burti visas spėkas tvėrimui 
užsidarys 3,536 i bankai. < Į bedarbių tarybų ir kuopų.

ALDLD. 20 Kuopa.
(9-11)
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Masiniai Areštai Fašistinėj Lietuvoj
ir Mūsų Pareigos

Šiomis dienomis pasiekė 
mus labai liūdna žinia. 
Kauno spauda iš gruodžio 
19 d., 1931 m., praneša, kadi 
areštuota 47 įtarti komu
nistai. Tarpe areštuotųjų 
yra Lietuvos Komunistų 
Partijos centro komiteto se
kretorius Elijas Belevičius. 
Šie masiniai areštai komu
nistų ir kitų revoliucinių 
darbininkų parodo, kad 
Lietuvoj fašistinis teroras 
tęsiamas be paliovos, kad 
laiks ųuo laiko areštuojami 
vis nauji kovotojai už dar
bininkijos reikalus, • būriai 
suareštuoti ir įkalinti ant 
ilgų metų, kad vien tik už 
prigulėjimą prie Komunis
tų Partijos skaitoma did
žiausiu prasižengimu ir 
nuteisiama ilgiems metam 
kalėti. Nuo užviešpatavi- 
mo fašistinės valdžios 1926 
m. jau desėtkai geriausių ir 
narsiausių darbininkų kla- |

vietas noriai stoja nauji ko
votojai ir drąsiai , skelbia 
kovą fašizmui.
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Pareigos j H L i

Mes, Jųngtiųęąe, -VaJstįijo- 
'se gyvenantieji lietuviai 
iarbipinkai,’ į m^gąlijAe1 salt 
ramiai sėdėti ir leisti, kad 
Smetonos fašistinė valdžiai 
juos terorizuotų. Mes i turi? 
■ne susirūpinti tomis kovo
mis, neš jų laimėjimas bus 
kartu ir mūsų laimėjimas. 
Kiekvienas uždavimas smū-| 
gio valdančiajai klasei vie
noj nors ir mažoj šalyj ma
žina mūsų priešo spėkas.
Mes. Amerikos lietuviai luoja, kuomet tvirtina, būk 
darbininkai, galime ir turi- antifašistai 
me Lietuvos revoliucinį vei- siuntinėja, 
kimą paremt. 
laiku mes turime vajų už 
rėmimą Lietuvos revoliuci
nio judėjimo. Daugelėj ko-

Fašistu “Vienybė” už Ateivių 
Teisių Varžymą

Brooklyn© fašistų “Vie
nybė” sausio 9 d. rašo:

Svetimtaučiai ateiviai Ame
rikoje bepolitikaudami ir su
sipešę už savo šalių Europoje 
partijas, Amerikoje tą politi
kavimą išvystė ,iki ųegražaus 
laipsnio. , Tuo atžvilgiu visus 
jau pralenkę . italai antifašis
tai, paštu siuntinėdami fašis
tams net bombas, kurios pri
darė žalos ir Amerikai, o ke
letui žmonių net teko žūti.

’ ' : Tuo irtmtai šūšfrūpiilo' Ame
rikos valdžia, ir dabar ruošia-;

5 si ■ tisiėrhs ateivihMs politikie
riams apriboti teises politi
kuoti. ( žinoma, bų$ .lygiai

i taikomą > VisĮų į įtaūitų; ( 'atęi-; 
viams, aišku, ir lietuviams!...' 

‘ Na,' ir toliaus tasai fašis
tinis šlamštas užgiria, kad 
būtų uždrausta ateiviams 
politikauti. Bet kokiems at
eiviams? -Aišku, darbinin-

prieš negrus, čiagimius1 
prieš ateivius, idant tuo bū
du padalinti darbininkus, 
kad darbininkai negalėtų 
tvirtai susiorganizuoti, ^.su
jungti savo spėkų kovai 
prieš išnaudotojus <už ge
resnį gyvenimą.

Ateiviai darbininkai pri
valo kovoti priešateivių 
teisių varžymą.;1 1 ■ 1

Lietuvos Darbininkų Atsto 
vas Sovietų Sąjungon

; Lietuvos kovingųjų dar-

..    "    i ly-'j-in ii į i h i) n> į į i.'. ,■« ti . i «i. i <_

PASAKIUS A, REIKIA SAKYTI ir B
Pruseika mūs judėjime 

turėjo pernykščio veršio 
privilegijas! Jis bilvo iš
imtis bendrai partinei dis
ciplinai ir visokiam partijos 
darbui. Tas išimtis jis, pats 
susidarydavo, bet prieš 
tai, iš mūs pusės, nebuvo 
vesta griežta kova. Prusei
ka buvo perdaug “beibina- 
mas”. Tas kenkė judėjimui. 
Tas gadino patį Albertą.

SmUlkiai-buržuazinis po- 
lįtikieriavimas 1 <’ir maklia-

. . j ;,yojimaš ; buvd 1 Leono įran- 
’"j) įl$įų,? kuriuo jfe 'ąpgau^inyd 

i i partiją, ir yiąą mus .jūde’ji- 
‘mą.- jin jam j tas, deją, į sekė
si. ’ Jeiįų- tiek politinių, . . . • ; m j °1, nūn. pultui ii u.įninku organe. Balse, tu-1 pkdaręs kitas

ts. darbininkas .Taąo, kąd, kur‘^ įg mūs vadbvaujahčiū 
Univeisak fajĮniko (Kau7jrau.gų, kiek Prūsėika,‘jis 

senai nebūtų buvęs partijo
je. : Bet Leonui buvo atleis
ta, vis laukiant, kad iš “sū-; 
naus paklydėlio”, ims kada 

s bolševi-

kad

sės kovotojų nužudyta,’ o ‘ lonijų draugai jau surengė 
šimtai sugrūsti ilgiems me- į prakalbas bei šiaip kokias 
tams į kalėjimus ir tenai i P r a m o g a š paminėjimui 
baisiausiai -persekiojami ir j penkmetinių sukaktuvių 
kankinami.

Dabar, kuomet pasaulinio 
ekonominio krizio banga 
paliečia ir 7

Atvažiuoja jis į “L.”»pikni- 
kį ir pasakoja: “Tai kaip 
pavyko tuos ‘boisus’ apgau
ti. Pasitaikė man proga iš
važiuoti, tai ir išsisukau.” 
Bariau Leoną aš, barė kiti 
draugai, reikalaudami pa
rašyti, nes Partija baus. 
Bet viskas sklandžiai pra
ūžė pro Leono ausis.

Kovoje su priešais Pru- 
seika buvo vilkas be dantų. 
Jis, beje, mokėjo smarkiai 
koliotis ir del to mūs spau
da nukentėjo. “Svolačiai” 
ir panašios gražbylystės pa
žibos, kaip tamsiai davat- 
,kai liežuvis, dažnai pava
duodavo Pruseikai argu
mentus, Del to fašistai ir 
socialfašistai jo /mažai, pai
sė. < l ; • ' . ' i ; ■

Laike S LA. seimo Brook- 
lyne, fašistai į Sirvydai^ 
Strimaičiais pasiryžo And-? • 
rulį ir mane išmesti iš SLĄ.kJ 
Pruseika susijaudino ir, ži
noma, norėjo mus ginti. 
Kaip? Nusivedęs kelis fa
šistų vadus, kaip Mikalaus
ką ir kitus, į Atletų kliubą, 
jiemš fundino ir prašė, kad 
mūs nemestų, nes mes esą 
“geri žmonės!”

Chicagos seime, laike 
muštynių, kurias suruošė 
fašistai, Pruseika taipgi su
sijaudino 16-kos metų mer
gaitės jausmu. Jis- senti- 
mentalingas, mat! Bet už 
kelių dienų jis nuėjo pas 
Gugį išsimesti. Pas Gugį, 
kuris buvo vienu iš tų muš
tynių rengėjų!

Į savitarpinį darbininkų 
1 a v inimąsi, į mokymąsi 
marksizmo-leninizmo, Pru
seika niekuomet netikėjo ir 
visuomet pašiepė tuos dar
bininkus, kurie mokinasi. 
Jis turėjo ir tebeturi social
demokratines ; tradicijas ir 
pažiūras. Kalbėtojais ir re- 
ddkfdriaiš' Pruseikai, gali,', 
būti tik profesionalai.
Šitokia veidmainystės poli-

barėme. Jis reikėjo smar
kiai kritikuoti ir, prie ge
rų sąlygų, išyersti į anglų 
kalbą ir priduoti Centro 
Komitetui. Bet mes to ne
padarėme. Gražiais, prusei- 
kiškais žodžiais, Leonas pra
šė tai nutylėti ir viskas, bu
vo užbaigta tik padąrymu 
pastabos Centro Biuro, su
sirinkime. “Na, ką! Pru
seika, beibė,” kalbėjome, .0 
tas beibė, pasirodo, buvo su 
dideliu kiaušu. .

r Pasiunčiu, Partija Prusei-
;ką į Baltimore sakyti pra
kalbą ir pravesti partijos li
niją1 kriaučių- unijoj. Šiaip 

’taip jis nuvyksta.1 Bet ne
kalba !7 Tai pūtiį u^rūštini- 
mas riillmąno mašinos. Su
grįžęs, Leonas džiaugiasi: 
“Man gamta padėjo. > Užė
jo tą vakarą didelis lietus,' 
žmonių susirinko nedaug, 
tad buvo proga atsisakyti 
kalbėti.” Prie gerų sąlygų, 
jis reikėjo antru kartu pa
siųsti. To padaryta nebu
vo. Aišku, mes, kurie bu
vome Centro Biure, darėme 
klaidą, kad tam “beibei” 
leidome Partiją prigaudinė
ti.

Suruošia Partija rinkimų 
laiku Brooklyne masinį mi
tingą. Reikalauja iš lietu
vių. kalbėtojo. Statume Le
oną.! Neapsiima. “Užim
tas”, atsako. Vakare, po 
masiniam mitingui, sėdžiu 
vėlai “L.” redakcijoj. Par- 
sibeldžia Pruseika, nešinas 
pažastėj didelį kumpį. “Kas 
čia,- iš kur?” i Paaiški, kad 
tuomet kaip ! tik sugrįžo iš 
fašistų Lietuvos Ambrazie
jus^ kuris parvežė daug 
kumpių! Leonas tai instink
tyviai ‘suuodė ir; iš pat ryto 
jis ‘ vieną1 ' nusipirko! ’ Per 
dieną vėliau,, su „tūlu biznie- 
'riunų važinėjo nuo karčia-į

las darbininkas rašo <<■
ne) darbininkai turėjo - su
sirinkimą. Apkalbėję Lie
tuvos darbininkų padėtį ir 
prisiminę apie darbininkus! 
Sovietų ' Sąjungoj,, nutarė iVpasMarys 
pasiųsti vienų darbininkų is i kas. pamiršta, kad'iš pras-

kams, kovojantiems prieš savo. tarpo 1 Sovietų.Sąjun- 
J 1 |gą, kaip atstovą. Darbinin

kas rašo:'
Mes visi darbininkai norė

jom ten važiuoti' ir savo aki
mis matyti, kaip musų tėvy
nėj darbininkai gyvena ir sta
to naują, laisvą gyvenimą.

išnaudotojus. Bet nebus su
varžytos politikavimo tei
sės ateiviams fašistams.

“Vienybė” bjauriai me-

; nužudymo per Smetonos 
: kruvinąją : .valdžią’ ' ‘mūšų' 
brangių į draugų >' Čiornicį;

paliečia ir Lietuvą, kuomet Greifenbergerio, Požėlos ir 
šimtais darbininkai irkĮųštj; Giedrič. Tie kovotojai. . ’ir

— rijoj ir ant ūkės atlei&^wi^iuvos K. W
jami nuo darbo, tai 
vengiamai klasių kova ašt
rėja. Ir dirbantieji dar
bininkai kaip tik gali užsi
dirbti ant labai mizerno 

tai kuomet 
prisieina

tas bombas
Bombas siunti-! Deja, nėra galimybės dabar. 

Dabartiniu nėjo fą^istai provokatoriai, 
kad tuo būdu sudrūtinti fa
šistų pusę.

Amerikos Valdančioji kla
sė ir jos valdžia deda ;pa* 
stangas visokiais budais su
varžyti ateivių,, „darbininkų 
teises; tam net griebiasi vi
sokių provokacijų. Išnau-|kaip darbininkai dirba, gy- 
dotojai ‘ nori padalinti dar-:,1 vena, -»kaip.- jie budavoja 
bininkus- nukelti baltuosius | naują gyvenimą. •
U-u-A.r.1, / .f;.:.:i,' T L i > ;.L , , •; 144.^.;:;; Į: —

Mes išrinkom iš savo tarpo 
vieną atstovą, kuris, grįžęs, 
mums viską papasakos.

Taigi, ir Lietuvos darbi
ninkai, kaip ir kitų 
darbininkai, .siunčia

šalių 
savo 

atstovus. į Sovietų Sąjungą, 
kad ten plačiau patirti,

• i; ‘Tie kbvo

dyti todėl, kad jie 
kovojo už viįo$?3; 
jos reikalus^; įa J JV- | '.A-; ,

... .. '.. . . ..
I

Kai darbai eina

tos tešlos—nėra dešros.
Atsakomingų vietų orga

nizaciniuose darbuose Pru- 
seika niekuomet pas mus 
neužėmė. Pastaraisiais ke- 
leriais metais jis net nebūvi 
Centro Biuro nariu. > Parti
ja su tuo nesutiko. Jis vien- 
val 'skaitėsi save tik “lite
ratu”, “oratorium” ir ka
žin kokiu už kitus augštęs- 
niu “vadu”. Visur Leonas 
rodė savo būožišką • ųnarą 
ir jau perdaug surenįbėjęs 
ir susenęs, kad iš toi galėtų 
pasiliuosuoti. ! 11 ■■

Kaip minėjau pereitam 
straipsny j, sų Leonu per
traukiau i visokius ryšius 
dar 1930'metais, kuomet jis; 
parodė užmačias eiti iš par-; 
tijoš del to',' kiid Partija pa
siryžo ^ĮsęiplmūoU' ’^frazdą 
ir užmauti’ apinašrį ąnt pa
ties Pruseikos.. Bet ir prieš 
tai mūs santykiai ne visuo
met’buvo “normalūs.’’ Jam 
dar esant Brdoklyne; dir
bant prie kriaučių “Darbo”, 
dažnai prisieidavo su pasi
barti.

Jei Centro Biuras .būtų 
skelbęs visus tuos Prusei- 
kai pabarimus ir pastabas,

mos į karčiamą, vežiodama-' tikos virvute Leonas laipio- 
sis'fašistinį kumpį, ir ulio- jo visą savo laiką buvimo 
damas. Bariau. Dariau pa- partijoje.
•stabas, kad pęleistina “va- 

! dui” šitaip elgtis. Ypačiai 
kuomet Partija turėjo ma
sinį mitingą, į kurį traukė 
kiekvieną narį ir jį, Prusei
ka, netgi kvietė sakyti pra
kalbą. Paskui barė d. Siur
ba, Buknys ir kiti draugai.

