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Darbininkai Visų Šalių, j 
Vienykitės! Jūs.Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

. : i :rfJ
» srities. — 
N'acionalėj

Prieš Pittsburgho 
mainierių streiką 
Mainierių Unija ten teturėjo 
apie 100 duokles mokančių na
rių. Laike streiko į revoliuci
nę uniją įstojo 25,000 narių.

Laike mainierių streiko į l 
Komūnistų Partiją Pittsburgho ; 
distrikte įstojo apie 1,000 nau-1 
jų narių. Tai didelis revoliu
cinio judėjimo laimėjimas.

Kad palaikyt tuos naujus na- ; 
rius partijoj ir unijoj, tai v 
svarbi problema. Senesnieji į 
partijiečiai privalo nesigailėt a 
nei laiko, nei spėkų lavinimui J 
naują narių. Unijos ir parti-1 
jos darbas turi būt pastatytas J 
taip, kad darbininkai suprastų / 
ir pamėgtų j f.

Gavimas naujų narių tėra l 
viena pusė klausimo. Palaiky-/] 
mas jų mūsų partijoj lygia/] 
svhrbi problema. j
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Chinai Sunaikino Japonų 
Pėstininkų Kompanijų

MAINIERIŲ STREIKO FRONTO DRūTl-
NIMAS; PARINKIM AUKŲ STREIKUI

Buržujus Pranašauja Eilę 
Socialių Revoliucijų

Komunistų Partijos žurnale 
“The Communist” už sausį tel
pa du straipsniai apie streikus. 
Drg. Weinstone rašo apie Law
rence audėjų kovą, o d. Win
ner analizuoja mainierių strei
ką. Abiejuose straipsniuose 
iškeliamos klaidos ir trūkumai 
laike tų kovų.

Komunistai nebijo savikriti
ka. Konstruktyvėj formoj ve
dama savikritika, parodant re
voliucinės vadovybės stiprią
sias ir silpnąsias puses, pade
da komunistiniam judėjimui 
bolševizuotjs.

Žinoma, darbininkų priešai 
nusitveria mūsų savikritikoj iš
keltas. klaidas ir bando jas pa
naudoti uždavimui smūgio Ko
munistų Partijai. Taip daro 
lietuviški oportunistai. Bet jų 
bijot mes neturime. Užgniau
žimas savilęritikos ilgainiui 
skaudžiai atsiliepia ant revoliu
cinio judėjimo ir pasitarnauja 
to judėjimo priešams.

“Laisvė” pasistengs paduoti 
savo skaitytojams turinį tų 
straipsnių apie audėjų ir mai- 
nierių streikus.’ Mūsų drau
gai turės progą susipažinti ne 
tik su atsiekimais, bet taip gi 
su- klaidomis ir nukrypimais, 
kurie tapo padaryti tuose abie
juose streikuose. <

Sūnus seka paskui tėvą. Se
nis Robert La Follette ištisus 
desėtkus metų demagogijos pa- 
gelba dirbo Amerikos kapita
lizmo naudai. Dabar ta pačia 
misija užsiima jo sūnus Robert 
La Follette. Seniui numirus 
jaunasis atsidūrė Jungt. Vals
tijų Senate. Iš ten jis dabar 
įsilindęs į “progresyvio” kailį 
bando sulopyti trūnijantį Ame
rikos kapitalizmą.

TOKYO. — Pranešta, 
kad sausio 11 d. Mandžu- 
rijoje ties miestu Sinmin 
5,000 chinų partizanų pa
darė puolimą ant japonų. 
Keturi japonų oficieriai 
ir 30 kareivių paskersta, 
o likusioji dalis pėstinin
kų kampanijos sužeista.

Panašus partizanų vei
kimas pastebėtas ties 
miestu Machiapu. Vadi
nasi, Chinijos liaudis pa
ti pradeda priešintis Ja
ponijos plėšikams.

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Binghamton, N. Y.—Ket
virtadienį, sausio 14 dieną, 
7:30 v. vakare, kalbės drg. 
R. Mizara. Susirinkimas 
įvyks lietuvių svetainėj, 315 
Clinton St.

Newark,- N. J.—Šiandien, 
sausio 13 d., 7:30 v. vakare, 
ALDLD. 5 ir TDA. 19 kuo
pos rengia masinį susirin
kimą, kuriame kalbės d. A. 
Bimba. Prakalbos įvyks 
Kubio svetainėje, 79 Jack- 
son St. Taip pat dainuos 
Sietyno Choras. / ' '.v-

New York, N. Y.—Perei 
ti metai (1931) buvo 
čiausi šiame mieste per 
staruosius 63-metus.

šil-
pa-

Bombay. — Suareštuota 
Gandhi pati už agitavimą 
prieš taksų mokėjimą Ang
lijos valdžiai. Ji turi 60 
metų amžiaus.

PINEVILLE, Ky.— Vai- sekcijų konferencijų. Tos 
džia areštuoja mainierius ir konferencijos įšklausys ra- 
nepaleidžia po jokia; kauci7 portus iš streiko lauko ir 
ja. Štai jie atsisakė pa- suorganizuos streiko komi- 
leisti po kaucija Nacionalės 
Mainierių Unijos organiza
torių d. Collette, y aisti jos 
prokuroras pareiškė, kad 
nepaisant, jeigu būtų už
statyta $10,000, vis tiek 
Collette bus laikomas kalė
jime.

Pereitą penktadienį strei
ko pildomasai komitetas 
laikė susirinkimą ir. nutarė 
tuoj aus sudrutinti streiko
frontą. Ateinantį šeštadie- rinkti aukų del Kentucky 
nį bus laikoma vienuolika streikierių šelpimo.

tetus, • Šimtai mainiferių bus 
įtraukta į streiko vadovy-

Šelpimas streikuojančių 
mainierių yra svarbi pro
blema. Tūkstančiai vyrų, 
moterų ir vaikų neturi iš 
ko pavalgyti. Jie eina į pi- 
kieto linijas, bet būdami al
kani negalės ilgai tesėti. 
Turime eiti mainieriams 
pagelbon. Visur reikia pa-

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ SENATAS AUKO-

COPENHAGEN, Dani
ja.— Čionai atsidarė kon
ferencija 34 šalių spau
dos atstovų. Susirinkę 
buržuazijos agentai. Da
nijos užsienio reikalų mi- 
nisteris ponas . Munch 
sveikino delegatus ir pa
sakė labai 
prakalbą, 
vo: “Mes 
slenksčio 
ro, kuris
ciales revoliucijas dauge- 
lyj kraštų, kurių plotmės 
negalima permatyti.”

Ir buržuazija negali ne
jausti, kad kapitalizmui 
ateina galas.

nusiminusią 
Jo išvada bu- 

atsidūrėme ant 
ekonominio ka- 
gali atnešti so-

Nušove 6 Jaunuolius

į SKANDALAS SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ
! AMERIKOJ 14 KUOPOJ; VIRŠ 50 NARIŲ
i IŠBRAUKTA IR APIE 50 SUSPENDUOTA

K I. >’

CLEVELAND, Ohio. —’visame kame. Bet 
“Tyrųjų tėvynainių” valdo- į pasitraukus, dabar matute, 
moj SLA. 14 kuopoj iškilo iki kokių niekšysčių tie į. 
didžiausias skandalas. Da- mentai dasileido prieš kį- ,. 
lykas štai kame: Apie pa
baigą pereitų metų,

; i i

JA KAPITALISTAMS 2 BUTONU DOLI BUCh™.-
---------------------- Įnijos teroras pavergtoj Bes- 

sarabijoj nesiliauna siau
tęs. Sausio 11 d. Rumuni
jos parubežio sargai nušo
vė šešis jaunus darbininkus 
žydiškos kilmės. Jie ėjo 
skersai Dniestro upę ir Ja- 
po nudėti. Valdžia paskel
bė, kad tie jaunuoliai buvę 
komunistai.

ma pašalpa fabrikantams 
ir bankieriams, kurie nebe
gali išsiversti su savo biz
niu.

Vadinasi, Washingtono 
valdžia šelpia kapitalistus, 
o badu marina dvyliką mi
lionų bedarbių. Du bilio- 
nai dolerių kapitalistams, o 
nė cento 1 milionams badau
jančių bedarbiai n .. j-m .

WASHINGTON.— Jung
tinių Valstijų senatas 63 
balsais prieš 8 užgyrė pre
zidento Hooverio programą, 
“delei prašalinimo krizio.” 
O ta programa sako, kad 
tuoj aus valdžios lėšomis 
bus suorganizuota “atsta
tymo” korporacija su 
dviem bilięnais kapitalo. Iš 
tos korporacijos bus' teikia- 

.. ...................................................-

Ispanijos Socialistai
Streiklaužiy Rolėje

MADRID.— Sausio 11: d.; _ __________ ;
turėjo prasidėti visuotinas ipRtsburgh^rTerminal Coal 
darbininkų streikas, kurį > kompanija paskelbė mai- 
šaukia revoliucinės unijos. !nierįam < a}gu nukapojimą 
Bet šitam streikui griežtai jant jo nuo§. Tie mainie- 
priešinasi valdžia, Socialis-! rjaj kol kas priklauso .prie 
tų Partija ir socialistų vai-1 j 

domos darbo unijos 
siems socialistų

darbininkams įaį eilinių narių paskelbė

Penki Šimtai Mainie< ; 
r irų* Išėjo. Į Streiką 
PITTSBURGH, Pa. .-t

K LIETUVOS

lykas štai kame: Apie pa- tus # narius. Jie skriaudžia , 
baigą pereitų metų, kuo- • narius ir braukia juos lau- 
met prasidėjo apkalbėjimas ^<an organizacijos, O, > 
kandidatų į SLA. Pildomą- Centro sekretorė, ar nežinų ( 
ją Tarybą,, kilo karštų dis- apie tai? Kodėl P. T. neta? 
kusijų tarpe Gegužio šąli- Na savo žodžio? SU.A. na- 
ninku ir Jurgeliutės pase- 1 
kėjų. Tuo pat laiku prade- 
jo eiti gandai, kad narių' 
duoklės nesiunčiamos į 
Centrą. Kad persitikrinti, 
kiek tie paskalai yra teisin
gi, nariai išrinko specialę 
komisiją to viso ištyrimui. 
Komisija ėmės už darbo. 
Pareikalavo iš P. T. origi
nalių blankų už visus 1931 
metus, kuriose yra narinių 
duoklių pasiuntimas.

Pasirodė ve kas: Narių 
mokesčių knygelėse užrašy
ta užsimokėję iki pažymėtų 
datų, bet blankos parodo 
visai ką kitą. Blankos pa
rodo, kad virš 50 narių iš
braukta ir apie tiek pat su
spenduota.