* f X L • ' i * ' • .5 •/ R « v'; > . ■ ' ‘ ‘ ’t i'.f V-j • r :■ . .į I’MOLINK, lj.1. Na, tai',ir karšioj imas? ir koliouės’ nieko 
mūsų miestelio John, peer, and negelbės.
Co. atidarė savo; dirbtuvės, pi> kiek geriau, kiekvienas neria- 
daugiaus 8 mėnesių stovėjimo, si iš kailio, kdd; įtikt bosui,

* * 1 5 > $ .-J y 7 c a

kus bei varginguosius': vals
tiečius kovon prieš išnaudo
tojų klasę. „Tieį draugai be 
laiko atplėšti iš^mūsų tarpo 
iš kovos lauko,, bet jų idė
jos, jų darbai del darbo 
žmonių - pasiliuosavimo iš 

į ir 
kurių protus nuodija baž-• šiandien , jaučiami ne tik 
nyčių atstovai ir kiti fašis- • Lietuvoj, nestik tarpe lietu-1 ot/ sako^kur Lgeri vyrai/ne 
tinęs valdžios garbintojai; vių darbininkų čionai Ame- maištininkai, tai juos ir į dar-

11 1 rikoj, bet jaučiamą ir visam bą šaukia. tenp uuuaimuji. aixv vaip, n ; i*x_- l-x. -v „ • •
nasaulvi Mes Tuneliniu pasilaikė išrinktųjų galvose. Į eidami vadovybėje Komunistų ryKSie jį dūlu išvariusi is i
L . . v ? . _ P..4'' _ .v . , . . i , i-anrniaa . nn.rtii’inin oilin koli motai '

pragyvenimo, 
netenka darbo, 
tuojaus badauti. Tokioj pa
dėtyj esant darbininkai tu
ri pasirinkti vieną iš dvie-r 
jų; badauti ar kovoti. Dau
gelis darbininkų, kurie kla
siniai dar nėra susipratę, i kapitalistinės ' vergijos

Per tą laiką visiškai buvo už
rakintos dirbtuvių durys, kad 
nei “vačmanų” nebuvo,. tik di
desni bosai.

’ Ąpię savaitę prieš kalėdas 
j buvo pašaukta apie 5-ta dalis 
darbininkų į dirbtuVę. O, ko
kis buvo džiaugsmas tų išrink
tųjų, kuriems teko ta laimė!

Idant iš darbo neišvytų.,, ir kad 
galima būtų susitaupyt duonos 
kąšiielį juodai dienai.

Tuos blogumus nieks nepra
šalins, tik kovingos darbo uni
jos (veikiančios sulig progra
mos 
Lygos).
bių rėmimą iš kapitalistų ir vieno iŠ dviejų: arba “mūs

zeiKiancios sung progra- ----- x - x
Darbo Unijų Vienybės kurias dare savo susirmki-

Kovai gi už bedar-1 muose, tai būtų pasiekta

Išmetus jį iš Partijos, jis 
varė tą pačią politiką. Šiuo 
tarpu jis visus savo gabu
mus aukoja purvinimui tų, 
su kuriais kadaise dirbo, 

'll* kurie jį dažnai kritikuo
davo.

Tokis yra tas mūs pačių
Del to, aišku, reikėjo para- “išbeibintas beibė”! *

ir palaikytojai, tiki, kad rikoj, bet jaučiamą ir visam bą šaukia 
dabartinis ekonominis kri- ] 
zis yra tik laikinas ir 
greitu laiku susilauks

valdžios-iždų, stokite į Bedar- Į Albertos” būtu turėjęs pa- 
bių Urybas kaip bedarbiai ; i i tį b savikritikos 
taip dirbantieji, lik taip, ir' , ... , .v . . .v

kad Valstijų lietuviai darbiniu Pas!laik?L,S31™!3!: 
vėl kai, paminėdaiiii penkmeti-! . - ...

. t-» . i * i i £ ■ ' • ? '■ ,v -i pcioęvrku .musų xvviii.pa.iixj a jum.kiek geresnio rytojaus. Bet nes sukaktuves jų nuzudy- vįsaį mažai, uždarbio nukirto,
visi klasiniai susipratę dar
bininkai bei vargingieji 

. valstiečiai po vadovyste
Lietuvos Komunistų Parti- 

. jos stoja griežton kovon 
prieš darbo žmonių išnau
dotojus. Jie stoja į pirmą
sias eiles kaip kovose už

‘ i Kuomet pradėjo dirbti, bosai
' pasakė: mūsų kompanija jums

mo, turime prisidėti prie- -tik^ dešimtą 'pi^ocentą/~ Bet 
įkūnijimo tų idėjų, UŽ ku-^ darbininkai, kai apsižiūrėjo, 
rias kovodami?' jie atidavė 'Bu pamate, jog kituose depart- 
savo gyvybę. .Mes turimęų^pMbs.?, 
paremtu LietUWS koyoį^JU^ ųi^^ pįrtniau ^^rĮ^hinkui the

kaip moraliai^ ta^p įn fĮ 
ainiai. BūtfcUip AeikH

Partijos, darbininkai tegalės partijinių eilių keli metai i 
išsikovoti geresnes darbo saly- tam atgal.

Tie pabarimai nebuvo tai

R. Mizara.šyti straipsnis ir iškelti 
“vadą” kvailybes viešai. Bet 

77 tai padaryta nebuvo. Čia 
1C i vėl tas “beibiškumas.” “Na, 

į ką tu padarysi. Jis, Pru
seika,” sakydavo kiti, “jam 
discipliną negi uždėsi, kokią 

> ” 
Ir mūs Albertukas vėl per
nykščio veršio privilegijo
se!

BINGHAMTON, N. Y.
Partijiečių Parengimai

Apie porą savaičių atgal 
čia į Komunistų Partiją įsto
jo du nauji nariai lietuviai. 
Tai yra gerai. Bet Komunistų 
Partijos vietinės kuopelės 
draugai turėtų daugiau pasi
darbuoti naujų narių gavime. 
Juk čia randasi gana artimų 
simpatikų Partijai; tai būtinai

Partijos eiles. ’ ...
Sausio' 2 d. Įvyko- vietinių 

komunistų pasilinksminimo*va<m‘ 
karėlisu » Nors dei blogo oro 
susirinko neperdaugiausia, bet 
vakarėlis davė pelno. Kompar
tijai- $24 su centais.

Sekantis Kompartijos pasi
linksminimo vakarėlis įvyks 16 
d. sausio, Lietuvių salėj, apa
čioje skiepe; pradžia 7-tą vai. 
vakare. Visi draugai lietu
viai darbininkai esate liviečia- 
m i skaitlingai atsilankyti* ir

gas.
. Peiktinas dalykas, kad iš asmeniško pobūdžio! Anaip- *DildrtFkfais
lietuvių labai mažai piiguh ^oj| j«e |)uvo surį^į su j0 §; J? ..1.
prie Bedarbių Tarybos. Jos v r . r,. - . rt .1 c lm rvnvnio nnhtmnYViw © l/m

jomis ir nukrypimais. Sa-
7th kysim jo veikimas kriaučių

atvejų • Apleidžia Pruseika “Dar-
. tri? r«*k!a- P7m!n^1 atvėjais tarė, kad Pruseika, bą”, Centro - Biuro ir- Parti- reik‘įtų tįos'dra"ugus įtraukti j

kad iš

žalingomis, politinėmis akci-mitingai' įvyksta kas ketvirta- 
; dienio vakarą, nuo 8 vai

•;kirslįas; iki. 40 prd^ėntų. Mat, I num. 712 Rock Island, 
'kur pirmiau ■dąrmhinkui me- Ave. ' . .. .

vw- rne progos reiKia primini, atvejais tarė, kac 
•ar jis <pMsf'turi eit kad A.L-D.L.D. 64-ta kp., lai- hiidanm^ “Darbo 
arba nietUia- . |iC susirinkimo gruodžio 13 d., rurCt„<WiAau6 vi-

m, «^M***«. i arys-vai^vIutIi. ivuupuB. i*;-viaus ui-; ....
pdirbta, kad reikia • ant kito . gnnizaci jos r reikalus, paskui kairiajam sparnui

• dyįguUų . I'ąiko:' ( ęikyotį,■ ,ąpdiskųsąvor ir. Kentucky mai- kriaučių unijoj ’ ir ’ “Darbą”

darbo žmopiųj. rreiatveWv^gd'Krbb vie-
:

! unijoj. C. Biuras

? rędąkto-
kasdieninius biednuoinenės finansine <pWąma Lietuvės \ [apsvarsčius kuopos <.yisos or
va?bQi„c <.o4~ apdirbu, .kadjreikią j ąnį kito .-.gamzaeijos ; reikalus,-pasku

tikslą-nuvertfmą ’ fa&sfinTdW|| gi oMlnO
režimo ir įsteigimą darbi- Smvte-^fn^
ninku ir valstiečių valdžius, nijimo- lokaliniai komitfetąi J Jeigu .'ktea^^^ 
Kovodama ir vadovaudama turi - pasistengti* *bent * ’siuo-j&vw Bosas* tuo j‘atkerta: jei- 
visoms darbininkų kovoms vajaus laiku surengti 
prieš išnaudotojus ir fašis
tinę valdžią, Komunistų 
Partija įgyja vis didesnio 
pritarimo iš darbo liaudies. 
Šiandien Lietuvos K. P. 
daug tvirtesnė, kaip skai- 

j čiumi, taip ir prityrime

režimo ir

ko-' 
kią nors pramogą ir .pelną j 
paskirti Lietuvos revoliuci
nėm kovom/ Jeigu kur ne
galima jokio-parengimo‘su
ruošti, tai iš drąugįjų .iždų 
kiek paaukoti, jeigu tokių 
draugijų yra, o jei ne, tai 

kaip kovoti. Nežiūrint to, galima ypatiškai pas darbi- 
kad desėtkus jos vadovau- 'j niriku's paprašyti, kad pa- 
j.amų draugų suareštuoja gal išgalę paaukotų^ 
ir įkalina, Smetonos fašis- ' 
tinei valdžiai nepavyks su- nį veikimą Lietuvoj ir čio- 
narrinti revoliucinio veiki-; nais tarpe lietuvių darbi
nio; ne tik kad nepavyks ninku 
sunaikinti, bet net ir sude-
- ) 'ak’zuoti nepavyks. Šian- fašizmųį 
dien į Areštuotų draugų * -

Tik stiprindami revoliuci-'

mes pagreitinsime 
uždavįmą mirtino smūgio

I gu tau netinka, tai mes tau 
i greit duosime “pasivaikščioji- 
Lipo popierius;” džįaųgkis^ esą, 
įkad-'dar gaum /Iūbt. j ■ 1 L 
' * Čia darbininkas gauna dirbt 
vos dvi, tris dienas į savaitę, 
o dar turi duoklės mokėt neva 
bedarbių šelpimui į fondus’ga- 
pitalistinių labdarybės draugi
jų, kur bedarbiai iš tų fondų 
veik nieko negauną, o tvark
dariai ujž tarvnavųną <, “tam 
tikslui”'pinigus išsidalina, pa- 
siskirdąmi riebias ąlgas? .

špygas .po nosia kaišioja, ir ko- 
liojasi,' kad? ot jūs dirbote iš 
pasiutimo, greit pridirbote 
perdaug tavorų, tai todėl da
bar tokia didelė bedarbė ir 

“f iiT • : {šn.aud-ojiinas. ■ ? . s ; :
Weiss. Draugai' darbininkai/ špygų*

rium, 
. paskui

mi5rtįitte.rprtž.ąyfmą,:.šūprato tų , daryti kairesniu. .To nema- 
i&aūgį? nepermaldaujamą ko-' tėm.ė.’ - ‘Jeigū pis kriaušius 

; 'Prhšėįką ką darė,1 tai' tik 
todėl kuopa is savo izdčjpaau- 'įjA krinnnin
kojo $5 mainieriams gintis nuo v e 4
kapitalistų ir valdžios^ puoli- nusivesdavo, į kąrciamą ir 
rpp. . -------- 7
pasiųsti ‘‘Laisvės” adresu per- i 
davimui į Kentucky mainierių ! 
apsigynimo fondą. (Pinigai 
perduoti.—“L.” Admin;). Į 

Molinės Bedarbis.

Piniįąi Money Orderiu jį bandė; UŽpOmpUOti savo 
o p or t unistine filozofija. 
“Darbo” :

jos C.K. nutarimas: Pru
seika turi parašyti gerą 
straipsnį, 'bent paskutiniam 
“Dąrbo” ( .numeryj, , išdės
tant' involiucinių, darbo, uųL 
jų nusistatymą? ir partijos 
■politiką. Mus “beibė” ir1 vėl 
to riepaiso. Suredaguoji 
“Darbą”, pasiima renegatą 
Jankauską, nusivedą į spau
stuvę ir pataria jam per- 

nėra

linija pravesti, o Šliosbergo 
ir Hillmano.

Kuomet Anglijoj MacDo- 
naldas užėmė valdžią, Le
onas parašė “Darbe” strai- 

Wdąmi nepias ąigasjr, | ... tr-■ 7-?^ B ; bjauiiai
Darbininkai vieYias kitam' nestiją kaliniams. Bet tai; oportumstmi straipsnį. At-

? ’r* -.X * k ■’ U ____ _ . . J • • T V 1 1 — • • 7/TT •• 11 • • ••

reikalai^ Prūsei- žiūrėti laikraštį, ar 
kai rūpėdavo ne partijinė ko prieš Hillmaną... Cent- 
- — ■ ’ — kritikuoja ir j Hnksmai laiką praleist!.

Apgavinga Amnestija
i PARYŽIUS.— Francijos
• valdžia paskelbė neva am-'psnį! Kvailą i

apgavingą amnestiją. Iš ka- ėjęs į “L.” redakciją, jis pa- 
lėjimo paleisto daug krimi- ’ sigyrė: “Tai ‘pafiksinau’ 
nalistų, bet palikta visi re- Į straipsnį. Prie jo negalės 
voliuciniai darbininkai, ku-,prisikabinti nė Hjillmanas, 
rie ten pakliuvo, del kovos nė Angarietįs.” Mudu; su d. 
prieš buržuaziją. \ ‘n-*—-v- .  ••Siurba tuomet jį .smarkiai

> -i tU' ; ■
fr,s

ro Biuras 
smerkia Pruseika. Bet vie
šai to nepaskelbia. Vėl klai
da. Vėl “beibei” išimtis, 
kuri jam pačiam nepadėjo, 
bet kenkė; augino vištgaid- 
žiui skiauturę!

Įžanga visiems veltui.
Kompartijos Narė.

Kapoja Algas
BERLYN.— Arbitracijos 

taryba paskelbė nukapoji-
Chicagoje iškyla baltasis a.n^.A^ nuoš. vi-

šovinizmas tarpe lietuvių, siems Vokietijos čevervku
Partija įsako Pruseikai pa- pramonės 
rašyti, straipsnį (Tai buvo Taip pat 
vasara(19^0 melais). Pru- visiems ofisų 
seika* muilina ir numuilina. metalurgijos

capotos algos 
darbininkams 

pramonėje.
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prisi-

(darbininkų klasę ir lupa kailį i jau, kad yra tik dvi klasės ir J 
iki gyvos mėsos be pasigailė-j du pasauliu, senas ir naujas. į 
jimo. Todėl ir tau, drg. A. Į Klasė kapitalistų yra tvirtai I

skirtumo

n

Ii

v

pymu bankuose negali darbi

Mąp teko

Gudeliškis.

SCRANTON, PA..'

Ai*-f1;’ ■■ I

teisingiausia darbininkų 
!sei, jeigu nuėjo į žalingą

kla- 
sklo-

ką 
pa-

tai

.y'l

vio. • I
Kitį, bankai čia irgi prastai ;

Žmonės nori pinigus at-'

sidaryti; taip ir buvo.
, šių bankų užsidarymas

turi tikietus, tie tikietai
Prie vaka-

(ištikimi vadai revoliucinio pro-:matyti pinigų pasidedant, ale 
suklaidinti, j letariato, o vien tik išnaudoto- vis atsiimant. -

J šito I, 
mes gy- I buržuazija i , . onnrtii niato i

mais į opozicijos sklokos vei- socializacijos, prie 
kimą. , naikinimo klasių, ir padarymo re, Pa.

..JL • . ' w 7*1 v * • v __ • m * ____ A •____ JI.

Pirmą laišką nuo J. D. Tau-! viso revoliucinio* 'proletariato, j K. . Markso : /Proletarai visų 
nio iš Kulpmont, Pa., gavau Joje prigulėti, tai reikštų sa-! šalių,vienykitės, jūs nieko ne- 
ik t—1 ve paįį išduoti į tironų ran*! pralaimėšit, tik retežius.”

Įkas, kurie laiko pavergę visą j Taigi, kaip aukščiau mine-

,ta į 17-tą diėną sausio, šių me-1 ;
Todėl vakarienė, kuri; bu- 

garsinta ir jos tikietai. bu-

Mane šaukė ateiti ir
___ ... įdėti prie veikimo tam neišbre- įke]ju darbininkai oidamn pasi- 
užduotį i damam cįumblyne. į liuesuos iš kapitalistinės vęrr

As atsakau aiškiai ir tęi-j gijos, o d., N. Lųnipas, dapįldy- 
singai, kad. aš neikiu prie jutų i damas .tą nurodymą, įvykdė

yakąrįehe su Programa

Vakarienė, kurią rengia’ A.

Kaip Aš Žiūriu į Dabartinę Situaciją Lie 
tuvių Revoliucinių Darbininkų

Puslapis Trečias

Scranton, Pa.—T*’ečiadie- 
prieš tas jų šventes, kad nors I nį, 13 d. Sausio, 7:30 vai. va-

i mūsų i 
lintųsi nuo jų šventimo?

J. Kaspariūnas.

(susivienijęs turi i ginti ją i niio remti ’‘darbininkiškas draugi- paskutiniu laiku buvo keli nių burtų, nuodingumą, ypač; 
rengiamo‘ baisaus pasaulinio jas. > /•' parėngimai, tai vieni vieną nrioS ins !» šventos. kad nors!vieni

Vakarienė bus International vakarį dainavo, o kiti kitą, , ir į

Paskutiniu laiku man stovint, kyti, kaipo į darbininko laiš- 
nuošaliai nuo darbininkų judė- 'ką, nes autorius laiško man ži- 
iimo, daugumas darbininkų, nomas, kaipo darbininkas, bu- 
kurie pirmiau mane pažinojo, vęs organizuotas, 
pamanė, kad aš atsitraukiau nau, ar principialiai permatė 
visai nuo savo minčių, jog aš’ir žinojo pagrindus organiza-i 
esu proletaras, o vietoj to li-’cijos, kuri yra aukščiausia ir Į 
kau griežtas priešas savo kla 
sės eilėse.

Todėl aš čia noriu keliais ‘ 
žodžiais pabrėžti savo pasiaiš- i 
kinimą, kokioj linijoj aš ran-; 
duosi. O tas mane verčia tai 
atlikti,, išpildyt savo i 
vien del to,' kad paskutiniu lai- • 
ku gavau porą laiškų su už-! , - .
klausimi1!, kaip aš dabar žiū- i sklokos-ir. persergėsiu kiekvie- į gyvenime ir ' praktikoje, ką 
riu į sklokos veikimai, ir* į re-; na darbinipką nuo jos šalintis. į mes feiandibn pAtys esame 
negatus, Prūseiką, Butkų ir) Ją j-emtį, ar joj prigulėti, tai. persitikrinę, tai mūsų ųžduo-r 
Ko. ( .... i | būtų žalojimas paties savęs ir;tis :ir pildyti tuos žodžius d.

vrvi a rilin .T TA Tilll. ‘ t.Joza' .-.n-i rr\ 1 i ri t, i ’ J v/J cifo ri n ir, i Movlon • i

karo per imperialistus* pulti) ’
naują pasaulį, jį kraujuose, pa-j Hali, 427 Lad,kawąnna Avė., i aš taip susipyniau netyčia, 
skandinti, o ant darbininkų tė- j Scranton, Ra. Prasidės 6:00 ! Lukienė.
vynės, ant išžudyto proletaria-j valandą vakare1. Visi širdin-') 
to kaulų atstatyt naujus palo- gai kviečiami atsilankyti, 
cius imperiliastiniams vampi-1 Rengėjai,
rams, trokštantiems darbiniu-'

Tik neži-'kų kraujo! Mūsų visų šalių!
'! darbininkų užduotis'to neda-į 

įleisti, jeigu norim pasiliUosuo-į 
!ti iš po kapitalizmo jungo.

Jeigu mes, susipratę darbi-j
ninkai, žinome, kad dd. K. ! linio Komiteto surengtų pra 
Marksas, F. Engelsas, ;pirmuti- Į kalbų 20 d. gruodžio, 1931 m. 

iniai ir ištikimi darbininkų kla-, įvyko nemaloni klaida.^ h”. 
isei, buvo vadai, nurodė, kokiu pasakyta “solistai O. įSerbenl

. 15 d.' spaliu, kuriame tiesiog 
mane kviečia prisidėti prie jų 
sklokos ir* dalyvaut klaidinime 
darbininkų, atitraukiant nuo 
tikrojo revoliucinio kelio, kuris 
tik vienas yra pilnam pasiliuo- 
savimui iš kapitalistinės ver
guvės1 darbininkams.

Ačiū p. J. D. Tauniui už pa
kvietimą, bet man nepakeliui • 
renegatų tarpe būti. Išdaviku 
savo klasės nebūsiu.

Man J. D. Taunis yra gerai 
žinomas nuo 1919 m., kiek* jis 
yra naudingas darbininkų kla
sei. Paskutinėj konferencijoj j 
L.S.S. V Rajono, laikytoj She-i, ,.,v. . ,v
nandoah, Pa., visi atstovai į didžiumą n išnaudoja. An-
vienbalsiai nubalsavo visam į’*” 

rajonui pereiti į Komunistų 
Partiją, taip pat priėmė mano 
pateiktą rezoliuciją, užginant Į. - . 
III Internacionalą. 1 ..turi; alkam,

Bet ką padarė J. D. Taunis ' pastogės, šios

Barkauskai, linkiu atsitraukti susiorganizavus >be 
nuo jų ir atitraukt kitus dar-' tautų ir tikėjimų prieš darbi- 
bininkus, kurie likos įtraukti ; ninkus, kad laikyt juos paver- 
per nežinystę. • gus.

Štai mano pareiškimas, 
aš suprantu ir tau galiu 
tarti, kaipo darbininkui.

Yra tik dvi klasės ant 
žemės kamuolio, kur

i vename. Kapitalistų klasė, 
'mažuma, turi pavergus dide-

Tai klasei vadovauja vi
so pasaulio imperialistai, tvir
čiausiai susiorganizavę. - O 
apie tą klasę susispietę lai
kosi stambioji ir smulkioji 

ir visokių rūšių 
oportunistai, kad palaikyti il
giau senąją, supuvusią, griū
vančią sistemą.

J. Ramanauskas
(Bus daugiau)Į tra klasė, kuri susideda iš di- 

I džiumos darbininkų, yra ma- 
' žumos verbai,1 laikomi žemiaus 1 I'gyvulių, bet jie viską ] 
i tveria, tik patys sau nieko ne 
į turi; alkani, nudriskę ir be į 

. _ i4_____________ dvi klasės žūti
su konferencijos protokolu ir, būt ir turi vesti kovą už gyvy-1 
priimta rezoliucija, kaipo se-jbės palaikymą. Jeigu šita al-l . WATERBURY, Conn; — 23 
kretorius konferencijos*? Su-įginių vergų klasė turėtų spė-| d. gruodžio, 1931 m., užsidarė 
darkė sulig, savo nuomone, kų orientuotis, tvirtai susion- į trys .bankai. Vienas iš jų— 
nes jis atšalusiai žiūrėjo į III ’ ganizuoti, jos būtų pergalė ir Merchants Trust Co. buvo pu- 
Internacionalą, ir taip sudąr-'ji kovą laimėtų. 'sėtinai didelis; antras tai pri-
kytą nusiuntė ; “Laisvei” at- i , , . . ,
spausdinti. ! Dabar mes turime du..pa,

• : ' Išauliu, senam—kapitalistų, im-y
Nors,’sulig legale teise, rpa-.!perialistų, plėšriųjų vampirų, 

žiausies teisės neturėjo, taip igiupuojasj visa pasaulinė bur- 
darytl, tj y. be k,onfęrębcijo.s ! žuazija, kuri' trokšta .pavergus 
pirmininko peržiūrėjimo ‘sius- laikyti visą proletariatą; i 
ti į Spaudą, bet jis (J. D. T.) [ jos plakasi ir visokiu 
tai padarė, nes jis gerai žino-i oportunistai, kad baigiantį die 
jo, kad aš konferencijos priim- nas

• tus tarimus neduosiu sudarky
ti. Bet aš, pamatęs jau at
spausdintą protokolą ir sudar
kytą be mano žinios, padariau 
pastabas, ir pataisiau sudar
kytas vietas, prirodydamas, 
kur link eina Taunis, tai nuo 
to laiko Taunis atsidūrė pas 
tautininkus, pasirodydamas at 
viru priešu revoliucinių darbi
ninkų. Nuo to laiko neaiškiam lių buržuazinių tėvynių,' pasi-

* savo kailyj trynėsi tarpe dar- I
bininkų, nuduodamas neva^kais, žudytojais 
draugu, bet tikrenybėje tai į revoliucijos vadų, kaip tai Vo- 
tik daug žalos pridarė organi-! kietijoj padarė su dd. Karo- 
/zuotiems darbininkams, i 
bar, kada susidarė oportunistų -emburg ir tūkstančiais mažes- 
skloka ir aiškų savo veidą pa-’nių vadų, išžudydami iki pa-

WATERBURIO BANKU
ŽLUGIMAI .

Kas Kaltas?

KLAIDOS ATITAISYMAS
WORCESTER, Mass. -
“L.” No.. 5, koresponden- i rašoma, kad draugų automo- 

cijoj iš T.D.A. Miesto Centra- bilis atsimušė į ką tai kietą

“Laisvės” num. 3, korespon- Į 
I dencijoj iš Shenandoah, Pa.,

Kui

tienė ir V. Tumanis sudainavo 
keletą dainelių”; turėjo būti, 
“solistai M. Paraliūtė ir J. Sa
baliauskas (Sudainavo kęl.elą 
duetų ir vy^rli 'kvąi'tetaš,' kbr 
publika juos’ Rib’a'i .hamyįėjo) 
plojimu.”

I : i i ■ ’ j ; • ( . I
Atsiprašau už šią klaidą 

mūs gerbiamų dainininkų, nes

-Į (ar tik ne skystą?), ir keletas 
t •' draugų liko ’ sužeista. Matyt, 

tie draugai dar religinius'bur
tus palaiko,, kad taip švenčia 
tikėji miškas ’šventes.

organizacijų nariai ša-1 kare. Horvich Bldg., 110 
'West Market St'., Providen
ce Sq. 
Į Binghamton, N. Y 
Ketvirtadienį, 14 d. sausio, 
7:30 vai. vakare. Lietuvių 
svetainėje, 315-17 Clinton ' 

’St.
Drg. Mizara: tiktai sugrį- ’ t 1.{Bcbas1,.c* ’,N' Y-P^ 

v itadieni, 15 d. sausio, 7:30
zo is Sovietų Sąjungos. Jisiva^ vakare. “Gedemino” 
daug mate ir patyrė, Ątei-1 svetainėje,. 575 Joseph Ave. 
kite masėmis isgiisti jo | Buffalo, N. Y.— šeštadie- 

>nį, 16 d. sausio, 7:30 vaL 
/ , Svetainė, 161

Division St. n- kampas Eili* /. 
cott St., ant trečių lubų.

Draugai, dalyvaukite* pa 
tys ir atsiveskite savo pa: 
žįšjamiis. Išgirskite, kas 
dedasi darbininkų šalyje. » *

Kas Dedasi Sovietu 
Sąjungoj

Kas tuo- prakalbas, kurios įvyks se-l 
mi kaltas, ar tik ne'mūsų vii- Į. : : . r . ’ • • , '.‘‘b ’dovaujami'dra'ugai ir redakto- j karnomis diefiom^s , £ • i vakare.
I’iai, kad neparašo’apie religi-1 muose miestuose:

Lietuvos Darbininkų ir K a i m o 
Bicdnuomcnes Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :BALSAS”

Duoda daug ^inių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistu valdžią, 
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

KAINA AMERIKOJE:
. . . . $1.50

mėnesiams . . .80
.05

“BALSO”
Metams 
šešiems
Pavienio . num. kaina

SKAITYKIT IR PLATIN
KI'! ‘l LATSVp

I vagiškas mažas bankas, o tre- !
' čias i buvo i Lietuvių; i Bankas, j 

Kažemėkas! and Cpf,i Ine.; įkur į 
j lietųyių . pinigai} buvę , sudėtą, 

l ^4visokių, ,'dpugijų .’pinigai, ypą-' 
prie' Itingąi !draugiją, kurias vkp 

rūšių d® lietuVišld’patriotai, d kaip 
girdėti, visi jų pinigai buvo čia j 
sudėta, ir užsidarus šiam ban-; 
kui, jos neturi kuom pašalpos j 
išmokėti, kas gali draugijas j 

’ privaryti prie bankroto.
! . Bolševikai 
nereikia

ir dvesiantį kapitalizmą 
išgelbėti nuo ~ pražūties; prie 
tų vampirų nuėjo visi 11 In
ternacionalo social-judošiai, iš- T^,v .1 . , , ,
davikai darbininkų klasės, ku-; Bolševikai sakydavo, kad, 
lie vadinosi mūs vadais iki pa-! nei eiTįiav V1®! Pimgai laikyti j 
saulinio karo. Bet imperials- i Kazemeką, bent dali pa-,
tams surengus kruviną puotą, į k^ur; tad patriotai atsa-;
brolžudingas skerdynes darbi-1 ^isevikai pa,vydi f
ninku, prieš darbininkus visų į hetuviui, o nori šelpti žydus, 
šalių, jie nuėjo ginti savo ša-j ir kiti bankai nėra užtik-’ 

.• I nnti, bet katrie tėmijo dau-; 
liko darbininkų klasės išdavi- '. ^iau, ^aį_ sakydavo, kad Ka-1 

proletarinės zem^ko bankas gali greitai uz-:

Da-!lium Liebknechtu, Rože Lux-' žmonėms parodė, kad ir tau-) 
pymu bankuose negali darbi- i 
ninkas sau būvį užtikrinti, bet! 

rodė, kas jie tokie buvo pir-! skandino kraujuose proletari- kovot už pagerinimą bū-; 
miau ir kuom dabar yra, tai.nę revoliuciją Vokietijoj, 
prie tos grupės prisiplakė ir; Ta pačia kryptim slenka ir 
šitas oportunizmo suėstas gai- šliejasi prie visokių renegatų, stovi.
valas;'na, ir bando traukti į į išdavikų darbininkų klasės ir imti, bet neišduoda ^daugiau, , 
tą pelėsių liugyną dari ininkųs,!mūsų lietuviški renegatai opor kaip $50 į savaitę.
skaldyt revoliucines organiza-i tvnistai, kurie niekad nebuvo pavaikščiot po bankus, tai ne- ; 
cijąs. i

Kąs, kas, galj : , (
bet tokiam, kaip Taunis,, tik ; jai darbininkų klasės saviems ■ 
nevertėtų duotis apvilti, nes tikslams. Todėl ir Amerikos 
jis iš praeities gerai aiškus I Jungtinėse Valstijose pąašfrė- 
yra, kas peri paukštis del dar-' jus. klasių kovai, proletariatui 
bininkų.iu.Todel darbininkai i labiau revoliųcionejarit. jau 
turėtų šalintis nuo j(f siūlomo jieihš’ pasidarė p'arkaršt'a, jie'; 
vadovavimo -proletariatui;

Antrą laišką gavau 20 d.
lapkričio, 1931 m., taip pat _________  ___ _____ .-T—- r r v
iŠ Kulpmont, Pa., nuo Antano | akyse stovi naujasis pasaulis, džio 31 d., 1.931 m., bet dėl 
Barkausko ,kuriame taip pati kuris užima šeštą dalį žemės .svarbių priežasčių buvo dtidė- 
kvieČia mane prisidėti ; prie j kamuolio, ant kurio mes gyvė- (' 
opozicijos: įname, šitas pasaulis yra' dar-1 tų.