Jieško kaltininko, -bet kur 
tu jį rasi.’ Sakysime, čia 
kaltė vieno 14 kuopos fi
nansų sekretoriaus, 
kur gi buvo iždininkas, kad 
jis apie tai nežinojo? Kur 
buvo kasos globėjai, kad 
jie nežiūrėjo knygų ir ne~Įt;ag0 j kitus miestus. Jau: 
pertikrino finansų knygų ?_ iki 20,000 darbininkų strei- 
Pagaliaus, o kas pasidarė 1 kuoja. Ypatingai gerai pa
su Centro sekretore, kad ji; sirodė Santiago susisieki- 
nepranešė kuopai, kad tiek i 
narių sūspenduota ir iš
braukta? Ji net nė į orga
ną nepatalpino. Pasirodo, 
kad čia buvo visų sužinus 
darbas. ,

Dabar nariai ateina pas 
mus . ir klausia> ką daryti, 
kad jie tapo nuskriausti. 
Mat, kuomet mes kartu 

’priklausėme 14 kuopoj, tai 
su tais pačiais narių 
skriaudikais prisiėjo sun
kiai kovoti ir net atsidurti 
teisme, kad apgynus’ savo 
teises. Tas buvo 1927 me
tais ir 1928 metų birželio 
mėnesį mes laimėjime. 
; Lai būna aišku dabar vi
siems, kad tie patys ele
mentai 1927 metais norėjo 
mus • išmušti iš 14 kuopos, 
kuomet tenai priklausėme 
ir reikalaudavome aiškumo 
-r- ..... , ....     -

riai darbininkai, būkite ant 
. Reikalaukite P.

T. paaiškinimo apie SLA.
; 14 kuopos įvykius. ’

Šį kartą pakaks apie tai. 
Manau, kad dar teks pakal
bėti tuo reikalu per dien
raštį “Laisvę.” > •t /

A. P. Baltrušaitis.

Chilėj Prasidėjo 
Visuotinas Streikas

Bet

SANTIAGO, Chile.-—gau
sio 11 d. revoliucinės uni
jos paskelbė visuotiną strei 
■ ką tiesioginiai prieš kruvi
nąją valdžią. • Darbininkai 
reikalauja paliuęsavimo j vi
sų politinių kalinių, palei
dimo kongreso ir paskelbi
mo naujų rinkimų, bedar
biams apdraudos ir pašai-, . 
pos, ir tt. m ,

Streikas plečiasi iš San1. ’Judesių Darbai
KRAKĖS, Kėdainių apsk. 

Kožukauskas, Krakių vals
čiaus sekretorius; šaulys. 
Teiraujas apie kompartiją, 
išeina vakarais į gatvę sekt 
komunistus.,. Dalyvauja 

senos United Mine .'Wor-j naktimis prie kratų ir areš
tų.

Anupras Macevičius, ma
žažemis, šiaučius, tarnavęs 
prie caro kariuomenėj, pas-

•w Vi- i kers of > America. Vadai bu- 
įtakoj i vo priešingi, bet penki šim-Karachi, Indija.— Čionai

suareštuoti ir įkalinti šeši j esantiems 
nacionalistų vadai. Griežtai j griežtai įsakyta pasilikti streiką prieš algų "nukapo- 
uždrausta laikyti masinius' darbe ir ~1_~T m ‘
susirinkimus.

Pereitą pirmadienį jaunasis 
La Follette kalbėjo per radio. 
’Demagogija . jo įrankis. Jis 
moka apverkti likimą dvylikos mėgsti 
milionų bedarbių. Nuliejo ke-1 
lias ašaras už moteris ir ba-' 
daujančius kūdikius. Bet prieš 
šią supuvusią sistemą nė žode
lio. ’ Taip pat nė žodelio-už tai, 
kaj ,tie bedarbiai organizuotus 
ir kęvętų prieš alkį. ,

Demagogas La Follette siūlo 
federate! valdžiai tudjaus išlei
sti penkių biltonų dolerių na
minės paskolos bonų. Kapita
listai tuos bonus supirks, o val
džia už tuos bonus užves vie
šuosius darbus. Prie tų darbų, 
girdi,! gaus darbo puspenkto 
miliono darbininkų! Jeigu taip

Budapest.— Buvęs Veng-: 
rijos premjeras Bethlen iš-! 
vyko į Romą pasimatyti su 
Mussoliniu. Bandoma už- 

tampresni ryšiai
tarpe tų dviejų fašistinių

ir butų, bet ką darys dar virš. J1 nukerta algas ant 15 
septyni milionai bedarbių? čia nuoš. visiems . savo darbi- 
La Fpllette tyli.

,—— j—...................

kębauti. Tuo tar-1 jimą. 
pu valdžia griebiasi teroro ’ 
prieš streikierius.

Japonija Apginkluoja

LaureJ, Del.— Subankru
tavo People’s National bam 
kas.su $700j00Q depozitų.

NUKERTA ALGAS 50,000 DARBININKŲ
’ H ‘ "

NEW. YORK, N.' ¥.—■ A- 
meyican Railway Express 
kompanija paskelbė, kad

ninkams. O tas palies 50,- 
000 darbininkų. Tie darbi-.

Txie bonaj ,ne" ninkai yra organizuoti, betišriš bedarbė klausimo, jeigu 
juos Washingtono valdžia ir 
išleistų. La Follette programa 
taikoma tam, kad sulaikyti al
kanus bedarbius nuo kovos už 
pašalpą ir socialę apdraudą. 
Kapitąlistų valdžios bonai eis į 
kapitalistų 1 kišenius ir neš 
jiems naujus pelnus, o darbi
ninkų klasė pasiliks vargti ♦ir 
kentėti.

Darbininkų atbudimas prike
lia iš miego visus demagogus. 
Visi apgavikai imasi, už darbo, 
kad tuos darbininkus nuramin
ti ir užbovyti. Bet tas pats 
darbininkų atbudimas po Ame
rikos Komunistų Partijos vado
vybe nušluos visus demagogus 
ir apgavikus. f j ’

Kentucky mainierių |£jau buvo pas baltagvar- 
kova skatina sios apielin- ^įe^iUS) 1919 metais grįžo į 
kės maimenus nepasiduoti LjetUVą, pastojo tarnaut į
anglies baronams.

Port Arthur® Uostą i Amerika Smaugia Ha- 
džJ0KmRa7& Jaajgin°kiuoti waii<Sal®s Gyventojus
Port Arthurą, kurį japonai 
atėmė nuo Rusijos 1904 me
tų kūrė.... Japonijos • impe
rialistai drūtina savo kari
nes, spėkas.; • f ( I I ?c i

.i.i -■ i. JĮ. .

jų’ unijos1 Reakciniai vadai 
nesirengia kovai prieš šitą 
užsimojimą. <. ., ..■■■' \

Nukapojimas algų duos 
kompanijai $8,000,000 /per 
metus pelno. Bosams , ne
svarbu, kad apie 200,000 
vyrų, moterų.ir vaikų turės- 
suveržti savo diržus, i Jiems 
nesvarbu, kad tūkstančiai 
šeimynų atsidurs didžiau
siam varge. Kapitalistams- 
svarbu tik kapitalistų pel- 
nąi, O reakciniai senųjų- 
unijų: vadai padeda kapita
listams tuos jų pelnus pa-s 
didinti. ĖJ ‘ ru

Kelios dienos >atgal Ame>- 
rikos^karo laivyno 2 oficie- 
piai [ir tūla ■ amerikone i po? 
pia r nužhdė : vieną > Hawaii? 
sMos jaūhudlį.’ Kilo didžiau* 
sias sumišimas mieste Ho
nolulu i ir; visoje, kolonijoje.- 
Laidotuvėse dalyvavo i du 
tūkstančiai; < hawaijieciu. 
Vietos: gyventojai reikalaut 
ja, ikad tie žmogžudžiai bū
tų atiduoti i civiliam teis
mui, I bet Amerikos valdžia 
nesutinka. .. Ji nori pavesti 
juos laivyno teismui ^nu
bausti,”; tai yra, nuplauti 
juos.

policiją, kartu tarnavo ir 
• žvalgyboj. 1924 metais bu
vo išmestas iš policijos ir 
žvalgybos. Seka įtartus ko
munistais.

Adolfas Kvedaras, krau
tuvininkas, šaulys,' savano* 
ris.- Nuolat teiraujasi apie 
komunistinį Į veikimą, i • Va-> 
karais eina Ji gatves feekk 
Būna prie kratų ir areštų.

! Draugauja sū policija.

Brooklyn, N; Yc^-MMary 
xCody mirė-nuo širdies “ply
šimo,” kuomet -jai buvo 
pranešta, rkad jos sūnų Jo
nuką, 11 metų ąmžiaus, už* 
mušė automobilius; <

PASIKORĖ LIETUVIS BEDARBIS
Prisiųstoj iš Hartfordo, 

Conn., vieno laikraščio iš
karpoj 'kalbama apie Joną 
Vaznonį, kuris rastas par
ke pasikoręs medyj. “Lais
vės”- reporteris deda seka
mą pastabą:

“Jonas Vaznonis buvo 
karštas katalikas ■ ir ) geras 
patriotas. Prie saužudys- 
tės jį privedė bedarbė. Jis 
buvo tamsus darbininkas, 
todėl neišmanė, kaip kitaip 
•išeiti iš to vargo;» Jis ne
suprato, kad reikia stoti į

darbininkiškas organizaci
jas ir kovoti prieš badą.”

Jonas Vaznonis buvo vie
nas iš daugelio, kurie ne- 
panešdami vargo žudosi. 
Bet ne tuo keliu reikia eiti. 
Bedarbiai katalikai turi at
mesti savo apgavikus kuni
gus, kurie padeda kapitalis
tams badu marinti bedar
bius. Bedarbiai turi stoti 
į bedarbių tarybas ir kovo
ti prieš alkį ir už pašalpą 
bedarbiams.

m u darbininkai. Valdžia 
apsiginklavus. Mieste tik
ras karo stovis.

Valdžia užgrobė “taxi- 
cabus,” į kiekvieną įtaisė po 
kulkasvaidį ir įrodino po 
keturis ginkluotus poličils- 
tus. O raita policija ir dVU 
ratininkai saugo miesto 
gatves ir drasko darbinin
kų susirinkimus.

Chiang Kai-shekas Su- 
grįšiąs prie Valdžios

SHANGHAL— Pradėta 
plačiausia kampanija už 
kruvinąjį Chiang' Kai-shė^ 
ką. • Buržujai ir visi para
zitai siunčia jam telegraL 
m as ir prašo sugrįžti į val
džią ir paimti jos vadovy**

Nors kol kas Chiang Kai- 
shek tyli, bet plačiai spėja
ma, kad tas budelis išklau
sys “tautos” balsą ir vėl pa
siskelbs diktatorium ir dar
bininkų ir valstiečių žudy
toju.