Laiškas šiaip skamba : • bininkų klasės su pilna dik-; vo
“Gerai žinodamas, kad Ta-' tatura darbininkų,- kurį patys vo platinami, įvyks 17-tą die- 

mistos praeityj gana smarkiai j darbininkai kontroliuoja, ja- ną sausio, sekmadienį; ir ku- 
veikėte darbininkų judėjime.. Į me jau nėra jokių imperialis-1 rie 
Taigi kreipiuosi į Tamistas su ! tinių vampirų, kurie sėdėtų bus geri ir dabar, 
darbininkišku atjautimu, kad ant darbininkų sprando, ši- rienės dar bus ir puiki priogra- 
prisidėtumėte su savo patyri- tas naujasis pasaulis eina prie ma, kurios išpildyme dalyvaus

i pilno pa- ir Aido Choras iš Wilkes-Bar- i 
“ . Taipjau būsią ir dau-1 

Tai yrą giau dailiškų spėkų, gal kas ir!
Rusija, iš vietinių; bu įvairių žaislų ir 

|ji kovoja ne tik už savo šalies kitokių paįvairinimų. Na, ir 
paliuosavimą proletariato iš į skani vakarienė bus paruoš- 
kapitalistinės vergijos, už pa-i ta, nes teko girdėti, kad gas-i 
naikinimą klasių, bet už visojpadinės stropiai ruošiasi prie I. 
pasaulio proletariato^, paliuo- to. Todėl nei vienas daifbinin- 
savimą. todėl visų šalių pro- kas neturėtų praleisti namie 
letariato Užduotis glaustis prie tą vakarą, ,bet atsilankyti ir 
jos, ir visą šalių proletariatas pasilinksminti, o kartu ir pa-1

darbininkai i labiau revoliųcionejarit. jau 
,yrč aiiilAvvin ' v-> a oi A n v/" rin o -įla'

nuėjįr frrizių kėliuį kur jų yra1 
vieta ginti buržuaziją. • t i'L.D.L.D. ir; L.D.S.Ą, . vietiniui, 

Štai .dabar mūsų darbininkų apskričiai, turėjo įvykti. griįo-

Alllią. < ii y
“Taipgi prašau išreikšt min- j žmonijos laiminga.

tis kas link'opozicijos ir josios ’ Sovietų Sąjunga — 
ideologijos trukumus. . .

“Taipgi su pasitikėjimu
lauksiu atsakymo.

“Gerbiamu Draugų.
“Draugiškai:
. “Antanas Barkauskas.”
Ant šito laiško aš turiu tru

putį apsistoti ir rimčiau atsa-

Copr., 1032, Tho American Tobacco Co.

Geresn a uc

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
graborius-undertak kr

IMbaUnwtioja fr txldoja tiasitrusiua < 
ricokių kapinių. grrMnlo t
tarnavlMO Ir u? t«ia* kalną naliQ<t<n*ti 
valandoje laukite* Pa» ««■•««
uahte Kairi lotu* *n< v>»nkių kapinių kwr 

virbo** Ir ai ub, kalva

1023 ML Vernon Street 
PhBa<h irhia. Pa
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“Aš visuomet naudojau LUCKIES — kiek tas mane liečia, tai geresnių cigare- 
tų nėra. Sveikinu jus už patobulintų Celofaninį pakelį, taip pat už skvetų, 
kuriuo taip lengvai galima atidaryt pakelį.”

It’s toasted”
3usu Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prieš kosulį

Neperslampamas Cellophane Užlaiko tą "Spraglnlmo" Skonį Visuomet Šviežiu

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 modernilkų minučių su geriausiais pasaulio lokių orkestrais ir-Walter Winchell, kurio 
' ' pasakojimai apie liauti ienų tampa rytojaus iinios. Programos kiekvienų Antradienį, Ketvirtadieni, ir Šeltadicnį, vakarais per N.B.C- radio tinklų-



Puslapis Ketvirtas > Antradienis, Sausip 12,1932 r j
■M—SUBMARINAI A. S. Novikov-Priboj;

Vertė D. M: šolomskas

(Tąsa)

rrrv'!-1;. į.s" gyr.-1:': y ’ ■ ;

Ka Rašo Darbininkai

O p ortunistai siuntinėja
• ' . :• i , ■ ‘.i ,

darbininkams) savo “Klam-
bet jiems tas neina

pasileido ant jūrų dugno, bet paskui nega- j
Kokį laiką mes einame tylomis. Atrodo, lojo-išplaukti viršun, buvo sušaudytas. Už'Pyn§ > 

kad gyvo pūvančio žmogaus vaizdas atėmė | dviejų dienų vokiečių laivai ištraukė “Aku-1 ant sveikatos-. ’ Dabar jau 
mums žadą, o dvokena tęsiasi, kaip kokia | lą” ir tiktai vieną jūreivį atrado gyvą. O ’ darbininkis! ne taip lengva 
ilga juosta. ; kiti, vieni užduso, o kai kurie patys pri- i ‘ .

—Na, o ką tu pasakysi apie tokį žmogų, !bajgė save. O dar vienas povandeninis! apg^ut1’ Išvaizda-
ar daug jis prisidės prie pagerinimo musll|iaivas jVo Prųselka. .Mes gauname
gentkartes?—klausė manes Zobov. i‘\va .". ’ I daugelį 'darbininku'atsilie-

-Baisv ir žiūrėti. Ir Jal Pasakoju apie baisų likimu vieno kuriuose ' iie nasmer-
_ .. . . . | laivo jurininkų. Paulina atydžiai seka ma-

. TaiP>. kūt, jis ir patsąi jau savęs no įr jos mėlynose akyse pasirodo 
•y, IxJ lx I * * * *"+•*’ 1 p ’ dvi rasos kruopos. Ji puola man ant'kūk-|MGl/lniialr T11 m o v» iin r\i+"i i It-o v»r\ , • • a a

Mą '.į

o Tik ! ——Gana, gana, inipląs,, ąpįė j tai!, ^Jėno-
. . . .. •' negirdi!,™ daugiai;^irdętj.^., Oh, kokios tai tam-j D a rl)ininkų Apsigynim9

jų prakeiksmo linkui karo, o rašo irį rašę,į imos ir vargai ! Simai mielasis, ųęn.ųšimnįk, vienetą, kūiįjb I enfeMginges-
l, “kaip-liūtai, geriaus išsigerk, ir aš. su tavimi issigersiu. nię. ^ąrbpvvaisių irrątsaky- 

I NoriJ . .. ,. ‘ - ' ’ . ’ : . l-iną^ bpdrtūnistam’s.
Po to Zobov nutilo ir pasinėrė giliose 

mintyse. Atsisveikinau jį ir nuėjau savo 
kėliu.

Į laivo jūrininkų. Paulina atydžiai seka ma-

Paklausk tu jo, ar jis nori eiti į karo fron- . 
tą, o išgirsi gerą atsakymą. Štai kur yra ii 
drąsuoliai, o kiti jau senai supuvo 
viešpataujanti klasė nemato jų ir

l$k mes jūreiviai ir‘kareiviai 
veržiamės į karo frontą.”

—Taip, išgerkime, mylimoji.
Jos rankos dreba ir bonkos kakliukas 

stuksi į stiklelio kraštą, degtinė išsilieja 
ant mano kelinių. Man labai gaila jos, 
bet kažin kodėl taip darau, kad ji pradėtų 

jau prirengta išplaukimui:! verkti,' 1*1 •• ••'111* • •
i —Paulina! Aš turėsiu tave mintyje ir 
tada, kada mes būsime giliai jūrų dugne.

i O jeigu vanduo iškarto užkimš man gerk- 
• lę, tai savo mintyje sušuksiu tau paskuti
nį—lik sveika mylimoji!

Paulina ašaromis ir bučiavimais paden- 
i gė mano veidą.

* * *
“Murena”

elektros akumuliatoriai pripildyti energija, i 
visi mechanizmai peržiūrėti, patikrinti,—' 
viskas tvarkoj. Laukiame išplaukimo va
landos.

Po pietų atėjo vyresnysis oficierius Go
lubov. Jo išvaizda rūsti, visi jūreiviai su
judo.

-štai ką-sako laivo viršyla-šiandien .-bekalbėk 'taip nereikia! Man baisu, 
iki 12 valanda! nakties visi jūreiviai pnva-1 ?in(įjau kad jig jau žuvį /aį Vog n asi. 
° b^:!ntih1.V0?L„P.aS‘le"gę lsPlaukimuL į dariau sau galą. O dabar aš tavo, girdi, 

' ' i Simai, tiktai tavo! Tavo ir be religinių
j vestuvių...

Jos ašarotos akys sužibėjo, kaip pavasa
rio rasa. Kūnas pajautė prisispaudusios 

—Ir vėl tas prakeiktas medžiojimas vie- moters drebėjimą, tartum, kokia elektros 
sriovė perbėgo per visą kūną. : Danguje 
sužibėjo žvaigždės, kaip ;mūsų ? vestuvių

—Taip, jūsų vyriausybe!
—Prieš mus dideli uždaviniai.
—Taip!
Jis apleido kambarį, jūreiviai kalbasi:

ni kitų.
—Taip... . v
—Kažin kur šiuom kartu? j liudininkai. , t
—Argi jūreiviui pasakys? Tai jiems tik| ' (Bus daugiau)

težinoma. < :
—Oh, gyvenime tu kartusis!—kas tai at

siduso.
Zobov naudojasi kiekviena proga, kad 

mesti į jūreivių galvas naujas mintis, min
tis, kurios jiems neduotų ramumo ir vestų 
prie susipratimo, dabar neva ramina: j-

—Nieko, broliai, kam čia tas dūsavimas j 
ir nusiminimas? Pakariausime. Kartu;
su japonais savo krūtinėmis ginsime rusiš- i 
ką carą ir krikščionių tikybą! 'i

Sujudo jūręiviai, ir kaip iš po arklio ka-' 
nopų lekia purvai, taip iš jų burnų pra- ‘ 
keiksmas karui ir jo kaltininkams.

>i;

Skloidninky Koncertas
' 1 : ! 1
1' -1 ■' ■ , SOMštAI.'

L. PiiulsElkA: ■ ' s

n U > 1

h r

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

GREAT NECK, N. Y.
L.D.S.A. 64 kuopos susirinkimas 

bus trečiadienį, 13 sausio, pas d. C. 
Kasmauskienę, 3 Morris Lane, 7:30 
vai. vakare. Šis susirinkimas bus 
metinis, tat visos nares atsilankyki
te, yra svarbių reikalų aptarti.

Org. A. B.
(9-10)

pilnų, kuriuose jie pasmer
kia skaldytojus.' jštai jų ke-

Drg F.Audaitis iš Whip
ple, W. Va. praneša, kad 
jie šutvėrė. Tarptautinio

, <•

Aš ir vęl pas Pauliną; ji tiktai viena na- • 
mie. Statau ant stalo degtinę ir padedu • 
valgius.

—O, Simai, tai kas pas tave per poki- 
lis?—klausia Paulina.

—Ne pokilis, bet vargas. Gal būt tai 
mano šermenys.

—Kokis vargas? Kokios šermenys?
—Ir vėl išplaukiame į jūras. Šiuom kar

tu prieš mus didelis pavojus. Kas žino, ar 
besugrįšime ? Gal būt, daugiau nebepasi- i 
matysime... j

—Ne, nekalbėk, mielasis, taip. Jūs su
grįšite.- O aš tankiai išeisiu į pajūrį ir 
lauksiu tavęs.

Jos sujudimas dar labiau padidino irma-j 
no neramuįną. Pripyliau degtinės, atskies- ( 
to^ vyšnių syvais.

—Na, išgęi’Mme, .brangįoji ! *
*į-Tai tik biskutėlį, ir tai’tik tau. ' i( 
t)egtinė tiktai uždega kraują, bfet ji ne-'į 

gali užmušti neramumą. Norisi skųstisr 
ant sunkaus savo likimo. Ir stebėtina, i 
kad ne tiktai Paulina, bet ir aš pats klau
sausi savo prispausto balso.

—Taip, mylimoji, karas! Tai ištiėsų 
svarbus visuomenėj įvykis. Tai ne kokis; 
piknikas, balius arba vakarėlis. Čia tave 
vaišina .ne pyragaičiais ir gėrimais, bet. 
kulkomis ir nuodingais gazais. Bet dar 
blogesnis padėjimas jūreivio, kuris tarnau
ja ant povandeninio laivo. Štai išplaukė 
submarinas “Norka,”—dingo, ir niekas ne
žino apie jį. Dingo ir visi jūreiviai. Po
vandeninis laivas “Ryss” pakliuvo į vokie
čių įtaisus-tinklus ir sprogo. Apie jo žu-1 
vimą radome tiktai kelias eilutes vokiečių 
spaudoj. Kiek daugiau buvo parašyta 
apie submariną “Akula”; jį užpuolė vokie
čių minininkai; norėdamas išsigelbėti,;jis
apie suomanną AKuia ; jį užpuolė v( 
čių minininkai; norėdamas išsigelbėti

• »

1.

( i 'Prabom apsistoti, 
Jau daugiai'pradėk,it 
Mums dolerių kloti.'

E. BVTKVs\ ■ . .

Kas norit žinoti, 
Kokia būklė jūsų, 
Prašom paklausyti, 
Kas dedas tarp mūsų&

A. JANKAUSKAS:
Aš Hiljmano bernas, 
Fabrikantų. tarnas, 
Po miestus trankaus, 
SaliŪnuos lankaus.

B. JOKUBONIS:
Aš biednas vargšelis, 
Karčiamų bernelis: 
Biznelį sau varau, 
Žmones durnais darau.

S. VINCAS: ■; - ...
. Aš.,-esu rašėjas,' ; :

Kad ir sulepšėjęs, 11
Priegtąm farmerys; , 

. ’Ką jie’ man padarys? / ?
5. S^RĄzUAS: p. į; i V- >■■ .

. • < j Moku keikti'! ir kolioti^ ■
, ,;■ ’ 'LiYipalč ,ęjmbą išplįovoti,' i
■ >.. ? ’ ■/Kųtmpynei”' bendradarbiauti, 

,; 1 ĮCatj i iš- Prūso rublį gauti;' ■ ' 
šMĄNS^KIS: ' • -1 ■ .

? ‘ f > Ąš buvęs restaunančakafe; > 
O rįe kokis būrabariščikas, 

; Kuris tik barškėti moka, 
Bet pas jį dolerių stoka.

BENDER: , U 1
Esu Pruseikinis kupčius,-' ' 
O ne koks nuskuręs suskius. 
Kilbasas, kumpius smilkau; 
Sklokai gėdos nedarau.

A. MATULIS:
Nedvejokite, brolyčiai— 
Aš Prūseikos mulkinyčioj. 
■Draugijų "iždus griebiu, 
Kad Prūsą išlaikyt "riebiu.

JANKŪNAS: - . ..
Esu vyras aptašytas, 
It cibukas nerūkytas, 
Bet komunistu nebūsiu, 
Nors senberniu supusių. • 
, L Jonas'^pįžinis.

M

O del 
jų laikraščio sako: “O kas 
link ‘Naujos Klampynės’, 
tai ji buvo; pradėjus lankyti 
nekuriu namus, bet nesura
do nei vieno, kas pritartų 
tam darbininkų priešų lai
kraščiui. ; Dabar jau ne
siuntinėja. Ne taip lengva 
darbininkus -apgauti.”

Drg. M. Virbin praneša, 
kad pas juos darbininkai 
pasipiktino tuo priešų šlam
štu ir pietų Philadelphijos 
proletarai -stoja į A.L.D.L. 
D. kuopa.' Laike A.L.D.L. 
D. 6-to apskričio konferen
cijos su. skaldytojais ir 
141-mos kuopos vienas de
legatas F. Linkus išmarša- 
vo laukan. Kuopos susirin
kime buvo pareikalauta nuo 
jo pasiaiškinti,, kam. jis su
sidėjo su skaldytojais. Jis 
vieton pasiaiškinti pradėjo 
dėstyti' oportunizmo; teori
jas. ' Kuop’oš draugai praša
lino jį iš šk'vo ‘tarpo, b jo 
vieton pritašė 4 ; naujus 
darblininkhs^'''
. ' Prūseika labai4 daug ' gy
rėsi su Easton, Pa., ir pa
galinus r nuvyko, ten. prakal
bas sakyti. - Papekmęs , to-j 
Idos, 'Įad Kaštone ' net ir’ 
tie,.' kurie pirmiau svyravo 
arba pritarė..opozicijai, at- 
širubeziavo ,ntip jų, Vienas 
darbininkas rašo: “Prisiė
jo ir man girdėti L. Pr.usei- 
kos prakalbą Eastone. Tai 

| dabar tikiu, kad “Laisvė”
apie jį teisybę rašo.”

Draugai M. Urba ir Ba 
kanauskas prisiuntė 
korespondencijas, 
griežčiausiai pasmerkia op
ortunistus. O ar senai čia 
juos oportunistai skaitė 
“savo žmonėmis”? Drg. Ur
ba pirmininkavo A.L.D.L. 
D. kuopos susirinkimams, 

.“Klampynė” gyrėsi,

dvi 
kuriose

tai 
kad jų žmogus pirminiu

WILKES BARRE, PA.
A.P.L.A. 51 kuopa rengia vakarie

nę ir šokius šeštadienį, 16 sausio, 
Hose House svetainėje, Lee. Park. 
Pradžia 6 vai. vakąre. Orchestra 
pradęs griežti 7:30 vai. vakare. Bus 
.gera programa, dalyvaus Aido Cho
ras. Pelnas nuo šio uarengimo ski
riamas bedarbių fondui. Įžanga 50c. 
Kviečiame visu atsilankyti.

Rengėjai.
: ! ' ■’ i • ■ ‘ ' . (9-11)

CLEVELAND, OHIO
L.D.S.A.’ 24 ^Kuopos Susirinkimas
Visos draugės' ateikite į L.D.S.A. 

24 kuopos, susirinkimą trečiadienį, 
13 d. sausio, Liet. Darbininkų sve
tainėje, 920 E. 79th St., 7:30 vai. 
vakare. Nauja valdyba užims vietą. 
Yra svarbių reikalų apsvaęstyi, tat 
visos būkite. Svetainė buvę - paimta 
ant 26 sausio, bet vėliau atsakė. ’ To
dėl susirinkimas šaukiamas ^anksčiau.

; ' į į ' Valdyba.
GARDNER, MASS.

Luxemburg ir Liebnecht paminėji
mo vakaras bus penktadieni, 15 sau
sio, Lietuvių svetainėje, Main St. 
Bus geri kalbėtojai, šauni muzika 
grieš revoliucinius kavalkiis. Įžan
ga dykai. tVisi lietuviai darbininkai 
dalyvaukite. x

Rengėjai.
_ ______________  (9-10)

• SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 12 Apskritys ir L.D.S. 

A. 4 Rajonas rengia skanią vakarie
nę sekmadienį, 17 sausio, Internatio
nal Hali, 427 Lackawanna Ave. 
Pradžia 7 vai. vakare. Bus šauni 
programa, skanūs valgiai ir abelnai 
smaugus pasilinksminimas. Todėl 
vietos anielinkės lietuviai darbi
ninkai ner.-aTcrskite progos, dalyvau
ki!. Tikietai bus geri tie patys, 
gruodžio 31, 1931 metų.

Rengėjai.
(9-10).

DETROITO IR APIEUNKeS
f DARBININKAMS i k

20-tą sausio,'7:30 vai/vi^žrfe, De
troito ir apielinkės lietuviai darbinin
kai turės nepaprastą progą išgirsti 
daug naujienų iš Sovietų Sąjungos. 
Tą dieną Detroite lankysis drg. R. 
Mizara, kuris ką tik sugrįžo po il
gos ekskursijos po Sovietų Sąjungą 
ir yra parsivežęs daug žinių apie 
padėtį darbininkų tėvynėje ir pasek
mes Penkių Metų Plano. Jam yra 
rengiamos prakalbos virš pažymėtu 
laiku, Lietuviu svetainėje, ant 25-tos 
ir Vemor Highway gatvių.

Šios prakalbos yra tuo svarbios 
šiuo laiku, kuomet šimtai Detroito 
darbininkų yra jau išvažiavę į So
vietų Sąjungą darbo iieškoti, o tūks
tančiai kitų yra pasirengę kelionėn 
trumpoje ateityje. Iš nirmiaus-iš
važiavusiųjų nekurie jau grįžo, ne
radę ten to, ko jieškojo, Sugrįžu- 
sieji visi savaip aiškina padėtį So
vietų Sąjungoje, ir kiekvienas paduo
da skirtingas priežastis jų grįžimo 
atgal.

Visi tie yra kviečiami atsilankyti 
į drg. Mižaros prakalbas ir viešai 
pareikšti savo nuomones. Draugas 
Mizara bus prisirengęs ' atsakyti į 
visus1 klapsimus, liečiančius Sovietų 
Sąjungą .nes jis ten važiavo pe dar
bo jiėškoti, bet tiksliai tą padėtį iš
tirti, kad sugrįžęš galėtų ’ Amerikos 
darbininkams teisingai ,viską, nu
šviesti.

Visus kviečia Komunistų artijos 7- 
to Distrikto ,

Liet. Frakcija.
(9-11)

BINGHAMTON, N. Y.
i Svarbus Aušros Choro susirinki
mas bus trečiadienį, 13 sausio, Kliu- 
bo kambariuose, 315 Clinton St., 
7:30 vai. vakare. Nariai ir rėmėjai, 
taipgi ir buvusios L.P.M.S. 5 kuo
pos nariai kviečiami dalyvauti, nes 

į yra labai svarbių reikalų aptarti.
Sekretorius.

CLEVELAND, OHIO r
Lietkomfrakcija rengia smagų va 

karą su programa sekmadienį, 1'

įg^TTTFT
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naiiiBii raini

, , . , .----- T— i
sausio, Liet. -Darbininkų svetainėje, 
920 E. 79U SU Pradžia 6 vai. vaka
re. Programa įsugidės iš dąinv|h mu
zikos ir prakalbų. Vėliau šokiai prie 
L.D.S. Jaunuolių Orchestros. Visi 
lietuviai darbininkai kviečiami atsi
lankyti Įžanga iki 7 vai. su korta 
20c., be kortos ir vėliau 25c.

Kviečia Lietkomfrakcija.
' (9’H)

Į WATERBURY, CONN.
’ L. D. S. A. 12-tos KUOPOS NARfcM 

Draugės, mūs metinis susirinkimas 
| turėjo įvykti praeitam mėneęyj, bet 
i mažai narių atsilankė ir susirinki
mas neįvyko. Sekantis susirinkimas 

i bus trečiadieni, 13 sausio, paprastoj 
vietoj, 8-tą vai. vakare. Nors Šį sy
kį nepamirškite ir ateikite į susirin
kimą, nes turėsim išrinkti kuopos 
valdybą. Bus išduotas raportas iš 
metinės rajono konferencijos, Yra 
ir kitų svarbiu reikalų apsvarstyti.

Sekr. M. Vaitonaitė.
; . (8-9)

| ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33-čios kuopos susirinkimas 

bus trečiadienį, 13 sausio, L.D.P. 
Kliube, 69 S. Park St., 8-tą vai. va
kare. Visi nariai būtinai dalyvaukit, 
bus nominuojami kandidatai į Pildė- 
mąją Tarybą. . Taipgi yra labai' 
svarbus ? laiškas a ienyjjės kj^ųąiinp, 
su A.P.L.A., . '

j SėkrMorhVK.' * *
■ U *.

j TORONTO LIETUVIAMS i [ 
i Draugai, kurie neišgalite, užsipret 
numeruoti dienraštį “Laisvi?” ilges
niam laikui, t^i galite gauti . nusi
pirkti pavieniais numeriais ,po ad
resu 738 Queen St., W., kaip tik 
pačiame lietuvių centre. Laikraštį 
galėsit gauti pirkti visada.

i Pardavėjas. .
(7-11)

Biznieriai. G a rsi nk ites 
“Laisvėje.

DETROITO LIETUVIU‘ DARBININKŲ APTIEKOS ’ ’
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku

A. M. KISHON, Aptiekorius SavimnicMs
8701 JOS. CAMP Alį AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH

įįį

Darban, Išbaigt Platini

»RBININKU
KALENDORIUS

2
2
2
C J

L!
2 
n

2

M

kauja. Ką nori, tą ir ra- 
| šo oportunistų lapas. Jau 
pirmiau sakiau, kad Ęasto- 

r ne tarpe Yevoliūcinių dar
bininkų oportunistai neras 
pri&rimo. Jie ten ras, tik 
pas'‘Dubulškiuš. Kas buvo 
padarę klaidų, jie jas-ištai-’ 

7Sysj? * 1 u 1 > • <•/, į - •
. ' • Dabar"-a darbinmkaD - jąuJ 
, yra ne1 tie; -kaip ,keįį metai 
atgal. Darbininkai ■ • atski- 
ria, kur" yra jų draugai ir 
kur vilkai avies’ kailyje.

Pruseika^ bando • svietui 
įkalbėti, kad jis: “hianda- 
gus”,. “nevartoja kolibnių” 
ir tt.- Šiomis dienomis “LaL 
sveje” tilpo jo'“krislai,” ku
riuos jis rašė 1927 metais. 
Daugiau koliojančio rašto 
niekas hegal parašyti. Ir 
tai rašė apie tuos, kurie 
tais, laikais nei šimtinės da
lies blėdieš tiek nepadarė, 
kiek dabar 'atlieka Prusei- 
ka. * ■ > i i .*

> ! D. M.

o

o

Iri

O

~o

VISA GALE , 
PROUTARIATUl!

A-OILMAN

DAR TURIME 1,800 KOPUįJ IŠPLATINIMUI
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Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 
ir šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.

KAINA 25 CENTAI, GERANUOLAIDA PLATINTOJAMS
o

IJ
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PITTSTON, PA
Padėka

Mo-

žmonėms,

singą teismą.

NEW YORK.—
NESUPRAN-j mieste buvo

Rinkevičius, 121S.

V.
B.

Į M. Panelis,
s..s. W.128

i
Ave. A

414

1931.m.

Avė.

pergalei

P. Janiūnas,

Lukaitis, 591

15th 
944 

21st 
20th

Avė.
Avė.
Avė.
Avė.
Avė.

visuomet
Sanders;

patar> 
ir už 
kainą,

st.,
Nev
Ave.

437

222

I/

ANTRASAI 
Rodgers, 212 
Pittshugh, 
Stašinskas,

Brent.

S. F,
New

Norintieji ge
riausio

St.
175

kuri kausis iki
Wyckoff

' . Požėla, kuris
Mikoy su švedu
Scotas; John Kazianian su Pat McKay. f

Pradžia 8:30 vai. vakare. Įžanga žema:
Įsitėmykit antrašą: 69 W. 66th St. NEW YORFt

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr.,
Alson Ave., Wash- 

I
George Ave., N. End,
Ferdinand St., Scran-

Braddock, Pa.
Way, ~ "
Ave.,

Tiivik,. 38 N. 7th St., Easton, Pa. 
B.'jl Shatkds. 1258' Scribner Ave.,

Rofral- 
Shanio- 

Harria- 
Castle

102 Ė. 4th! St., West 
Col- 

1888 Andrus SV, Akron,

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
x Tel. Trinity 8-8720 t

1932 M.
Florien 

Pa.
Box 655,

WoodWarsd
538 3rd Ave.,

12 Chase St.
J. Karsonas , 42

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:
854 Marguerite 
Pa.

nrairanniwminnniiniiwi™!nni»^^
VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

i 'Wr” ■ nW“5*.... ___ ......

MOTFJRŲ DRAUGYSTE, 
MOLINE. ILL.

' ’ i ’ i• Valdyba 1931 Metam:

line, III. . , (

Draugystės susirinkimai atsibū- 
; na kas antrą ketvergą kiekvieno mė- 
i nėšio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
! Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
1 vai. vakare.

El-
St.,

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

Antradienis, Sausio 12,1932

Lynčiavimas ir Persekiojimas Negrų Dar 
bininkų Mary lando Valstijoje

bininkas revolverio kulka į 
galvą. M. Williams tapo iš
vilktas iš ligonbučio ir nulyn- 
čiuotas ties miestelio rotušės 
durimis. Ta vieta buvo gerai 
elektra apšviesta ir kalėdų eg
laitė buvo parėdyta ir apšvies
ta taip aiškiai, kad pilnai bu
vo galima pažinti žėdną daly
vį, kas ten dalyvavo lynčiavi- 
me. Nutraukus Williamsa 

TT„ . , T • nuo virvės, bjauriai buvo su- 
i u1 et'I valkiotas po gatves, nuvilktas

į negrų apgyventą vietą api
piltas gazolinu ir uždegtas.