Washington.—Prieš karą 
prie alaus padarymo Ame
rikoj dirbdavo 86,814 dar
bininkų. Tada buvo 68,215 
smuklininkų ir 101,234 bar-' 
tenderių. O nieks nežino, 
kiek dabar yra “spykyzių” 
ir butlegerių.
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Every day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York rio 4 d. už tuojautinę pašalpą
l"r ~ ZZ *r bedarbių apdraudą. Kiek-j

_ „ vienas darbininkas privalo
united States, per year............. $6.00 United States, six months.........$3.00 f]nT-hhnti<j knd tnq HAmnncsfrnBrooklyn, N. Y., per year........08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00 ūmouot s, kad tos demonstia
Soreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months.. $4.00 CIJOS būtų Hlllzimskos. Tlk de
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six months .$3.00 ] monstracijomis, organizuotu,

masiniu spaudimu darbininkai 
gali priversti išnaudotojus su
teikti jiems šiokias tokias kon
cesijas. ■ '

SUBSCRIPTION RATES:
—----- *.............. $6.00 United States, six months........
, per year........08.00 Brooklyn, N. Y., six months..

. (KO /\/\ T7)----------•---------- ----------- A.-----------------------------------------------------------------11-

per year...

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879;'

Triukšmingo Metinio Susirinkimo

Fašistų Triukšmingas 
Susirinkimas del S.LA.
Kandidatę'

Brooklyno fašistų “Vie
nybė” praneša, kad pereitai 
šekmadienį Pennsy Ivani j os 
hotely, New Yorke, įvyko

Chicagai gręsia 1 
sako to miesto majoras < 
mak. Viešųjų mokyklų moky
tojams ir šiaip darbininkamš, 
dirbantiems prie mokyklų, ne
išmokama algos jau nuo balan- 

i džio mėnesio. Cęrmak sako,

i didatuoti, kada bolševizmo pa
vojau nebus. Veikėjai įžiūrė
jo, kad jis. nori likti amžinu 
prezidentu ,arba pavesti Susi-L , .. ~ ,
vienijimų socialistų kontrolei. 1?ad r«,k,? .sauktla kanuom^

“Laisvėj” No. 6 jau buvo ra
šyta apie to kliubo atsibuvusį 
susirinkimą, kuris įvyko 3 d» 
sausio, "bet. ten nepasakoma 
aiškiai apie tarinius deįei iš
traukimo “Laisvės” ir “Vii-; 
niės” Šerų, * taipgi nenušviesta 

bankrutas, vįsas susirinkimo, nachališku- 
! C°r- mas užtektiną^ kurį (vartojo, 

šimanskiniai prieš didelę did
žiumą nusistačiusių kliubo na
rių. To kliubb pi’rmihinku yra 
šimanskas. Kliubo ndriai prieš 
jį nusistatę už! tai, kadjisi su
sirinkimuose diKIątoriškąį el
giasi su nariais; ;ir į kartais sų 
jais visai nesiskaito.. Pastą-

gaji ės "prieš ri^rijųUnorp. vfestįi 
iefe kitą Jyį įgali’ kliuoab 

atsidurti teisme, . — netarė 
vienbalsiai šauktu kįfą sįi|iriit- 
kimą 17 d. sausio toj pačioj 
salėj, kur atsibuvo metinis 
susirinkimas.

Kliubo pirmininkas Šimans
kis į šį susirinkimą tiksliai ne
atėjo. . šimanskiniai laikė tan
kiai savo susirinkimėlius prieš 
metinį .susirinkimą ir darė pla
nus, kaip užkariauti tą kliu-

jeigu policijai nebus iš ko mo
kėti algų. ’ Girdi, kariuomene u__ ___ __
turės būt pastatyta šaūgojimui rdoju laiku va^inafriių škiolįi- 
$40,000,000,000 ; vertės nuosa- i ninku opozicija drūtino vife^-

Del to veikėjai išrinko .komi
siją toliau veikti ir .sudaryti 
bendrą frontą.
Na, o Jurgeliutė, nesiti- vybės, kuri randasi Chicągos | natinę savo tvirtovę, antiku-llUvClj ) X N C VV J^VXKV) £v\yixvJ 11 CXy U VUlgullUlVj llCblLl“ vjvco, aui 

lietuviškų fašistinių ele- : kėdama būti išrinkta, fašiš-imieste- . ;
i i I m W\ 1 VA A*n n C111O1 4-t-« rili m Iri waia i vx <•» t v4 4-' XT*. 1 *mentų triukšmingas susi- i tų susirinkimui “prisiuritė 

rinkimas SLA. kandidatų pranešimą, kad ji kandida- kai, republikonai ir demokra- 
klausime. Įturos atsisako;” Įtai> kurie tik gali nors pirštą

Daugiausia tt obelio pn-j Tajgį dabar, sandariniai , ka puikiai pasinaudoti, 
darė fasistas St. Gegužis, Hr vifinvbiniai fašistai sn- 
dabartinis 
tas.
L; Fašistai 
ferenciją 
tautininku 
prieš socialfašistus, su ku- kų. Z_ 
piais jie dar nesenai puikiai į būtų susipratę, tai jie išvy-į . . 
nugyveno ir buvo sudarę tu iš vadovybės visus fašis-;tas n«P.rleltli 
bendrą frontą pries komu- tinius elementus, fašistus ir | 
pistus ir kitus kovojančius socialfašistus, : ' ________
darbininkus SLA^ organi- savo darbininkiška vadovy-! Bankieriai netiesioginiai įsako 
nacijoj. !bę. .
c “Vienybė” sako: 1

•’ Visi trys kandidatai į SLA.
prezidentus pasako po kalbą, n Vionac Qnn’irtic 
S. Gegužis pataria jį rinkti i Uar vienas OIBUglS

' prezidentu, ir pareiškia stip-; Renegatams 
riai laikąsis kandidatūros. J.: 
Grinius sutinka kandidatuoti,Strazdas susilaukė dar vie-

< jei senųjų narių bus jam koo-'no smūgio. Jie buvo gar- 
peruojama. J. Bačiunas įver- i b§s nariais Lietuviu Kank- 

Jnna SLA. veikėjų norus, ir j •
“jei konferencija jį matys tin- 
\kamu, sųtįnka kandidatuoti. S°J* 
•į Didžiuma fašistų stoja už. Tūlas Kanklietis rašo 
ftačiuną. Grinius pasiduo- “Vilnies” No. 8, kad choras! 
dą, sutinka nekandidatuoti, savo pusmetiniam susirin- 
Bet Gegužis pareiškia, kad! kime, sausio 8 d., parodė sa- 
jis kandidatuos, nepaisyda-1 vo darbininkišką nusistaty
mas konferencijos nutari-j mą linkui tų elementų, ku
ilių. J’ie ardo mūsų judėjimą.

žoliaus, fašistų “Vienybė”! Jis rašo: 
rąšori ’ i

Didelei didžiumai pasireiš-1 
kus už BaČiuną, p. Grinius 
pakartojo savo pažadą jį rem
ti. Ponas Gegužis, tačiau, tau
rininkų veikėjų norą ignora
vo ir nors tegavo šešis balsus, 
savo kandidatūros nesutiko iš
traukti. Veikėjai pasipiktino 
ir įžiūrėjo, kad tautinės orga

tų išbuvęs prezidentu ir toliau kontl-1 evollUCloniei 1U 
neatsisako, nors buvo nurody- gėrį, ir mes privalom jiems 
ta, kad jis pasižadėjo nekan-! kovą skelbti.

. ................... ............. • .......... ....... -------------------------- --------------------- -=

ir vienybiniai fašistai, su- 
SLA. preziden- jal.ę bendrą frontą, bandys 

! nugalėti socialfašistus, ku- 
šUšaukė tą kon- rįe laimėjo nominacijas.

SLA. organizacijoj pri-sudarymui visųI 
bendro fronto!

BRIDCEPpRtJCONNjįį;
Bendro Veikimo,Komiteto 

Darbuotė
Praeitą vasarą Tarptautinio 

Darbininkų Apsigynimo Liet. 
Sekcijos 49-ta k|ippa padavė“ 
sumanymą sutverti Bendro 
Veikimo Komitetą. Tam dar
bui pritarė Amerikos ’Lietuvių 
Darbininkų Literatūros*'Drau
gijos 63 kp., Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimo Arp.' ’85 
k p. ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 74 kp. Višos ke
turios kuopos išrinko po du at
stovus, iš ko susidarč minėtas 
komitetas. Komitetas p’aSiė'rhė

• J I * * {

mą, i ir jįe . pasakė, kad labai 
didelė didžiuma narių balsavo 
kad riėištrąukti šėrų.

Tuomi didžiuma kliubo na
rių pamatė šimanskinių nacha- 
liškumą ir baisiausiai pasipik-, bą ir naudoti jį savo laikraš- 
tino šimansko vėdimu tvarkos Naujajai Gadynei, 
susirinkime. '

Eita prie valdybos rinkimo. 
Kyla triukšmingos diskusijos; 
šimanskiniai daro įnešimą, kad 
palikti'tą pačią < valdybą ki
tiems1 metams' ir įkelia* lermą, 
kad “užmušus” kliubo* narius 
ir heleidriš pfebsirinkti valdybą: 
KliUbįečihi, įniHę prieš*’ šiman
sko dikiktoriškumą; ■ reikalaųr. 
ja,’ kAd kliubo pirmininkas ant 
kitų metų būtų išrinktas kitas 
šiariie šūsirinkimė,) ir-stato kanr 
didatus, * iš kurių > ■ apsiėmę

.” Iš 
kitos pusės kliubo nariai nie
ko nesirehgė, tatai matyt jau 
iš to, kad jie, nesuprasdami 
dalyko (ar gal 
nariai nieko nemanė, kas lai- ! 
mes), jie statė riet du savo 1 
kandatus ir skaldė savo spė
kas.. įSkloka - opozicija pasi-

Ipareigą rengti prakalbas,' 
paskaitas, diskusijas ir firiąri-' 
siniams .reikalams parengimUŠ.

- T Tuojaus iš rudens turėjo porą 
traukė visiškai iš. darininkiško 
judėjimo ir sklokininkai manė, 
kad jie susispies jšitamo kliu? 
be ir naudos jį “Naujosios^Ga
dynės’' palaikymui. Kliubo na
riams apeina1 kliubo pašalpos 
reikalai, > ir šis kliubas ypatin-

parengimų, kurių pelnu' būvo 
šelpiami štreikiėriąi’, T. D.; A., 
K. P. rinkimų vajdj if kt. ' * ■ i; .) •: . f ; i i į ' j j 

Prakalbos, surengta, (spalię 
mėn. D. M,; šoloipskuį; 1 apkris 
čięi xnėn. jDr. Kąškiaučipį; 
gruodžio riiėn. 27, d., ( A.*, Bimv. 
bai.. Visos prakalbos buvę,pa
sekmingos. Ątsįlankė daug.

i . irios jie pąsįliko stipr|ntirvisąs 
sąvo spėkas, kad > mašinaliai, 
nachąliškąi palikti šimanską 
to kliubo pirtniniriku 1932' me- 

| tam prieš’didelės didžiumos 
■ narių norą.- 1 Jų tikslas išlaiky- 
I ti Šimanskį su visą jų įsteigto 
laikraščio < ‘.‘Naujos Gadynės” 
armija,, tai kad būnant val
dyboj jie galėtų eikvoti kliu
bo pinigus palaikymui to laik
raščio. Silpnesni jų pakalikai 
daro išsireiškimus jau ir da
bar. Girdi, kaip mes užvaldy- 
sįm kliubą, tai mes .„darysim, 
kaip mums bus. geriau, nepai
sydami, kas įvyks už metų ar 
kitų. Jie darė slaptus susirin
kimus ir agitavo kliubiečius, 
kad jie remtų šimanskinių ma
šiną. !