Rytiniame pajūryje (East
ern shore) žmonės labai tikin- 

Jaūkti 
ir kuni-

BALTIMORE, Md. — “Lai
vėje” • jau buvo biskį minėta 
apie negrą E. Lee, kuris būk 
nužudęs ūkininko G. K. Dav- 
iso keturių narių šeimyną rug
sėjo 4 d., 1931 m., Taylors
ville, Md.

Lee dirbo pas viršminėtą 
buožę; išdirbęs savo laiką, rei
kalavo atmokėt jam priklauso
mą uždarbį, o buožė atsisakė i 
jam mokėt, 
susiginčijo, kad buožė 
jam algą nusukti. Po to kas 
tai išžudė to nenaudėlio visą 
šeimyną ir jfpatį.

Darbininkas Lee buvo areš- , ...
tuotas ir įkaitintas žmogžudy- kalno ręngėsi 
stėje; ir jo kaičios įrodymui užgemant ■ kristaus, 
vartoja jo ginčą del ilgos su JT^i bažnyčiose skelbė : kfikš- 
tuom buože. Tarptautinio čibnišką artimo meilę ir ra- 
Darbinmkų Apsigynimo advo- mybę geros valios 
katas B. Adės gina Lee. šis bet tuom Pačiu sykiu pakorė 
advokatas padavė reikalavimą nekaltą negrą darbininką.

Salisbury, Md., buvo ban- 
kaltininkus ir

nors

Snow Hill, Md., teisėjams, 
kad E. Lee teismas būtų per- doma surasti 
keltas į Baltimorę; T.D.A. ad-! nubausti, bet “nesurado, 
vokatas įrodė, kad rytinį šios; tame darbe dalyvavo šerifai, 
valstijos pajūrį valdo govėda • miestelio majoras ir kiti žy- 
bahtųjų šovinistų, todėl ten vi-i mūs politikieriai. Kaipgi bus 
sai nėra galimybių turėti tei- galima surasti kaltininkus, 

Po ilgų kovų kada pats Salisburio valdiš- 
Tarptautinis D. Apsigynimas t kas advokatas Kennerly pasa- 

Ades I kė, kad. kitą syk lynčiavimas 
' ' geriau padaro, negu patys 

! įstatymai.
Rytiniam Atlantiko pakraš

tyj, per dvidešimts metų pir- 
! miau nebuvo nulynčiuota nei 
j vienas negras? Kas dabar 
i pasidarė ? Ar negrai taip 
I ūmai virto taip blogais? Ne- 

__ __ ;grai nepablogėjo, jie yra to- 
, , .v. „, , , . j kie, kaip ir visi žmones. Bet 

1931 m. lapkričio . J'’ užėjus kriziui, dabar paąštrė- 
tas negras, G. Davis i o aies- ■ .Q klasių santikiai. Negrai pra

dėjo radikalėti ir’stoti į Ko
munistų Partiją, todėl bosai, 
matydami vienybę baltų dar
bininkų su juodais, pradėjo 
vesti terorą, kad nedaleidus 
prie vienybės. Štai vienas to 
pavyzdis, Baltimorės miesi 
te negrai beveik išimtinai :dir^

per savo advokatą B. . 
dalinai laimėjo klausime delei 
teismo perkėlimo į Baltimore; 
teismas tapo atkeltas į Bal
timore priemiestį, Towsona, 
Md. Tokiu būdu, kaip ma
noma, čia negręs nulynčiavi- 
mo pavojus nei darbininkui 
Lee nei jo gynėjams.

tuotas būk tai už norėjimą iš
žaginti ūkininko moterį E. 
Lusby, pas kurį tai ūkininką 
jis dirbo miestelyje Elkton, 
Md.

šį negrų darbininką jau nu
teisė 16 metų kalėjimai!, sulig 
suklastuoto apkaltinimo (su- 
freimavimo). Poniai Lusby 
visai nereikėjo pasirodyti pei 1J 
teismo salėj. Užteko jai liū- j 
dyti po teismui atskiram^arfi- 
baryje, kur paskui susirinEd 1 
prisaikintieji p o s ė d i n inkai 
(džiūrimenai) išnešti nuo
sprendį. Tai ta ponia ten liu
dijo, būk minimas darbinin
kas ją užpuolė.

Tiek jau suniekšėjo kapita-; 
litiniai teismai prieš darbinin- i 
kus^ kad kaltintojams neberei- į 
kia nei teismo salėj pasirody- i 
ti.

Tarptautinis Darbininkų Ap 
sigynimas ištyrinėjo tą atsiti- > 
kimų ir štai

Ūkininkas 
samdiniu G. 
ves iš ryto, 
savo karves, ūkininkas sugrįžo 
į stubą. Norėjo įeiti į savo pa-; 
čios miegamąjį kambarį kokiu ' 
tai reikalu; pabeldė į duris, ■ 
nieks neatsiliepė; paskui pa-1 
klabinęs, rado duris užrakin
tas. Antru sykiu ūkininkui 
pabeldus, moteris atidarė du
ris. įėjęs į kambarį, jis rado į 
langą atdarą. Paklausė mc-1 
teries:. kam durys užrakintos, ; 
o langas atdaras? Tik tuomet' 
moteris pradėjo aiškinti, kad ! 
ją juodukas G. Davis užpuo- 1 
lęs. To ir užteko. O tas neg- i 
ras darbininkas dar buvo te- ' 
besitrusiųs apie tvartus^ ( į

Prisaikintiems gi teisėjams 
ta moterie slapta aaškinp, kad 
jinai klykus, kai negras ją už* 
puolęs, t O pirtniaus jinai to 
visai nesakė. Visa tai aiškiai 
įrodo, kad kaltinimas yra su
fabrikuotas. Be to, negras bu- j 
vo taip barbariškai kankina- ' 
mas, jog tapo priverstas pa- i 
sirašyti, būk jis padaręs tą i 
užpuolimą.

ką atrado:
Lusby su savo

Davisu milžo kar-
Pamilžę^ pirma

, --- O—
Trečias atsitikimas. 4 dieną I 

gruodžio 1931 m. (?) likos nu-1 
lynčiuotas negras M. Williams, i 
miestelyje Salisbury,'Md. ši-1 
tas darbininkas buvo kaltina
mas nužudyme vieno turtingo ‘ 
medžių savininko (lumber-, 
man) D. J. Ellidtto. Šičia vėl 
yra abejojimo, ar M. Williams 
tikrai yra kaltininkas. Yra 
kalbama, kad D. J. Elliotto 
sūnus nušovė savo tėvą' kad 
išąikolektavus jo didelę ap- į 
draudoc (insurance) pinigų 
sumą. Tuom pačiu sykiu bu
vo sužeistas viršminėtas dar- į

*3 1 Gs t 'I/' ' W•.,>*& • i"'

' ’ ■ i. ' ' ' ,

Puslapis Penktas

bdavo prie kelių taisymo, “snr- 
sų” vedimo, pelenų rankioji- 
mo po miestą ir Lt. Dabar vi
sur negrus paleidžia, o prii
ma baltus darbininkus. Ko
dėl pirmiau juodi darbininkai 
buvo geri prie tų darbų, o da
bar jau negeri?

Tas Pats.

Tariam širdingai ačiū vi
siems draugams ir pažįsta
miems už paskutinį patarnavi
mą mano draugui Dominikui 
Gudišauskui, taipgi mūsų “tė
vui; sykiu tariam ačiū Už gė
les A.L.D.L.D. 12-tai ir 29-tai 
kuopoms ir giminėms.

Marijona Gudišatiąkię^ė.
Domicėlė Gudišauskiūte; ' 
Onutė Gūdišaupkiūte,

MASKVA.— Jau pradėjo 
dirbti “Stankostroi” fabri
kas, kuris gamina tekilus. 
Šis naujus Sovietų pramo
nės milžinas tapo pabuda- 
votas mažiau, kaip į metus 
laiko. Tai didžiausias tos 
rūšies fabrikas visoj Euro
poj. Kuomet pilnai darbas 
eis, tai jis padarys į metus 
daugiau tekilų, negu visi 
tos rūšies fabrikai Europoj 
padaro sudėjus į daiktų.! 
Padarys į metus 60,000,- 
000 rublių vertės produktų.

MOKSLAS
TA VILKO

NEW YORK.— čionai 
Central' Park' zoologiniam 
darže yra stebėtinas vilkas, 
kurių . mokslininkai , negali 
suprasti; Per ištisus pasta- 
-2—X.. -■ — .3-JL-4-4—  •-a-——-4,-4—’— 

i
Į ‘ ' |E U ^1* ž

ruosius 20 metų;-> “Buęko1” 
pasiremia * ant paskutinių 
kojų ir garsiai staugia, 
kuomet laikrodis išmuša 12 
valandų dienų. Betgi jis 
nestaugia sekmadieniais.

Čechoslovakijos Vals
tiečių Delegacija

I 
■ • i j

PRAGA.;— Čękoslovaki- ■ 
jos vargingieji ir vidutiniai ■ 
valstiečiai per savo orga-| 
nižacijas siunčia delegacijų; 
į Sovietų Sąjungų šusipa-

47— —j. K. Alvina«, 2822 Scotten Ave., De
troit, Mich.

48— Ant. M«|inauskafl, P. O. Box 246, K,n-
eriviUe, Pa. t

49— A. MatųiėvičIVH. 279 So. 5th Street 
Brdoklyų, N. Y.

60— -Ch. Adomaitis, 420 Preaaly St., N. S.
| Pittsburgh. Pa.
61— P. MnelavccRas, 69 S. Empire St., 

Wilkes-Barre, Pa.
52—Antanina Mikužieriė, 2545 W. 43rd St.

Chicago, »rr.
63—J. GudfSauskns, 

Pa.
54— Geo. Braknis, 

Pontiac, Mich.
55— V. Blonskis, 970 

ington. Pa.
56— V. Glaubicus, 316

Wilkes-Barre. Pa.
67—John Norkus, 351 

ton, Pa.
58—J. r ~ ‘ -

Brighton. Mass.

LIETUVOS ŠONŲ. IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTES NAUJOS VALDY

BOS, M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS. ’ |

Pirm. A. Palubinskas
Belle Grove, Box 108, Dracut, Mass.

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

Prot. rašt. V. Mikalopas,
973 Centra] St.

Fin. rašt. A. Rutkauskas
1 Vine Street

LIETUVIS GRABORIUS

jL,.V«KhiMU’- 11 St” i Iždininkas, S. Paulcnka

— “Kasos globėjai: . ,
i Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha- į 

į TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR j pel St.I nn * gavo susirinkimus draugyste laiko;
1 kiekvieno mėnesio antrą nedėldienį, ; 
2-ra vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mass.

žinti su darbininkų tėvynes
Valstiečių gyvenimu ir dar- Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
bais. ■ . -
ir*, .i.:..—__ i_ _ _

Ant Keliij pries
Chiang Kas-shek§

25th St., Moline, III.
FiA.! šekr. & Daūdenskaš, 1552—10th'

I Ąye., E. Moline, Ill. j
Prpfc. ąekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
' Avė.,' Molinė, III. 1 ‘ ' .

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

I Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
& 5th Avė., Molinį III.

Maršalka J. Kaięis, 2435—33rd St..
Moline, III >SHANGHAI.— Naujos 

Nankingo valdžios vadas 
Sun Fo su- grupe kitų poli- 
tikioriii važiuoja nas Chianp-! LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ UKiei ių važiuoja pas cnia j, draugyste, Hartford, conn. 
Kai-sheka prasyti, kad Jis j Valdyba 19;n Metams:
Sugrįžtų priė valdžios. Da- į p. Khkščlus, 33 Hamilton st.
bar valdžios šulai nepasida-;Pi^ Pa^!b- M- Sehokas, 288 Maple

į Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud-
I son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour i 

St., West Hartford, Conn.
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. j 

j Organo prižiC.rėtojas V. Staugaitis, j 
; 481 Hudson SL

liną darbais, ėdasi tarp sa
vęs. Jie mano, kad kruvi
nasis Chiang Kai-shekas 
juos suvienytų.

Žydai Persiskiria 
Su Lenkais

Šiame 
susiorganiza

vus žydų ir lenkų taip va-( 
i dinama bendra “Geros Va-I 
lios Draugija/’ . Tai buvo 
buržuazine organizacija, 
kad pakinkyti . žydus prie 
Pilsudskio valdžios vežimo, i 
Dabar žydai pareiškė,

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J. - ♦ 
Valdybos Adresai: 

Pirm. Poškus, 211 First St. 
Pirm. pag. 

Clark PI. 
z , , Iždininkas.

Dabar žydai pareiškė, kad • C1įrkt PLSekr 
jie pasitraukia iš tos drau-' Pine. št. 

-r v. , ' I Fin. Se

VINCAS BARTAŠIUS, LIETUVIS

dock, Pa.

Paulauskas, 228
Barkauskas,! ,255 

ne St. »,.! k,; • i t į > A H i 
od irA Tune vovMn tn rlnuv ' Fin. Sekr. A. G^utiŠ/212? Ingalls 
glJOS. JUOd Vd Čia ;tU ;Gtaiy-, Ave., Linden, N. J.
ti pogromai prieš žydus! DVoklill Rink6Jas Grjgųtis, so J 

j I Iždo Globėjas P. Kalnietienė,
' ■ ’ 144 So. Park St., II Iždo Globėjas

I Draugijy Adresai, Kyrios 
Turi “Laisvę’’ už Organą

■ APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

A. P. L. A.
Pirmininkas F.

Corliss St h., 
Vice pirm. K. __________

Kensington, Pa.
Sekretorius J. Gasiunas, 626

McKees Rocks. Pa
Iždininkinr J. Ycsadavičius, 

New Kensington, Pa.
Iždo Globėjai ■ ~
G. Urbonas, 434 Library St.,
J. Urbonas, 1925 Ilarcums 

Pittsburgh, Pa;
J. Miliauskas, 626 Woodward

McKees Rocks, Pa.
A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 

ANTRASAI
Kp. Sekretorius ir antrnSas.
P. Eranckevich; 3409 W. Carson St. Corliss
Sta.i Pitsburgh, Pa.

3—P. Sadulienė, 108 Cress St., Carnegie, 
Pa.

4—St. Kuzmickas, 197 Ohio Ave. Shenan
doah. Pa.

5—M. Paulavičienč, 123 E. Montoe St., 
McAdoo, Pa.

G—S. Telksnis.
Cleveland, Ohio.

7— J.- D. Sliekas, 8121 
wood. Pa.

8— W. Slačinskns, 
Pittsburgh, Pa.

9— .T. Yasadaviče,
Kensington. Pa.

1
Heights, Ill.

11— Anna Adomaitis,
gahela, ' Pa;

12— John Kindoris, 
Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. F.
Pa.

St. Nicholas Rink Ristynių Turnamęntas eina sėkmin
gai. Svarbios ristynės rytoj čia įvyksta.