•Na, ir šUi, kada įvyko susi
rinkimas, tame susirinkime iš
davė finansinį raportą už per
eitus metus, an,t kurio norėjo 
apgauti narius. Jie raporta
vo pilnomis sumomis, kad kliu
bo įplaukos viršijo išlaidas ir’ 
tokiu būdu apie virš $700 pa
sidaro: savotiško > pelno. Bet' 
nariai (tuoj pastebėjo, kad čią 
priskaįtyta kliąbo; psancįių pi
nigų bankę proceųtai^ kurie 
nieko netiri du tokioiriis'įplau- 
koriris, irt'šibs pastabos šimans
kiniai negalėjo < užginčyti,; Tę?

I kiu būdu išlaidų buvo daugiaą 

Būtinas Reikalas “T '*'.: ,i Atsilankius Komunistų Parį- 
_ ___ _ t j tijos delegacijai delei fUŽkvieti-i

Į mp' kliubo) ir jame, pardavimo 
tikietų Lenino mirties apvąikš- 
čiojimui, šimanskas, kaipo pir-l 
mininkas, ir jo šalininkai dėjo 
pastangas, kad tai delegacijai 
neleidus pareikšti savo tiksįus; 
sako, kad tai metinis susirin
kimas, kuriame yra daug rei
kalų, ir todėl negaliriia leisti.

I ’ ' f '■

Vietiok kliubo du treč
daliai narių reikąlavo duoti 
delegacijai balsą. Nubalsuo
ta dubti; Čiū vėl šimanskiniai 
įneša, kad būtų duota tik 5 
minutes, bet du- trečdaliai bal
sų pervarė, kad būtų duotą 
10 minučių. Kliubas paėmė 
40 tikietų minėtam parengi
mui; o delegatai norėjo par- 

| davinėti tikietus susirinkime, 
bet pirmininkas neleido.: Tarp 
delegatų buvo ir drg. Trild- 
niuk, su kųriuom šimanskas

Visokie politinini šmugelnin-

New Yorko miestui irgi ne
kaip su finansais. Miesto val
dininkai tariasi su bankieriais 
del $100,000,000 paskolos. Ban- 

klauso didžiuma darbiniu-, kieriai stato reikalavimus, kad 
. Ir jeigu jie Šiek tiek i būtų pravesta griežta “ekono- 

| mijos programa, ” • • idant mies- 
i prie finansinio 

j susmukimo, idant bankieriams 
i, XUO1OVU0 u , būtų užtikrinta paskolos atmo- 
ir sudarytų kėjimas su gerais nuošimčiais.

liu Mišraus Choro Chica-

Pruseika ir Strazdas vien
balsiai prašalinti iš choro rė
mėjų tarpo... Pamatinė prie
žastis buvo ta, kad jie nuėjo 
į darbininkų klesos priešų pu
sę.

Labai gerai kankliečiai 
darbininkai pasielgė, kad 
tuos ponus oportunistus iš
šlavė lauk. Jie nuvažiavo į 

lio-

ĮVAIRŪS DALYKAI
Jungtinių Valstijų Mainų 

Biuras paskelbė oficiales skait
lines apie darbininkų užmuši
mus ir sužeidimus Amerikos 
kasyklose 1929 metais. Dau
ginusia nelaimių buvo anglies 
kasyklose. Ant kiekvienų 10,-

idant..badaujančius sušelpt?. Ne 
valgymą reikėtų mažinti, bet 
versti parazitų klasę .pajudinti

i miesto valdininkams, kad nei 
' kiek miesto pinigų nebūtų ski- 
I riama šelpimui, bedarbių ir jų 
šeimynų. Kapitalistams ne-, 
svarbu, kad tūkstančiai bedar
bių ir jų šeimynų miršta badu. 
Jie tik nori pelno—daugiau ir 
daugiau pelno. Ir kaip stam
bieji kapitalistai pasako, taip 
jų. tarnai, visokie valdininkai 
daro. .i

J. 'K.< S.

Partijos Budavojimas—

Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partijos Centrali- 
nio Komiteto 13-tas Plenu
mas pabrėžia, jog dabarti
niu laiku visa Partija turi 
matyti reikalą budavojimui 
P ar t i jos (organizavimui 
branduolių dirbtuvėse, pa
didinimui narių skaičiaus 
pamatinėse pramonėse, su- 
rekrutavimui didelio skai
čiaus narių ir 1.1.), kaipo 
svarbų sekamą žingsnį or
ganizavimui įr vadovavimui 
masinių kovų. Partijos bu
davojimas turi patapti dalis 
prisirengimo ir vadovybės 
prie masinių kovų. Įvyki- 
nimas obalsio budavojimui 
Partijos masinėse kovose 
ypatingai reiškia drutinimą

savo tu'rto, 7avo btrion^d^ | P^tijos organiza-
rių. Mųlti-miUonierių ir milio-1 cijos stambiose pfambnese 

i nierių klasė tūri būt priversta' ir didžiuose fabrikuose, tuo- ninku klasės.
Kada 1 šihianskihiai i 'iškėlė 

, | reikalavimą;, f kad ištraukti šė-i 
rU3 iš “Laisyęą” zįr> “Vilnies/^ 

(Iš 13-td Plęnumpi Ręzo-f' tai kilo triukšmipgoą diškpsį-. 
iūčijos, tilpusiafe '^the Coįri-i šimąnsjciųiaj vartoj <į vis-

Skuodis dr kapelis; ^vadinasi, gaį visada rėmė; darbininkų 
vedamas kovas,įrėmė darbinin
kišką Judėjimą sulig savo iš-'žmonių, parduota litera.tūros,.

I parinkta geriems .tikslams au
ką. .Nors siaučia didelė będar
be, bet visgi atsiranda ir auko
tojų. Per drg.. A. Bimbos pra
kalbas rinkta aukos ir atlikę 
nuo trengimo išlaidų * pinigai 
pasiųsti per, Priešfašistinį Ko
mitetą Lietuvos draugams. Au- 

ikavo po $1 C. Baltrėnas, .M, 
Valacka, J. Valinčius, J. Pet- 
rušaitis, K. Latkowska; po 50 
centų D. Plukienę, B. Bartke- 

Ivičius, V. Kajeękas, K. ženfiai-. 
tienė, J. šimanauskąs,. J. Ja- 
siūnas, J. Repšys, V. Jasiulis, 
F. Šiugždinis, J. Eiva ir A. 
Katinas; po 25c. J. B. YusaG 
tis, A. Wilson, J. Athos, J. 
Radzevičius, M. Bąltrėni^p^ 
Draugas, J. Lukošius, J. Jur
gaitis, J. žukąuskas, F, (Ląhas, 
Ą.; Sabas, A. M<asiuįevičiųg, J. 
Makauskas, J., česnatas, A. 
Jocis, i A. > ;Vilčinskas, Ų., Qa- 
d.eimauskįenė, p. Katinienė, 
M. Kąiris, P., Kąledą, J. fta-; 
gaųskas ir J. Pilipavičius. < 
įsniulkięnris -r- $2,1.49-» 
m,us išlaidas;$lj4<50, ,$6.00 pa-, 
si^ęta Ppešfąšistiniąrų Komį-* 
tetų?, -.-yisięn^s ąukotęjąpęs.ta- 
riamę ačiū? i f: • >i ./T n,

’ ‘ • *’ »*♦ ** f ’Lenino PaminėjimajB .. , q
Ateityje mahdma turėti vlė- 

nas prakalbas- ir vienas pa- 
j skaitąs arba diskusijas kas 
’ menuo.

Sausio 24 d. bus Lenino 
mirties paminėjimo prakalbos; 
kąlbės drg. Siurba iš Brookly*- 
no, N. Y., 407 Lafayette Si, 
7 :30 vai. vakare.

stato net du kandidritu prieš 
Šimanskį, skaldydami savo spė 
kas, bet šimanskiniai ir tai/ 
nepasitiki ’laimbjimuj - Paga- 
liaus, kandidatus ęu pirminin
ku šimansku išvaro iš susirin
kimo, ir eis prie balsavimo. 
Bet šiirianskiniai ' triukšmau
ja ir nori išprovokuoti mušty
nes, o didžiuma narių irgi turi 
drūtų vyrų, nenusigąsta ši- 
manskinių ir greit numalšina. 
Vistiek šimanskiniai rėkė ir 
vilkino susrinkimą, — kad 
nariai, išėję iš kantrybės, bėgs 
namo, o jie tada išsirinks savo 
valdybą; bet nariai įpykę nei- 
;na laukan ir veda kovą. Pa- 
galiaus, šimanskiniai išdras
ko susirinkimą neleisdami. iš-» 
sirinkti valdybos 1932 metam. 
Nariai griežtai pareikalavo su
šaukti kitą susirinkimą.

; • t i ' f • ;
Kada susijaukė 5-tą dieną 

sausio susirinkimą, tai.šimąns- 
kiniai susitarė ignoruoti tą su
sirinkimą, visaip aiškindami,j 
kad, girdi, metiniame suširin- 

;kime 'viskas užsibaigė, ir kito 
susirinkimo nereikia įšaukti. 
Bbt hAri'ai'susigrūdo;į kliubo 
kambarį ir<‘griežtai į reikalavo 
šaukti. ■ -šimanskiniai matyda
mi, kad bus blogai ir Jie ne-

galės, ir už tai jis yra žinomas, I 
kaipo progresyviškiausias kliu
bas Philadelphijoj. t

Kliubiečiai, dabokim savo 
turtą nuo kliubo griovikų, ir 
lankykimės į susirinkimus. 
Mes visi mokam duokles ir tu
rim lygią teisę išsirinkti tokią 
valdybą, kokia mums patinka.

Apie ištraukimą iš “Lais
vės” ir “Vilnies” šėrų šimans- 
kinai manė, kad jiems pavyks 
lengvai užagituoti kliubo na
rius, ir už ištrauktus šėrus nu
sipirkti “Naujosios Gadynės” 
šėrų, o kada tas jiems neiš
degs, tai jie stengsis ant susi
rinkimų laipsniškai eikvoti 
kliubo iždą. • n

Kliubiečiai, ' apsisaugokime 
nuo tokių gudruolių ’ Na, o 
kąip senai tie žmonės smerkė 
S.L.A. perėjusį diktatorišką 
seimą ?

Višį carai-diktatoriai būna 
išspirti vėliau ar anksčiau, 

[kad jie perdaug skriaudžia sa- 
yę žmones įr narįųs. Taip at
sitiks, ir su dąbartiniu kliubo 
pirmininku.

' Kliubietis.

Ar Šiandien Lietuvių Darbininkų 
Amerikoj Spauda Gerai Sutvarkyta?

mąnau, kad retas at- Tokiu būdu būna neeko- 
draugas, kuris atsa- nomiška ir , nenaudinga, 

o Reiškia, reikia, ką nors pa- 
dauguma draugų pąsakysj taisyti. O dabar pažiūrė- 

ko mums

Aš 
siras 
kys antgalviui 
C*—• v.»—■. į-- ——™ i ——-r ~ ” — ———

“negerai”. Tai jeigu “nege-1 kime, draugai, 
rai”, tai, reiškia, reikia ką:trūksta? Ogi mokslo bei 
nors taisyti be atidėliojimo, kultūros žurnalo, proletari
nes gerai pastatyta spauda nio meno žurnalo ir sveikos 
aštriausias kardas, pūvan-'darbininkiškos satyros. Tas 
čiam. kapitalizmui.' Apart įneštų naują žiežirbą į mū- 
to, mes juk esame progre- sų revoliucinį judėjimą, 
šyviai darbininkai ir ekono- < 
mistai; tai mums reikėtų: trūksta inteligentiškų spė- 
daugiau atkreipti domės j kų bei kitų dalykų. Aš ma
syvo pareigas įr jas pildyti, ’ nau, kad ne, tik reikia at-

• V * . ' t t • -1 I ’ '

' (<gerai”,

Čia gal kas pasakys, kad Weber, dist

' .' * i
Lietuviai Bedarbiai 

Organizuojasi
Laike drg. A. Bimbos pra

kalbų pridavė antrašus. lietu
viai bedarbiai, kurie tapę 
šauukuti sausuaigasw Liet, s 
šaukti sausio 7 d. į*pirmą be
darbių susirinkimą. Drg. J.. 
.................... ; org. T.U.U.L., 
trumpoj kalboj nurodė, ką 
veikti turi bedarbiai. Vėliaus 
išrinkta komitetas iš 3 nąrįų, 
kurie organizavimo darbą va-

t

negaisinant daug laiko. Bu- i kreipti domę į tai—mažiau ! rys toliaus, susirišdami. tamp- 
4- Iz-n n cit y n vwl'Yi mimo 9 Čion 1 • 1 j • 1 t _• •_ o -t r I ~ ■■ ,

v a d o v a ujantiems į Taryba. , , j;.
j ’ Darbai ne’ tik negerėja, bet 

Dabar pas mus kiekvieną mažėja. Visiems reikalinga 
dieną kartojasi:' jaunimas,; ?rFaniz.U0.^s

T; , . khh’ binn ? Rtik §alpos Trv gęciatė^ apUfAttd^-Kadangi tie du dienras- jaunųnas—jfur eina r ištik
čiai, yra vienos.!minties ir rują jtas .yra ląbaį svarbu.; 
mažai skiriasi savo.- turiniu^ O ar mūsų įstaigos stengia- 
tai kam Jiedu dui?^ Artine- si pritaikinti: jaunimui šių 
pakaktu '.viėno didesniame dienų1 sveiką -darbininkišką 
ska įčviųje ’ eįzempliobltį? (spaudą, kad jie sū^tuo už- 
Tųomet,jie būtų turtinges- J x"
ni žiniomis, įdomesni jir . ge
riau įgalėtų pasilaikyti fi
nansiškai ir t. t. i i . . •

Pavyzdžiui, dabar yra 
kokis- nors parengimas ko- 
.kioje nors kolonijoje. Reika
linga garsinti į)ėr abu tą 
patį,, nes vienaš darbininkas 
'skaito vieną diehraštį, ki
tas kitą, abiejų nėra gali
mybės visiems skaityti.

Arba ■ kokia koresponden
cija : čia vėl nežinai, ku
riam ji tilps; Taipgi žinios, 
į abu’ dienraščius talpina
mos veik tos pačios. '

pirmiau, būdamas KomunistųI tent, kas svarbiausia? Bian- dirbti, bet vaisingiau! Ypa-' ryšiais su miesto Bedąr- 
Partijos narid, sykiu dirbo; tai dien mes, liet, darbininkai, tingai’ v a d v v ū i u!" ’’’ u“
laA XT& ± S’ turime du dienraščins/“Lai- draugams, . tas reikalinga, i
kas virto tokiu priešu uaibi- “Vilm” Anie! Įeitus n i , . , . i

Kiekvienų io - dUoU dalį savo Turto: (kurf^ąr- sei distriktuose, kur tos praJ 
000 darbminkų anglies kasyk- bini4arJą! uždirbo)rt maitini- monės randasi; - I
W ^uvo 45 darbinmka; Ne. badaujančių bedarbių ir jų m°‘ 
•JJTT iV^kjta pei k.asyk*ų sa‘ šeimynų. Bet tas kunįgas, kaip (Iš 13-td Plęnump. Jįpzo-f 

ni?dnkų nfnrnJdnė įir visų kitų tįkėjimų dievo liučijos, tilpusio$ “The Com-;
vadžiosPDatvaXmuqU\Zns^ nePr.isiTena imitilisi”, spaliį menesį, 1931
vįmtzioS patvarkymus apsaugo-jlg }<reipiasi abelnai J1~ v > ‘ v ; 1 : jmą, nėt kitų stiovių khūbb
JiRU,1 darbmmkų nuo nelanmų. įmasee įmonių; jis - rągina ir i - . > i ' i> in^rjaiijuokus iLjų ’darėi .gir- 
Jie nepaiso darbininkų gyvas- f darbininkus. kurie dar dirba už Z ' ............ ‘ ............. ’
tifei; jiems svarbiausia rūpi j nukapotas algas, nutraukti nuo
TfAj L j L- • i ‘ ; mases žmonių; jis rągina, irJie? nepaiso darbininkų gyvas-1 dfrbininkus, kurie dar dirba už

pelnas. I save kąsnį duonos ir gelbėti ba-
. . daujančius. ’ /

Pereitą sekmadienį per pa- • --------
mokslą protestonų episkopai ų 
baįnjrčįos kunigas Donald B 
te“ v<ew Turke/ *««■'■•« |nus bedarbių ir jų šeimynų, 
savo parapijomis mažiau vai-1 Darbininkai ųtik per koVų gali

Bet ta buržuazinė “labdary-
WTT”,wU"'tSv D' «” neišgelbės iš bado miiio-Aldneh (New Yorke) ragino nug bedarbj

lYaroniinniia mosimi . r

gytį, kad galėtų j saY^'^ su" I priversti parazitų klasę ii' jų 
tanpmti po $1 ir tuo budu su- ;Valdžią suteikti tuojautinę tin- 
^^,tki,zaduU;anž'”S' ^nn?IUS' karną pašalpą ir įvesti apdrau. 
Jis Sfrkė, kad suvirs 2 000 pro- da bedarbiams. Už tai dai,bi. 
teutonų episkopatų bažnyčios ri?nkal ivalo organizuotis. 
WaPbonu. randasi bado ir vigJ dirbantieji ir
skiirdo padėty.

]Ve|l, Amerika dar nėra to-‘darbių tarybas į tvirtas, masi- 
1:10 j padėty, kad daliai žmonių! nes kovingas organizacijas, 
reikalinga būtų mažiau valgyti, Dabar višudse miestuose ir

bedarbiai, privalo budayoti be-

" svę” ir “Vilnį”. Apio: kitus 
nekalbėsiu/ ’ ;

čiaLyra vienos minties ir rųjų ,tas .yra labai svarbu I /~Y *• • i ' • j •

organizuotis-^ iy, reįka^ufc 
ša i p os Tr’ * šd cialės apdfatrab 

a ' Z11T • . J; M

i di, tiki ką nėsėnai jie rėkė už 
j tūosj laikraščius, o; d;ąbar ‘ jie

. jie Jau,eina prieš jtięs, ir jau 
UŽ įsisteigė kitą .ląįkrąŠtį..

j savo žemę kelia nuomą. Ne-| j^ada ęiną, priė jbąlsąviipo, 
toli Kauno ant buožių že-1 pirmininkas. . pąskiria baisų 
mės tur’pasistatę savo tro- skaitytojus keletą įs savo pu- 
beles įvairūs biedniokai. Jie ° vienų lį^va iš kitos pusės: 
UŽ mažus žemes .gabalėlius ir balsuoją. Balsų skaitytojai 
mnkpio no 15 lit Jneripsd ir. hesusitaiko, įieš dideli ;didžiu- moKejo po io nt. į menesį ima paduoda balsą, ;kad serų 
dar-turėdavo atidirbti., Nę-Anetraukti; balsuoja antru sy- 
senai , tokiems . nuominin-'kiu, — tąs pats. Bet šimans- 
kams ėmė kelt nuomą už kis įšskaitliuęja, kad už ištrau- 
žemę, Kaįkur; nuomininkai, k i m a sė ^ virš 100, o 
atsisakė mokėt, Buožės pa-i95'6 prlįš ištraukimą, tš jų

i * • i * * • i 2' kąd tai bailiausias bąlsų vogi-
‘ninHUS (Kop>uni0ų Pąrįir

įjos delegacija temijb bąlsavi-

Kelia Nuomą
KAUNAS.— Buožes

lės ir padavė nuomininkus (r 
tėisnian.

' įdomautų if tuo būdu rautų 
įš. šaknių iš jaunimo sielų 
buržuazinės spaudos nuo
dus. Dabar mes turim eilę 
darbininkiškų čhorų bei įvai-

1 n—zt—t—r' it
Lietuvės ‘^PagTžMmftiaV’
Kad nądųįtų riūtukusfęms 

ponams., f?ąkis,:‘. fąšiąty yaL 
džia rengiasi sugriauti H vi- 

į sas biedniokų lūšnas' - jprie
gelžkelio ir kitų viešų kelių. 
Bet pašalpų duėt' naujoms

rių meno Sąjungų, kurių be- Pristatyt nemanę. . (,
. . _ • 1 _ J ~ V • ' • I • ■ ■■■».. 4... .. ■ _veįk pusę sudaro čia gimęs 
jaunimas. Chorų praktikos 
bei parengimai atliekama 
lietuvių kalba. Tas nesvar
bų, nematome ir anglų kal
boje platinant panašią lite
ratūrą. Žinoma, tik ne vie
ni dienraščiai turi būti pla
tinama, nes tuo mes juos 
neUžįdominsipie.- Tai kodėl 
taip yrą? Tur būt nieko ki
to nėra?