Vincas Bartašius risis su italu Diviko. Vyriausia pora, 
bus: Jim Browning su liūtu

laimi, rausis su Stark. • Bob 
Dr. Meyers, žydas laušis su

Art rtrt rtrt Rrt M WI rtrt Art *rt NTH* Art Ml ArtKrt Mrt M M/1 ArtWl Art MM rtrt Rrt

navimo 
žemą 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pan:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose’ ‘ 1

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

J. Ki'akauskas, 300 .First St. (
Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 

So. Park St. * '
Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai Į 

įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvięt 
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare.

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

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

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th
Pirm, pagelb.

24th St.
Prot. Rašt.

49th St.
Fin. Rašt. A.
Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Avė., M. Višniauskienė, 9 W.
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 
St.197 Ohio Ave.

123 E. 
7709 Abetden Avc. 

Elroy Ave., ” 
2310 Sarah St., 

538—3rd Ave., 

10—J. Albnuskis, 1100 Union Ave., Chicago ; Tr„:..u«o TH J
10.<9—4th St., Ąfonon- • 

439 Maplewood Ave., | 

D. . 4Ž. Ricca Landing, ' I • j vai iCj jl •

14—Goo. Urbonas, 434 Library St., Brad-j Fin. selcr. J.•• Urbonas,j 1925 HafcUIft 
16-pO0&.v«"i.OTk.., 300 Todd St... AHqutoo. Į 8 :

r_ '
16—J. 

11-7-f-K. 
C_ 

19—J. 
W, 

■ 20—L. 
! Z2i-£;

PITTSBURGHO IR
PRIEŠFAŠISTINIS

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirmi pagelb. W. A. Kairys,
Broadway, Pitcairn, Pa.

į Prot. sekr: A. K. Sliekicnė, 3121
I roy Ave., Pittsburgh, Pa.

i Ižd. J. Gataveckas, 109 ■ Cre^s 
i Carnegieį Pa.

Pa. • .* ’
Šileika, 142 Pine St., Nanticoe, Pa.
Levine, 242; Pėnn (Ąvę. Extension, 

Turtle Crcbk, Pa.
Preikšą, P. O. Box 201, Mindęn.

.. Va.
Mansis, P. O. Box 65, Slovan,, Pa. 

. Cibulskis; 7,0-43 Link Ct., Mrtspeth. 
'. Y. ‘ ' • •

I 24—P. Sodeikis, -1324 Powers<lale Avc..
I YdungstQwn, Onio, . 1
' 25—J. ^llelihirjkaltis., 4.1 Eckert St., Buffa-

•j 26r-J. i sris, 224 . E. faahanoy Ave., .Girard- 
! ville, P-U\ 7- ' ■ i

,' 27—Motiejus Bntutla, Rox 24, Wllspnville, III.
29—Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Cen- 

i ter, Pa:
, 30—j. Loonaitis, 107 N. Dutltioln St., Bep-
I 'ton. TIL,
32--L.

I 83—A. ----------- - ,
! Grand Rapids; Mich.
, 34—J. Audlejaitis, P. O. Box 118 

ton, III,
35— K. Bagdonas, 114 N. Vino St.,

I kin,. Pa.
36— Alex Keršis, ‘711 W. Poplar St.

I burg, TH.
37— L. Aimanas; " P. O. Box 568, 

Rhannon, Pa.
88— M. Tamulionė, 

Frankfott, III,
89— Tony Zedolek, 514 Aptumn Ave.

I linsvllle, DI.
I 40—Anna Kirtiklio-,
i Ohio. » .| 41—J. GuziavieienS, P. O. Box 400, Ronld, 

42-*-Frahk Miller, P. O! Box 264, Bucknėr,
’•I- . ,.48—M. Llngovįilenė, 424. Fordney Ave., 
Saginaw, MlcH. -

44^M: AŽukienB, P. O. Box 426, Bl.
45— M. Savukaltfen4, P. O. Box 262, CuOdy, 

Pa. ,
Petrauskas, P. O. Box 118, Blanfėnl, 

Ind.

D.L.K.K. DRAUGIJA
‘ . DETB(J)lfli, MICH. ' 

VALDYBA ■ 
Pirm. J. Liuhel'uih,

‘ ’ • .ri ■ a. įPZ AshlandFirm, pagelbinnikds, M. Bh-scirms,
• . 6388 Sparta

Nutarimų rašt. Pl Gyvis.
. . 7JL48 Mac Kcnzie

Turto rašt. J. Ovoraitls,
4689 Brandon 

Iždininkas A. Viigcla. / .
-.i, ‘ 7715 Dayton

KASOS: GLOBOJAI:
O. GnntAt'lenč,, r . ■ , •

■ •, 1242 Solvay
O. Zigmiintienė.■> 1

,9534. Russell Sfe
Susirinkimai atsibus lęis ketvirtą nedel- 

dienj kiekvieno mėpesio, 2 vai. po pietų. 
Lietuvių svetnindje, 25 lt Vcrnor Highway.

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONTELLO, MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

Pirm. Ę. BenlulIonC,, 16 Bunker Ave. 
Viėe-pirm, O. TursklenA, 79 Vine St. 
Pre*,, rašt. T- Zlzen, 673 N. Mein St. 
Firt. Rašt; K. CereSklenG. -87 Battle St. 
Ižd. M. Klimąvičiepfi, 31 Clarence- St. 

, . Raws Globėjos: 
V.. Baronienė, 9 Broad St.
M. DttoblenS, Ž21 Ames St.
V. Bartkienė, 29* Intetyale 8t>
Ligoniu RaŠt. M. Potsus, 184' Atneš -St. 
Maršalka J* fl|m'aęikiėnS> 88 Vine St. 

Vleo* gyvena Montello, Mass.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Sukatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant .trečių lubų, oringani kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios riišięs maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su . 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARN1NKAIS, nuo 
i0 v&Jandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai

Mijibakįąi dėlei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS pų, g^ąysiu ga
rantuotu patarnavimu. . (

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku, 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį* 
nė I.ietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai ’

W.

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe-
eialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojainc.

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

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

111 ,■■■■: .... .-r-Trr-rr/JT!■ ; r.,1-.— —a.. , ,, .t .JĮ1.1.11^

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a J i a s, 

i taipgi ir gardžių uŽ- 
, kandžių.
' Turi didelę svetai- 
,/nę, tinkamą ba

liams, teatrams, ve-
1 sthvems, sporto pa- 
rengįreąms ir t. t., 

‘ tik 3 blokai nuo 
; Staen Island Fer

ry.- • LUTV1NAS

Lu t v in’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisnluotas 
Real Estate—pirki
mui* ir pardavimui 
namų ir Žemių, 
taipgi {vairių biz
nių. Mflsų patarna
vimas prielankus.

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

flardymM. tūtai»ytaa», auatityniat, rapraat elektriku Ir magnatliais. Ir valiavimu, 
Ir Plan*; automobilio; mokinėm dlenomia ir vakarai* lletoviu i£._*nt,U kalboaą 
Mokytojais yra žymft. okapartai—L. TICHNIAVICIUS. B. J. VAITKUNAS Ir kiti. 
Leidimą (LImdm) ir Diplomą gvarantnojama už mažg užmokoatj. Mea padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užairažymae į mokykla kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki »-tal valandai vakaro. Nedėlioja nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
>2t K. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algoneuin 4-4049
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I ar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
| sipirksitė.

| ĮVAIRŪS LAIK-
' RODŽIAI NAU-
, JAUSIOS MADOS
1 UŽ PRIEINAMĄ 
į KAINĄ
■ t ’ , . .
I Taipgi taisau visękiuš laikrod- 
I žius ir kitus papuošalų daiktus, 
a Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
į stepgsiuosi ,pilnai ^patenkinti.

’VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

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

I — Hl»*

vybeje Eilinių Narių Komiteto, - Svarbiausią raporbtą davė

VIETINĖS ŽINIOS

Aido

Iš anksto tikietą kų rašytojų . reikės persiauk

veikalą
į Šelpimą Miesto Kaštais

kri-

metinių ai- j deracijos.

Organizatorė.

veikalo var- 
Aido Choro 
laike
kuris įvyks

Puslapis Šeštas "

> • »11
: a x* joc 2* irę a i?* k k 2* a a a ** a a a ** a & a a a a aaa

MEDięiN, qak,Taras

S. A CERNOV .Si’.’.
223 2nd s Avė. &.' 14th St.

Room 15, New. York -
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y. 
x-spiNduliu DIAGNOZA 

GAZO ANESTET1KA !
' VALANDOS:

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

tik susitarus. . ■;

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE.
Valandos nuo 10 iki 1 

'Nuo '4 iki 8
Nedėlioki nuo 10 iki 2

.Odos tlįgos _ gycĮopos sū 
patinusias gyslas jcirškinimaisliuosiioti, Workers , ln|ęrpatiQ- 

■ nal Relief areštuotus, darbųplįoy- 
;jus, mainiel-ių šplpejus ir\vi-

giant į krizį, adiečjai padarė jkuojančiąis Kentucky njąinię- 
jžangą visiems lygią ir priei- 1 .
narna — 65 centų iš kalno, o valstijos gu---- , . j. x ■ j
prie duru 75 centais Svarbu n’ui,; reikalaujant tuo.)aus, pa-

"PnPl

NEW YORK. — Dideliame i rio valdžia su tuom sutiko ir 
masiniame mitinge pereito 
penktadienio vakare, Star Ca
sino svetainėje,. buvo priimta 
rezoliucija .vienybės su strej-

“Skubink,” tai 
das, kurį sulos 
pramos sekcija 
Choro koncerto, 
sekmadienį, sausio 17, Labor
Lyceum svetainėje. 4:30 po 
pietų. Šis veikalas yra vienas 
iš naujesnės rūšies veikalų. Jis 
atvaizduoja darbininkų sąly
gas dirbtuvėje, darbininkų ne
pasitenkinimą del šių sąlygų, 
rolę darbo feikerių, kaip Mos
tės ir William Greeno. taip 
pat ir kunigijos rolę klaidini
me .darbininkų. Parodo, kaip 
T.U.U.L. organizuoja darbinin
kus ir veda juos į streiką. 
Veikaliuka^ pasidaro labai 
aiškus ir patenkinantis darbi
ninkams, o Aido Choro dra
mos sekcija bando daryti vis
ką, idant pastačius šį 
kuo tinkamiausiai.

Apart šio įdomaus 
bus ir gera koncertinė 
ma.
yonne, N. J

Antradienis, Sausio 12,1932

I Iš Metalistą Lygos Išmetė 
Renegatą Lifshitzą

NEW YORK.—Metalo Dar
bininkų Industrinė Lyga vien
balsiai išmetė iš savo organi
zacijos Benjaminą Lifshitzą, 
kaipo revoliuciniam veikimui 
kenkiantį renegatą lovstonietį. 
Pirmiau jis blivot ištrenktas iš 
Komunistų Partijos.

Paskutiniame Metalistų Ly
gos mitinge Lifshitzas pradėjo 
šmeižti Darbo* Unijų '.Vienybės 
Lygos kovingą -politiką, agi
tuodamas grįžti atgal į Ameri
kos Darbo. .Federaciją. ■- Vie
nas; iš susirinkimo dalyvių, 
Johm Steuben įplačimi < paaiš
kino, kokią streiklaužišką ro
lę lošė Gjtlowas stų .Lifshitzu, 
laike Patersono šilkų audėjų 
streiko. Nariai pritarė Steu- 
benui, ir Lifshitz tapo vien
balsiai išvytas, iš Metalistų Ly
gos, kaipo buržuazijos agen
tas.

Šukniasiūvės ir suknia'siū- 
viai Brbnx'e yra labai šykščiai 
apmokami; daugelis tegauna 
tik 7 iki $10 už 50 valan
dų darbp savaitę. Todėl Eili
nių Narių Komitetas rtiošia 
juos streikan.

“SOVIET RUSSIA TODAY” 
GIMTUVIŲ BĄNKIETAS 

Naujo žurnalo _ ___
šia Today” gimtuvės bus ap
vaikščiojamos per specialį ban 
kietą penktadienio vakare, 15 
d. sausio, Stuyvesant Casino 
svetainėje, 140 Second Ave., 
New Yorkę. Pradžia lygiai 
7 :30 vai.
perkant, kainuoja tik 75 cen
tai, prie svetainės gi durų $1. 
t)ž tdi’ bus duodama gerai vaka 
rienė, , sų •.mujzįką^ daii3ipjs ir 
prakalbelėmis re'daktbrnj ■"^So
viet Russia Today,” Daily 
Workerfo,' Labor I D'efenderio, 
Freiheito,'1 Novy Miror if kitų.

A. Ę. MagiK Jis pabrėžė, kad 
proletarinių korespondentų ir 
rašytojų organizavimasis yra 
dalimi revoliucinio šioj šalyj 
darbininkų judėjimo; ir Ame
rikos revoliuciniai plunksnos 
darbininkai vaduosis pagrin
dais, kuriuos pądęjo Tarptau
tinė’ Revoliucinių Rašytojų 
Konferencija, įvykusi Charko- 

Soviet Rus-i ve, Sovietų Sąjungoje, 1931 
metais.

Po raportų sekė plačios ir 
gilios diskusijos apie revoliu- 
cionizavimą visų mūsų ’raštų 
ir korespondencijų. Dauge
liui ir 1 ligšiolinių darbininkiš-

lėti. Savaipie gi’, taip persi- 
auklėti, dą.upęljui ^iįtų, vperil- 
gaš* kelias ir; įvairiorhJs "klai
domis. Todėl būtinai reikalin
ga tam,tikra proletarinių. ra
šytojų ir korespondentų orga
nizaciją su savo,centrais;ir tyiu i 

jrais, kurie. galėtų duoti nu-

Bankieriai Nori Galutinai 
Sustabdyt Bedarbiu

zj

Kuopo rinkimas įvyks

L Darbininkių Susivienijimo 
Amer. 1 Kp. Susirin

veikalo, 
progra-

Drg. Višniauskas iš Ba
ir mūsų mylima

L. Kavaliauskaitė dalyvaus
programoje. Aido Choro Mer
ginų Sekstetas rengiasi pilnu 
garu, kad padarius dar geres
nį įspūdį, negu seniaus, savo 
choro koncerte. Bet ir Ai 
Choro vyrai nesnaudžia-. Jie 
taip pat rengiasi su dainomis. 
Apart Aido Choro, bus ir la
bai geras vokiečių “Arbeiter” 
Choras, kuris pilnai prisiren- yra sėkmingesnis.

■gęs prie šio koncerto.
Aido Choras per metų me--Įn ,V1 . ...

tus tarnavo darbininkiškoms ! f arCISnlITiaS VlCIiybCS SU 
organizacijoms ir visuomet sto j KnnhmLv IVkinioriaic 
vėjo su darbininkų klase, to- ^nlUCKy iUaimeriaiS

SJiusio “Laisvės” svetai 
Pradžia, kaip paprastai, 

8 vai. vakare. Visos narės bū
tinai ateikite, nes yra daug 
svarbių reikalų. O kuo susi
rinkimas skaitlingesnis ,tuo jis

NEW YORK. — Per 
mažėjo miesto vald- 

tplaukos; reikia naujų di- 
elių paskolų; kitaip augštes- 

ni miesto valdininkai negalėtų 
lupti sau po kelias dešimtis 
tūkstančių dol. i 
gų. Įplaukoms sumažėjus, su
siaurėja ir grafto šaltiniai val
dantiems politikieriams. Bet 
majoro Walkerio pasikalbėji
me su Morgano kompanijos 
bankininkais apie $90,000,000 
paskolą miestui, buvo pastaty
ta griežta sąlyga, —kad mies
to valdyba uždarytų visus sa
vo biurus, kurie buvo įsteigti 
šiokiam tokiam bedarbių šel
pimui.