Draugąi, aš .čia plačiai 
neišvedžiosiu, bet tik noriu 
išreikšti trumpoj f formoj 
savo nuomonę apie mūsų 
dienraščius. Gal 1 daugiau 
kas iš draugų sųsidorhes 
tuo klausimu. Tuomet kels 
d i skusijas persitvarkymo 
klausimu. Gal būtų daug 
p^sekmingesnią yeikim&s** ;

‘ Vargodraugis. ‘~
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Puslapis TrečiąsTrečiacĮĮen., Sausio, 13, 1932'

Kaip Aš Žiūriu į Dabartinę Situaci ją Lie- 'r ReVoliucijoj”be ąJi^aiįlėjK I J r PROGRESAS SOVIETU SĄJUNGOJ
I mo plaka iš visų pusių renega- i ‘ 4 : ' 1 ’ 1 ' ' ___
‘tus, oportuništinę intėligęnti- J ’ '
! ją, pareikšdamas, kad! jdaijbK . _ . , ,, .
■ ninkai visuomet turėtų tėmy- davė raportą Rusų Sovietų 
i ti inteligentus vadus, nes jie Federatyvės 
tankiausiai svarbiausiame kla- Respublikos
«in knvn« mnmpntp nedaro apįe įtgiektą progresą ir 
tą svarbią knygą darbininkai užbrėžtus planus deU 1932 
permažai studijuoja, nors būti- 'metų darbų. KorSK biz
nai reikėtų žinoti ant atminties 
kas joj yra pasakyta, tuomet 
oportunistinius n u k r y pimus! 
lengviaus būtų galima pažinti 
ir juos prašalinti iš Partijos..

Paimkime, kad ir diępraš-* 
čiu-s “Laisvę” ir “Vilnį.-” Per 
kelis metus bu.vo neprilcįdžia-r 
ma jokios! savi.kritikos, o ypąT 
tingai buvo uždarytus (ąpąljtos 
darbininkams i išsireikšti sąyo 
mintis apie neištikimybę; vadų, 
o ypatingai jo didenybės Pru- 
seikos. Nesileido jokios kri
tikos eilinių narių, be,t ir .už-j 
sienio draugų pastab,as; igno
ravo. ^Naudojosi darbininkų 
spauda, kaipo privatine, savęs 
palaikymui gerame stovyje.

(Bus daugiau)

tuvių Revoliucinių Darbinmky . )'[ Drg.; D. į F,-: Sul|ivūnas iš-

Rašo J. Ramanauskas.

(Tąsa) Su tuom ski- 
P. K. pasidarė 
patraukė kai- 

Šita [ riuosius darbininkus į savo pu- 
1922 

Jai priklauso naujasis [m. opozicijos daliai likvidavus, 
Šitos klasės vadas i nuėjus prie Komunistų Parti-

I įvyko skilimas.
i limu mažumos

Antroji klasė susideda iš vi-! opozicija, kuri
so pasaulio darbininkų.
klasė milįonais kartų skaitlin- sę palaikyti opoziciją.
gesnė. < 
pasaulis.
yra Komunistų Internaciona- jos, o p o z i c i jos organui I 
las, kuriam komunizmo tėvai \ “Darbininkų Tiesai” taip pat i 
nustatė liniją, kuria turi eiti ' užsidarius, bet opozicija galu-į 
darbininkai del pilno pasiliuo-I tinai nelikvidavo, .persiorgani-1 
savimo. Tos linijos turi laiky- zavo naujai po vadovybe J. | 
tiSjVisi darbininkai, visi vals-- Baltrušaičio į A.D.A.D. (lie- 
tiečiai, pavergtieji imperializ-1 tuvių), ir į Amerikos Komu- 
mo, [jeigu nori, numesti tete- nistų Partiją; tarptautinė nele- 
žius nuo savo sprando. į gale ir nepripažinta III Inter-

Ka? išęina prieš Komunistų nacionalc. Su 1923 m. ba- I 
Internacionalą, tas išeina prieš ' landžio mėnesiu pasirodė ir lie i 
darbininkų klasę, tas skaldo tuvių frakcijos organas “Ap- 
ddrbininkų vienybę, tas tar- [ sišvietimas.” ‘
nauja'’kruvinajam imperializ-: Sutraukti į šią organizaciją 
mui. Reiškia, darbininkų kla-i lietuviai darbininkai visuo- 
sės išdavikas. met tikėjosi, kad Kominter-

Kas yra f^omunistų Interna-Inas užgirs jų veikimą ,kaipo 
cionalas? Ir kaip mes su- neklaidingą, kaipo saugojantį į 
prantame jo reikšmę? Ko- darbininkus nuo iškrypimo iš! 
munistų Internacionalą šutvė- revoliucinės linijos 
re visų pasaulio šalių buržua-;
žinių valstybių darbininkai. ' išrišti, ar mūs tokis m;
Darbininkai kiekvienos šalies, i nėra kontrrevoliucinis? ----

šių kovos momente, pasidaro į 
išdavikais. Bet, deja,’kad ir

1 revoliucinės linijos. Bet nie- .m , ... n • 1
i kuomet neiškėlė tą klausimą Tarptautinis Darbininkų 

?anyEin- Apsigynimas
tverdami (organizuodami) sa-!njai nariai tą nepermatė, bet į 
vo šalies Komunistų Partiją, | viršūnės, kurios stovėjo vado-1 
sudaro savo įstatymus, kad ga- vaujamoj vietoj, sužiniai ar ne, 
lėtų prisidėti Partija, kaipo bet dirbo žalingą darbą klai- 
sekcija prie Komunistų Inter- dinime darbininkų, ypatingai .
nacionalo, tuos įstatymus C. 
P. K. Komunistų Internaciona
lo peržiūri ir priima šalies 
Partija, kaipo sekcija, kuri su
tinka eiti Kominterno nustaty
ta linija. Neklausant Komin
terno instruktavimo, išeinant 
prieš Kominterno vadovybę ša
lies Partijai arba jos vadams 
pašiprie'šinus, lieka išmesti iš 
Komunistų Intern. Taip pat, 
jeigu dalis vadų ar eilinių na
rių priešinasi savo šalies Ko
munistų Partijai, kartu prie
šinasi Komunistų Internacio
nalui, ir tuomi sykiu darosi 
kontrrevoliucionieriai, Skaldy
tojai darbininkų į frakcijas, 
tarnautojai ne darbininkų kla
sei, bet pasauliniam imperia
lizmui, kuris laiko pavergęs 
viso pasaulio darbininkų kla
sę. . . Todėl Kominterno griež 
tai yra uždrausta skaldymas 
Partijų ar iš kairės ar iš dešin., 
opozicija užginta, kaipo žalin
gas darbininkų klasei darbas.

Dabar paimkime Jungtinių 
Valstijų Amerikos Komunistų 
Partiją. Tveriantis Partijai 
kartu tvėrėsi ir opozicijos, ar
ba, geriau sakant, dvi partijos. 
Viena dešinesnė, kita kaires
nė. Į dvi dalis suskaldė dar
bininkus. Vadai, nesusitaikė 
taktikoj, teorijoj ir prin
cipe. Revoliuciniai darbinin-

kaip J. Baltrušaitis, kuris sta
tėsi teoretiku ir galva visos or
ganizacijos; nudavė teisingu, 
bet tikrenybėje, tai tikras 
menševikas, kuris savo karje
rai norėjo darbininkus turėti 
savo fronte.

Visą tą laiką aš stovėjau 
opozicijoj, palaikydamas kai
riąją pusę ir sulig viršūnių 
man paskirtų darbų vadovau
jamas 1 
be nukrypimo, remdamasis ant 
instruktavimo viršūnių. Aš 
klaidą dariau nesužiniai, nes 
man trūko principiniai strate
ginės teorijos, kad permatyt 
pilnai savo klaidas, kokias pa
dariau. Buvo aišku, kad Par
tijoj apart ištikimų kovotojų 
matėsi ir menševikų ir oportu
nistų, kurie nėra ištikimi dar
bininkų klasei vadai, bet dide
le žioplyste buvo tokią klaidą 
darant tikėtis prašalinti ne
geistinus elementus iš Parti
jos, būnant už Partijos sienų 
(opozicijoj).

Pilnai persitikrinau opozici
jos žalingumą su 1929 m., ka
da mane pasiekė užsienio ko
munistinė literatūra. Ją skai
tydamas priėjau prie išvados,

gus, lietuvius (įr kitataučius 
kuo skaitlingiatišiai šiame ap- 
vaikščiojime dalyvauti ir iš
girsti, ką turime daryli, šir
dingai kviečia rengimo komite
tai.

sausio 15-tą; 7-tą vai. vakare, 
Darb. svet., 'kampas 3rd & So. 
Sts.
16-ta sabsio; valandą bei'sve
tainę 
draugai.

500,000 rašyti ir skaityti. ,tijos vienetų bendrai su Jau
1930 metai jau 5,500,000, o i
1931 metais net 10,500,000 i 
asmenų., Del 1932 metų pa- } 
silieka išmokyti 3,800,000 Į 
žmonių. Tokiu būdu į 4 į
metus Sovietų Sąjungoje iš- rų bei rasių, visi esame lygiai į 
mokyta 20,500,000 suaugu
sių žmonių rašyti ir skai
tyti, kurie pirmiau s buvo 1 V v • • • 1

Girardviiiėj tas pats—

Tokiu būdu 1932 metais

eina

MINERSVILLE, PA

spekaS po tikrų kovų vėliava! i
Todėl, kalbinkite savo drau- i

pagarsins tenaitiniai
Rengiama Kompar-

Socialistinės
Komisariatui

■jungoje iš suaugusių, buvu
sių beraščių, išmokyta 1,-

imą 92 ' nuošimčius visos 
Sovietų Sąjungos teritori
jos. Paduoda daug intere
singų faktų > kaip apie šią 
sovietinę respubliką, taip ir 
apie visą Sovietų Sąjungą.

Sovietų .Sąjungą 1930 me
tais į i šalies ūkį įdėjo 9,-; 
840,000,00 rublių. 1931' met

nuoliais Pionieriais. Bus ne-. 
mažiau du geri kalbėtojai. . 
Prakalbų tarpus užpildys jau.-j 
nūoliai daile. Įeiga veltui.