Gautomis žiniomis, ,Walke-

rodymūs ir per kuriuos gali-! 
mą būtų apsimaipyti patyri
mais toje srityje. > Dabartinės 
gi konferencijos kaip tik ir 

! yra tikslas pralaužti; ’ pirmus 
ledus tokiai organizacijai. To
dėl už poros mėnesių po šios 
prirengiamosios konferencijos 
bus šaukiama plati visų tautų 
darbininkiškų plunksnos dar
buotojų konferencija delei 
įkūrimo pastovios revoliucinių 
rašytojų ir korespondentų fe-

1 :
Et Neužmirškite! iri Manęs | 
? Dovanom ar patys sau norėda- į 
Imi pirkti laikrodžius,7 daimantus | 

daiktų ži- ? 
pigiau nu- į

KRAUJO? ;SPECĮĄLISTAS 
Gydau jr{ chroniškas vyri^ ir

J moteruk HgaS kraujo ir' odos. ' 
{kraujo ir šlapumo.

'^DlRįiMEER , .
156 W. 44th St., Rooni 302 

New York, N. Y.
j . Valandos Priėmimo s, jį j 1 t 

Ryte.’riuo *10 iki ’1, Po pietų'.nuo 8 
iki 9 vai. vąkare 

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Naftie

BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas 
2J4 Bedford Ave., Brooklyn 

let. CJcecnpoiiA 9-7831
Geriausia .Siudi/a Hrooklune

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Konferencija išrinko laiki
nąjį komitetą iš 14 narių, su
sidedantį iš įvairių tautų rašy
tojų ir korespondentų atsto
vų.

Vienbalsiai tapo ’ nutarta 
pasiųsti protesto telegrama 
Kentucky valstijos gubernato
riui prieš terorizavimą strei
kuojančių manierių. Sykiu 
telegramoj reikalaujama ir 
paliuosuot visus įkalintus strei
ko dalyvius, mainierių šelpė- 
jus bei jų vadus.

Įdomiausias dalykas, tai bu
vo pačios diskusijos; Tik rei

škia'stebėtis, kiek mūsų judėji- 
j me randasi jau augštai. išsila
ipinusių, ' revoliuciniai — kri
tiškų korespondentų ir rašy-

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, IR iš čia 
PAS1UNČIAM b KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINEI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM. •

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MŪSU
'5č * ' ’ ’Telefonas niekad' nemiega.! .52. • } ; ‘

I • i ‘ .» > h . • ■. • ; ’ i -• ’ U»-
įžangą visiems lygia ir priei-

TTTT7
i;

rūpi apsaugot įplaukos. did- plačią steigiamąją rašytojų ir

Reporteris.

pabaigoie nis mitingas prieš

Telephone, Green point t-1810

A.

I i
iXXZ

laauii

11 
ikl 
iki

ir bonų savininkams.
Miesto valdyba susirūpinus 

tik savo pasakiškai didelėmis

o 
E 
o

5"

tTačiaus
jie praleido tą didelę progą.

algomis ir milžinišku graftu. • nusitarkite atvykti į netolimoj 
Ilooverio valdžiai, labiausiai ateityj šaukiamą proletarinių

žiausių. išnaudotojų, ir tai vis korespondentų konferenciją.
kaštais darbo žmonių. Visa 
vietinių valdybų mašinerija,

T»*let»h<Hin. S’-HgK t-44©>

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

vienas šiuos žodžius rašantis 
. Draugai lietuviai 

korespondentai ir bendradar
biai, nepadarykite tos apsilei- 

jdimo klaidos sekantį sykį; visi

minėdama drg. Karolio Lieb-1 tinius siurbėles ir jų valdžią • 
knechto mirties sukaktuves, Į duoti tinkamą greitąją pagel-I 
kaipo didvyriško kovoto i o
prieš 1914-18 metų imperialis
tinę skerdynę. t ■ i

paremti šį parengimą.,, (
Komisija.

gaiš užtikrint išmokėjimus

riais ir , mušta telegrama, tos 
ubernatOjTiųi, paffoo-

1$ Prirengiamosios, Rašytoju 
Korespond. Konferencijos

NEW* YORK. — .Šękm’adię- 
nį, Workers Centre;, buvo at-

t medicinos, daktaras

B. BAGDASAROV
' ' ’ ' ‘ ‘ 200 Stfcdnd ‘ Avė/

Tarpe 12 ir 13 galvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIU 

•organų LIGAS
Valandos,, naprastamos dienomis nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais n u v 5 
8 vai. SėkTnhcUcniaįB, nuo J t rytų 
2 , Vai. no 1 pietų. 1 '

Tclef? ALGANQUIN 4-8294

Graborius
UNDERTAKEN

i.AJDOTUVIŲ DIRKKTOBH1B

H H HMI'lUtlV lUlHI 
t i I»aJ Kainuoja Ir ųddoją numirusiu* 
an| (visokių kapini^;', pąmimda hii

Krikitynoma Ir paslvattinejlmams.

• (281 Bedford' A vend. 
!! BHOOKIA'N, N1, f Y) 1

JONAS STCKES
512 Marion Si., kampas Broadway 

BROOKLYN. N. Y.
Tel Dickens 2-1182

■ inn
..........-I- ii'tXiliin, , " • 'Ą1 ‘ ■» .Ii.mU,... «» ' ■i inilhlii&Btil* i / į

del visi darbininkai ir pritarė
jai turėtų dalyvauti šiam kon
certe, parodant, kad jie įver
tina tokį nusistatymą choro, 
ypatingai šiais laikais. Įžan
ga labai maža, nes atsižvel-

Metinis Tarpt DarbHnk, i g Jf
• Apsigynimo 17 Kp. Mitingas tiškai paremta vasario i <j. ae- 

______  j monstracijos prieš badą įr ųz 
Tarptautinio Darbin. Apsi-1 

gynimo 17-tos kuopos metinis 
susirinkimas įvyks sausio 13 
d., vakare, trečiadienį, “Lais
vė'.” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St.

* Draugai ir draugės, visi, ku 
rie priklausote prie Tarptauti
nio Dąrbininkų Apsigynimo, 
būkite susirinkime. Tai svar
bus susirinkimas; jame turi
me išrinkti naują valdybą 
1932 metams ir persiorgani
zuoti naujais pamatais; taip
gi turime prisirengti prie ba- 
zaro, kuris įvyks j 
vasario mėnesio. Yra ir kitų 
reikalų.

Kurie esate dar neužsimokė- 
je duoklių, ateikite ir užsimo
kėkite. Norą vieną sykį į me
tus visi dalyvaukite. Tarptau
tiniam Darbininkų Apsigyni
mui reikia pinigų vesti bylas; 
tai turime pasistengti, turime 
taipgi prisirengti prte didelių 
konferencijų, kurios yra šau
kdamos, kaip (ai, už paliuosa7 
vfma' visų politinių'kalinių ir 
gynimą ateivių teisių.

Tad būkite visi, draugai ir 
draugės, nors šiame metiniam 
mitinge.

Organizatorius.

į bedarbių šelpimą lėšomis val
džios ir kapitąlistų. ,

Apart kitų, mitinge kalbė
jo ir jaunas mainierys Powell, 
atvykęs iš Kentucky angliaka
sių streiko lauko. ; •

New Yorko Mitingai ir 
Pramogos
LIEBKNECHTO MINĖJIMAS

“Į kapitalistų kariškus su- 
mokslus atsakykime griežta 
kova prieš karą!” su šitokiu 
obalsiu «yra šaukiamas masi- 

‘ j gręsiantį 
imperialistinį karą, penktadie
nio, vakare, sausio 15 d., New 
Star Casino svetainėje, 107 St. 
ir Park Ave. Tą mitingą' ren
gia Jaunųjų Komunistų Lyga,

SUKNIASIUVIŲ MITINGAS
NE\y YORK.—Masinis -visų 

snkniasiūvių < -.(dressmeikerių) 
mitingas Bronxe yra šaukia
mas šior . trečiadienio i vakare, 
sausio 13 d., .Belmont ■ Hali, 
599 E. 184thi St. Pradžįa 6 :3Q 
vab Mitingas rengiamas vado-

MASKARADŲ BALIUS
Rengia Lietuvių Amer. Piliečių Kliubas

ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO (JAN.) 16, 1932
NUOSAVAM NAME

80 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7-tą Valandą Vakare

ĮŽANGA 50 CENTŲ ASMENIUI
ORKESTRĄ V. RETlKEVlčIAUS •

«

Už įdomiausius kostiumus bus duodama keturios dovanos—dvi vy
rami ir dvi moterims; pirmosios dvi auksu->-$5 ir $2.50

Kliubas yra visų Brooklyno lietuvių organizacija ir jis savo sve- * 
čius stengiasi patenkinti visus lygiai. Jo parengimuose kiekvienas 
jaučiasi kaip namie, ir todėl • in pramogos būna vispomęt skaitlin
gos. Kas norite susipažint su kuo daugiaūsiaį žmpijių if smagiau
siai pagilinksminU-nateikite į Šį Mdskaradų^ Balių. | į *

<♦>

<♦>

<t>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<!>

tuojaus pradėjo uždarinėti 
miestines bedarbių šelpimo įs
taigas. . Apie uždarymą “grei-; 
tosios’ pašalpos biuro jau bu-! 
vo rašyta 'primesniuose “Lais-1 
VM. ; xl^eLrJu^.e’ < f j, cisku KorespųncienTų ir rasy-
< < *^rto Valdybą- ap- toj’ųį/ypač gi jaunųolių.iš-Jau-
šk^iuiuo^. ’kadwnfeuztdks nei ( pionierių ir Jaunųjų Ko- 
tęs (90 jnihopą paskolos. To- ( mknistų* Lygofc. > < i ui < i 
del, Walkerjsr^'P^r/newyorKi- , Lietuviai komunistinės spau-
nį sen^t^rių Copelandą Wash- korespondentai būtų galė-

,į Ho^enO j^ ,gja -pasimokinti apie savo 
valdžią;{ reikalauja., kad rtnes- parejgasi ir’rolę daugiau, negu 
to finansavimui būtų ‘ duota bent kada pirmiaus. 
Nęw Norkui stambi paskola is -- - - -
$2,000,0.00,,000 fondo. O tai | į^Uo visų ■ šios plačios apielin- 
fonda.s, kurį sugalvojo prezi- Į lietuvių komunistinės spau
duotas Hooveris, kad jo pini- dos bendradarbių tebuvo tik 
gaiš užtikrint išmokėjimus , - 
pelnų gelžkelių kompanijoms reporteris.

^S.S“«S':i*M.-ly™saoraNari>m 
mą darbininkams pragyvena-! Aido-Lyros ekstra pamokos 
mos pašalpos. ’ [bus antradienio vakare (sau-

' Bet bedarbiai ir dirbantie- šio 12). Visi nariai, turit da- 
ji yra pasiryžę, vadovybėje (lyvaut, nes bus generalė pamo- 
Kbfnunistų Partijos ir Bedar-|ka prisirengimui prie ateinan- 
bių Tarybų, priverst kapitalis- i čio koncerto.

Org . P. F. P.

b^ yjsiepis będąi^biains-; ir ^išleis-1 
ti sofcialėš'apdraudos^ įstaty- 
mįąl tikslu * y fa iš anks- i 
to emp|)ili4i^oj|vpią (ti^fNew 
Yorke,• beL ir visūdSe kitilose I 
Įmestuose' ‘didžiausi bedarbių 
ii< 'dirbančiųjų demohstraciiiiai 
išs’toj‘ihlai vasario 41d. ( 1 ( (• ' '

SUSIRINKIMAI
“LAISVĖS” BENDROVĖS 

DIREKTORIŲ AT YDAI
Direktofįų posėdis ątsibus ketver

ge. 1.4 d. sausio, 8 vai. vakare', “Lais
vė jė,” ■ 46 Teh Eyck St.,' Brooklyn, 
N. Y. Direktoriai visi būtinai daly
vaukite, nes yrą daug svarbių reika
lų. ' ‘ ' X Biihbienė. ’'

<, Sekretorė i • 
j / ( i j ■ ! i v • ' <9-H)
t-wv-’--;—t-w-<  —r-t-r i—“T’T 
* REIKALAVIMAI ’ 
>, ' ' , GARAGE ■ , H-

Reikalingas partneris, kuris galė- 
tų vesti biznį ip būti pįlnu bosu, nes 

laikyta pirma revoliucinių irą-i aš esu Real Estate ir' Insutarice 
Švtnili ir kore^nondentii i bi2nvJ» tai neturiu laiko prižiūrėti, syrojų nę Koresponaenrų ko | Partn€riu gali likti turėdamas nuo- 
ferencija. t Dalyvavo 60 de- savybę ir dalį cash arba Visus cash, 
legatu, o su . pašaliniais dar- i086!?1? Vastunas, 227 Leonard St., Brooklyn, N.' Y. Telephone Stagg 

2-7235.
(9-14)

ferencija.
legatų, o su »• pašaliniais dar
bininkiškais rašytojais ir’ ko
respondentais buvo dalyvių iki 
100. : '

šią ‘konferenciją * Sušaukė 
John Rebd-KHubak, žydų* rašy
tojų organizacija Proletpen, 
Vengrų Proletariniai Rašyto
jai ir Korespondentai ir Kul
tūrinė Darbininkų Federacija.

Pirmininku išrinktas Noyy 
Mir redaktorius drg. Botisbv, 
o sekretorium , H. Ober atsto
vaujantis Darbininkų Labora
torijos Teatrą. -

PA JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU .pąrtnerio į restoracijos 
biznį. Vienai • perdaug sunku. Biz
nis gerai įdirbtasl ’ Atsišaukite 97J 
E. 7th $t, New York City.

, ’ ' > (8-10)
PAJIEŠKAU darbo valgykloj. Esu 

vįrėjas,, turįu ilgų me^ų (patyrimą. 
Taipgi gali kepti visokius pyragus. 
Gėo. r Cook, 101-57—-108th St.; Rich
mond Hill, N; Y. i Telephone Virgi 
nia 7-4278

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklynę, taip ir 
kituose* miestuose, • biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
me d egos yra užlaikomos, vi- 
.sur reikalaukite

Naujokų Cigarų
; JONO ARBA

PETRO iht i j t r r o

Kairios po 
į I 10c ir 15c ' 

............Tai '
LIETUVIŲ

> , tsdiębystes
Petras ' Naujokas rir. . n . TSavininkas lcigARAI

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

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė >

361 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

----n,

BIZNIERIAI GARBINKIT 
i' ĖS- “LAISVĖJE’’

JONAS STOKES 
"Fotografas’

Šiuomi pranešu savo kostume-
riams. kad perkėliau savo studiją 

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

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

SKAITYKIT. PLAT1NKFI 
“LAISVE

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) Į 
Brooklyn, n. y.

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiėms 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 
z . I s PJ

i -Telefonas, Midwood 8-6261
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