Darbininkai ir darbininkės, 
[be skirtumo tikybinių pažiū-Į

išnaudojami. Godusai kapita- i 
lizmas juo toliau vis stumia i 
prie baisesnės pragaišties! Ži- 
nome, jęg darbininkai priga- 

berasciai. [mino visko perdaug, todėl!
Vaikai tarpe 8 ir 11 metu I skursta ir badauja! Visi jieš-; 

| visoj RSFRS teritorijoj ant kom iš to išeities. Bet jos ne- ’ 
94 ’nuošimčių jau lahko mo- rasimo kitaip, kaip tiktai eida- 

, • . .-< -4 Art i , i , 4 . . ! mi tuomi keliu, kuriuo vedė,
tais jau 16,100,000,000 Fuh- kyklas. O kitose oovietų j aukščiau minėti darbininku ii 

, r „ - Sąjungos respublikose antikldsės didiėji vadai—komunjs-
nusl^yvė (21,000,00(0,()00 riibr 86 .nuošimčių. Miniu keliu! ’ i
liu ir del' 1932 įmetu Valdžia
I . f _ i 1 < . _ . « „ - _ . '

!liu„ . ............... . • '■ 1931 metais augštesnes ■ Gana aimanuoti, viens kito
! Abelna gamyba Sovietų I mokyklas del darbininkų klausinėti, kas čia bus toliau?
Sąjungoje 1931 metais pa- lankė 152,000 asmenų,’ gi'Bus dar didesnė priespauda, 

O(\ i 01 * in 11 m at An’ 1 OQ0 ivinl-aia -i a a icin lanlzAza . .101 JŪS, dclfbo ŽlTlOIICS, RCViC“kilo'nuo 20 iki 21: nuošim- 1932 metais, jas jau lankys ije? ,]us’ darbo žmones, 
- l lyginant su 293,000. Darbininkų fakul-■čioau'gščįau, lyginant su 293,000.

11930 metų gamyba. Į 101 tetus .1931 metais lanke 76,- 
I mėnesių • laiko 1931 metais i 000, o 1932 metais jau bus 
; Sovietų Sąjungoje į indus- j 155,000 mokinių. Gi tech- 
triją įtrauktą 2,300,000 nau- niškas mokyklas 1931 me- 
jų darbininkų. Kada kapi- tais lankė 323,000 mokinių, 
talistinėse šalyse milionai' o 1932 m. jų skaičius pasieks 
darbininkų neturi darbo ir . jau 473,000. Bet jei paimti 
badauja, tai Sovietų Sąjun.-i atydon visas technikines j 
goję apie 2,000,000 darbi- mokyklas, kurios yra RSF- Į 
ninku stokuoja. Per tą SR teritorijoj, tai mokiniui 
pat laiką porporčionaliai vi- j skaičius 1931 metais buvo ,

International Labor 
Defence

Brangūs Draugai ir Draugės :-
Tarptautinio Darbininkų Ap- ;

sigynimo, Lietuvių Centro Ko
mitetas nutarė turėt vajų pa- _ . .. . . . i
baigoj vasario ir pradžioj kovo sų Sovie.tų Sąjungos darbi-; 491,000, o 1932 metais jau j 
mėnesių, ir su maršrutu. To- ninku algos pakeltos nuo 13 ; bus 700,000.
kiu būdu, Tarptautinio Darbi- iki 14 nuošimčių.
ninku Apsigynimo kuopos, o I pa>»iu kartu kapitalistinėse : RSFSR 
jei nekuriuose miestuose tokių | SqlvRp 
kuopų nėra, tai tuo darbu pri- 
valo rūpintis mūsų broliškos Kapojimas,
kuopos iš Am. Lipt. Darb. Lit.
Draugijos, Lietuvių Darbiniu- koš teritorijoj

Gi . tuo | Gi augstąsias mokyklas 
; pereitais metais 

šalyse eina žiauriausias al-'iankė 246,000 mokinių, o 
. 1 _ . • . ’ 1932 metais ju skaičius bus

Rusų .S- ?.• ,s- ResPubU-'365,000. Gi visoje Sovietų 
. , . J industrija Sąjungoje 1932 met. augš- 

vietas užėmiau pildyt kių Susivienijimo ir Liet. Dar- pakilo ant 25.3 nuošimčių, tąsias mokyklas lankys iki i 
■vnimn kuopos 0 gyventojų maisto ir kitų; 5^000. mokiniu. .

Apsl-ynimo reikmenų aprūpinimas ant į
75- nuošimčių, palyginant su Sovietų Sąjungoje ant kiek- 
1930 metais.- Jos teritori- iVieno 16,000 gyventojų!

bininkų Susivienijimo 
irt stengtis sutverti Tarptauti
nio Darbininkų 
kuopą tame mieste.

Svarba yra tame, ypatingai 
šiuo; momentu, .kuomet viso ] 
šaulio kapitalizmas: nuvarė pro-t 
letariatą į didžiausį . skurdą 
Darbo- ■ - masėmis-1 - s nepakenčiant 
šio skurdo, stoja ų aršiausias 
kovas, nežiūrint kas su jais at
sitiks ; nepaisant, ilgų metų ka
lėjimo, bei kitokio ,teroro. Idapt 
padrąsinus mūsų kovotojus, 
mes turim duot moralę para
mą, kitokios paramos nebus, 
kaip traukt plačias minias į 
mūši] judėjimą, į Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo eiles. 
Dar šimtai, tūkstančiai darbi- 

kad opozicijoj turėti viltį pa-! pinkų nesiranda vienoj bei ki- 
laikymui revoliucinių darbinin- i toj iš mūsų kovingų organiza- 
kų ir laimėti kovą tarptauti-; ei jų eilėse, todėl mes turime aiš- 
niam maštabe, tai : ”

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
G RA BORU JS UNDERTAK EB 

ItbalikMŲoja Ir laidoja nvmiruaiuir ant . 
visokių kapinių. NoriutU.il geresnio pa* 
tarn a vi ■to ir of kaina noIlHdtmr
valandoje iaokit^v pa* *e*>a Pat 
galite gauti lotu* ant viaoki-j kapinių k«e 
teriauaioac rieto** Ir ui few a rainą

1023 Mt. Vernon Street
Philadelnhia. Pa

Didžiausia Darbininku Savišalpos Organizacija

(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:

$150, $300, $600 ir $1,000. Taipgi Tris Pašalpos 

Laipsnius: $6, $9 ir $12 j Savaitę

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų i mėnesį

Kiekvicnas lietuvis darbininkas ir darbininkė turely priklausyti 
savoje pašalpinčje organizacijoje, kuri, ištikus nelaimei, jį, ją bei 
likusią šeimyną sušelps. '.k

Del platesnių informacijų rašykite Į Centro raštinę sekamai:
palp.OJ -^31 metais pąleišta 69 jaugštasias mokyklas lanko} 

naujos' didėle? 'įmonės ir fa-; 32 ’ žmonės. Taigi Sovietų1 
brikai, kiurių ■ produkęiją Sąjunga jau pralenkė Vo- 

!siekia iki 300 -milionų i’ub,, kietiją>.^u]ęioj v ant- 10,000 
liti vertė?.1 1932 mėtūiš RS- gyventoju augštas mokyk- 
FSR teritorijoj bus paleista ųas ianko.^14 žmonių. Ang- 
dafban 192 naujos įmorlės, pjoj ant to skaičiaus išpuo- 
kurių produkcija turės, pa-; k 18 žmonių ir Francijoj 
jėgų pagaminti 850 milionų > a^t 10,000 gyventojų augs- [ 
rublių vertės. , t .

1932 metais RSFSR teri
torijoj užsibrėžta įtraukti 
1,750,000 naujų darbininkų. 
Šiais metais pasibrėžta pa
kelti darbininkams algas 
nuo 11 iki 12 nuošimčių. 

• * I-A- J-VCV.10 X1 JI V* U A O XX V4X^A^/X VZjVA,

1931 metais RSFRS mie-1 pianai del 1932 metu.
stų gyventojų skaičius pa-; Klasių kova dar neužsi- 

,_______ eina smarki kova
Naujų namų išbudavota 5.-; piaeš oportunistus, kurie vi- 
500,000 kubiškų. metrų įtal- sokįais ’ būdais kliudo dar- 
pos. 1932 metais, padaryta ]-)uk Nuolatinė kova Į 
planas naujų namų išbilda-1 buožes ir jų ideologiją že- 
voti 12,000,000 kubiškų me-' mgS ūkyje. Buožės tankiai 
trų įtalpos. ‘ ■ 1 įstoja net i kolektyvus, kad

Šiais metais baigs 51 mie- į jš vidaus! sprogdinti darbą 
stams pravesti požemines iar nešti demoralizaciją. Bet 
vandens rynas ir pradės jas | darbininkų klasė ir žemes-j 
įrengti dar 17 kitų miestų.; nįejj valstiečių sluogšniai' 

Jeigu j .Kas dęl miestų kornunį-įVis tampriau suglaudžia sa- 
u !kacijos, ji <bus ,-;daug. page-; vo eueg p0 Komunistų Park

rinta. . Pirm revoliucijos\ tijos kovos vėliąva ir milži-

................ ......... , __ yra vėjo -Kinti ir šviesti per savo vajų
kai, padalyti į dvi dalis prie- gaudymas kiauru maišu. Pa-; visokiais būdais, kaip su pra

daryti rartiją tvirta, Kaa ap- kmuumk, uriy »u literatūra. _- 9 hOH OflO žmnnin G  ------ 'c
valyt nuo dešinio ir kairiojo, Turime išaiškinti mūsų organi- .7/ , zmoniU-| baigus, <

šingas viena kitai, nežinoda
mi pilnai, kurios pusės linija 
teisingesnė, su pagieža žiūrėjo 
vieni ant kitų už žalingumą, 
draskyme vienybės, bet nei vie 
ni, nei kiti nežinojo, kurie la
biau kalti už tą spėkų skaldy- ■ 
mą. Kaltininko nepažino.

Kominternui prirodžius ža-1 
tingumą dviejų Partijų vie-'

, Pa- j visokiais būdais, kaip su pra
daryti Partiją tvirta, kad ap- kalbomis, taip su literatūra.

oportunizmo, pravesti Komin- zacijos tikslus ir naudingumą 
terno liniją tik tuomet galima, priklausyti kaipo tokioj.
kada tvirtai stovi eiliniai na
riai bendrame Partijos fronte, 
neduoda skaldyti išdavikams 

j vadams jų eilių. Tuomet joks
išdavikas vadas, išstodamas iš 11 .V1^ .a

- - - - . Partijos, nepadarys žalos, jei- 1 .x ...noj šalyj, reikalaujant sujung-' gu negalės su savin/ ištraukti ' nęsivėlinkite su ' prisirengimu, 
ti į vieną, tas. darbas likosi at- 1 ejiįnįy narių ir bus lengviau j Lietuvlll Centro - Komitetas ju-

apvalyti Partiją nuo visokių ' JT? SU kalbėtojais ii
nukrypėlių. . ! . .

Tad mano išvedimu, visokios nesiranda pas jumis 
rūšies opozicijos iš lauko ar vi- Į stįokuoja_ j 
duryj, kurios skaldo K. Par-1 kreipkitės į

žalingos darbininkų Komitetą, jos bus skubiai

liktas, bet tarpu C. P. K. visgi i 
likos dvi skirtingos frakcijos, 
kuriom nesusitaikius ir vėl

JI SCRANTON, PA.

VAKARIENĖ
Rengia A.L.D.L.D. 12 Apskr.

ir L.D.S.A. 4-ta» Rajonas 
Ned. 17 Sausio (Jan.) 1932 

INTERNATIONAL HALL 
427 Lackawanna Ave., 

-Scranton, Pa.
Pradžia 7-tą valandą vakare

Wilkes Barre’io Aido Cho
ras duos gerą programą. Pa
staruoju laiku minėtas choras 
padarė tokį progresą, kad jo 
dainavimu džiaugiasi visi, kas 
tik girdi.7 Gi vakarienė taip 
pat bus skani.

Tie patys tikietai bus geri, 
kurie datuoti ant gruodžio 31, 
1931.,

Nuoširdžiai kviečiame skait
lingai dalyvauti kalbamoje 
vakarienėje.

Rengėjai.
miMwtAiwwiAiiAiiniiAi iinį WiiniHftHfoi

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N. Y.

ROOM 102

Kuopos, kurios rengs marš
ruto prakalbas, turėtų pranešti 
Lietuvių Centro Komitetui die- 

i prakalbos 
įvyks ir kur. Taipgi, draugai,

ir
įtinkama literatūra, jeigu jos

taipgiinform acij ų
Lietuvių Centro 

šu-tiją, yra 
klasei, aš pasmerkiu jas, pa
smerkiu ir savo visą buvimą Gavę< registracijos ’blankas, 
opozicijoj, kaipo žalingą. Vie- tubjaus imkitės už darbo (irę jas 
na teisinga linija,‘ kurios turi jšpildę kaip nurodyta, 
laikyti? darbininkai, tai vie- ]___
tinės valstybės Komunistų Par miteto sekretoriui. Musų pata- 

1 zsr. <(%• Tz T X* 4 n 41 1 /-v X T 41 • a ‘ I « '

laikytię darbininkai, tai vie-

teiktos. .
-blankas,

ispilaę kaip nųrpdyta,- .prisius- 
kite T.D.A, Lietuvių Centro Ko-

tijos ir K. Internacionalo va
dovybės. ‘ . ..............  .. ...........

Dabar * paimkime Jungtines | komisiją, kuri suregistruos vi- 
Valstijas. Tai bus ajšku dar- sag jįetuvių organizacijas,, ko

kios tiktai randasi jųsų rrįieste, 
nežiūrint kas jas kontroliuoja 
ar komunistai ar’tautininkai ar 
šiaip bepartyviai darbininkai. 
Mums šios informacijos .yra be 
galo reikalingos ir jas turint 
mes galėtumėm daugiaus „susi
siekti su plačiomis masėmis poz 
visas Jungtines Valstijas, kur 
tiktai randasi proletarų.

Draugiškai, i
D. A. Lietuvių Centro

• Komitetas.
P. Taraškevičius, Sekr., 
46 Tęn Ęyck Street,, 
Brooklyn, N.- Y.

bininkams, kas jų spėkas skal
do, patys darbininkai, ar jų iš- Į 
tižėliai renegatai, vadais pasi- j 
vadinę.

Žinoma, darbininkai visuo
met jungtųsi į savo tvirtą or
ganizaciją prieš-išnaudotojus, 
bet tame vargas, kad Jie ma
žai turi ištikimų vadų, o daug 
išdavikų, kurie juos suskaldo. 
Darbininkai dar nėra ant tiek 
gerai išsilavinę, kad galėtų 
greitai pažinti savo išdavikus 
vadus, traukiančius į žalingą 
pusę. Todėl ir leidžiasi su
klaidinti, patraukti juos prie i 
savęs. j

rimas, yra sekamas: kuopos' .Su
sirinkime išrinkite tam 'dakbui

T.

tas mokyklas lanko .tik 8! 
asmenys. Sovietų Sąjungos 
priešakyje yra jau tik 
Jungtinės Valstijos.

Tai tokis progresas at
siektas Sovietų Sąjungoj 
pereitais metais ir užbrėžti.

Rusijoj yisąi. tnębuvo auto-1 niškais >žin#sniais 'eina i pir- i 
busujtransportacijos.,Da-1 myn> jje budavoja naują; 
bar jį jau'įvesta ir organi- gyvenimą, naują, tvarką. 
zūota1.107 'i'hiėstu'oke. 1 ' ^Ęąda kapitalistinis pąsąu-

. ^ėlių’, (klafisimas taipgi į hg' pūrloinąs didžįaušįo ėko- 
bus .pastąįytas pirųięų. vifcr j ūminio krizio,1 kada milio- 
ton. Ant - RSFSR teritori- nų proletarų jėgos eikvoja- 
jos. yra .1,150)000 ^kilometrų sį? 0 fabrikai ir dirbtuvės 
kelių, gi cimentinių, smali- stovi, tai? tuom pačiu kartu 
;hių ir plentų iš to skaičiaus' darbininkų tėvynėje ___
yra tik 32,000 kilometrų, milžiniškas darbas ir pro- 
Šiais metais: Sovietų Sąjun-1presas, 
goję planuojama ' pasiga
minti 63,000 nąųjų automo
bilių ir trokų,; o jie reika-; 
lauja gerų -kelių. Ir todėl; 
ne tiktai šalis išleis šimtus

ton. Ant - RSFSR tgritori-

’ Į

D. M. šolomskas.

miliohu rubliu del pravedi- Leninc> Liebknechto ir
mo naujjį kelių, ir pagerini
mo jų, bet į tą darbą įtrau
kiami ir visi gyventojai.

Kas liečia kultūros dar- 
b^, tai jis eina dabai smar-

• Lux- i 
embourg Mirties Apvaikš- 

čiojimas 
f

' Darbininkų klasės didžių
jų vadų, draugų N. Lenino, 
Karolio Liebknechto ir Rožės 
Luxembourg mirties apvaikš-

i Minersvillėj |kidi. 1929 m. Sovietų Sa- čiojimas įvyks

Pinigai .msų 
Kišeniuje!

Sirguliavimai, negalėjimas atlikti 
savo darbo prideramai, rūpestis apie 
jusaį sveikatą, išima pinigus iš jūsų 
kišeniaus. Gera sveikata, vikrumas, 
aiški mintis ir nedrebanti ranka įdeda 
pinigus į jūsų kišenių,

PAIN-EXPELLER*
Įrcg. J. V. Pat. Biure. r -

pagelbės jums užlaikyt jūsų sveikatą, jūsų fizišką patvarumą, jūsų 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visų žinomų lini- 
mentų. Išima gėlimą, sustingimą, skaudėjimą iš persidirbusių, pail
susių muskulų TUOJ AUS!

. Kaina 35c. ir 70c. - . . • . Parsiduoda Visur
* Tikrasis turi INKARO vaisbažcnklj.

MODERNIŠKI AUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

A. M. Balchunas, Savininkas TeL, Stagg 2-5938

b/
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Puslapis KetvirtasSUBMARINAI A. Si Novikov-Priboj j 
Vertė D. M.jšolomskas

tL A I S V ® Trečiadien.; Sausio <13, 19.

(Tąsa)
Greitai plaukia “Murena”,

O aš mintyje keliauju pas Pauliną. Kur
be sustojimo P Yra ką veikia? Gal būti, žiūri į 

veikia dyzelio motorai ir mus dengia tam- šturmuojančias j ūi as ir jos širdis nerimau
si naktis savo juoda skraiste. Paryčiui F1 gali būti . ir kitaip.

# v e a # 47 ’ I ' rv l\/H i n h za t rn n irv>n I r-i i Ir hin i i/» n n t ▼

pasidarė vėsu. Papūtė siaunniai-vakan- AV A-i-v • i- • .• •
nis vėjelis. Rytai paraudonavo, kaip įde- ; 4^ tikshai nutraukiu mintį ir pra-
si naktis savo juoda skraiste.
pasidarė vėsu. Papūtė šiauriniai-vakari- Tas Muchobajevas yra kuklus ir užsispy-

dedu kalbą su Zobovu.
—Kuomi užsiėmei iki karo?
Jis guli augštelninkas, žiūri į elektros

dienį, ū932 r Tąi I ištikrųj ų
džiuginantis raportas, kad ko- 

, misija ■ taįp energingai/ dirba, 
‘ nori sumušt pereitų metų va
karienės rekordus; jau turi 
400. parduotų tiki etų, o dar 
buvo dvi savaitės laiko iki va
karienei. Turi geriausius ar
tistus programoj : dainininkus, 
Šokikes,, akrobatus, piano so
lo ir orkestrą. Komisija užtik
rino, kad tai bus viena geriau
sių vakarienių. Nutarta gar- 
sintis “Laisvėj” ir organe 
“Tiesoj.”

Raportas teatro komisijos ir 
atskaita riuo buvusio vadini
mo “Pirmi žingsniai” (kas įv^v- 
ko lapkričio 26 d., 1931 m.) 
parodė, kad tas parengimas 
davė gražaus pelno $225.51. 
Daugiausia pasidarbavo pro
gramos komisijos nariai, su
rinkdami taip daug į progra
mą pašigarsinirhų; M. Staliu-

ginta geležis. Jūros putojo ir bangos ri
tosi, viena kitą pralenkdamos. Išlindo sau-! 

' lė ir visus pasveikino su nauju rytojum, o 1
jos spinduliai žaidė ant jūrų bangų. Bet1 šviesą ir ką tai mąsto, 
neilgam; užėjo juodas debesys, dangus ir’ kam\umq tai rpjkaiinp.fl 
jūros susiliejo, prasidėjo galinga audra. . S ,m J.u s . , iei al.nga žinot.

■ Stoviu ant laivo denio ir tvirtai laikausi ! buV0J° klausimas vieton atsakymo, 
i‘už geležinės tvoros. Jūros banguoja iri
• ūžia, kaip milionas gerklių. Tamsios ban-1 

gos pagriebia mūsų valtį, ir vėl išspjauna.! 
Pakyla dideli vandens kalnai ir su galinga

' spėka muša į laivo šonus, o vanduo ritasi j
i kitą pusę. Na nebaisu, “Murena” yrai£ “ sTeikas" O kas bus to-
tvirta ir nenugalima. Ji augstai pakelia I liaus nežinau. Na gal užteks jums šio

- smailią savo nosį, rodosi, štai jau ners l! paaįškinimo ?
orą; dar minutė, ir ji jau neria į putoj an-1 •• * •
čias bangas. O amžinas mano draugas vė-' 

" jas ūžia ir kalba į ausis: “Sveikinu, svei-! 
kinu po vestuvių! U-u-u-u!... Išsimau-i
dyk.. .Ha-ha-ha!” Aš šlapias iki paskuti- tiktai tvirtas sprandas, o pavalkai mūsų | 

. nio siūlo galo, bet eiti į vidų nenoriu. Žiū-
* riu, kaip skirstosi jau debesiai, pasirodo 

tai vienur, tai kitur dangus.
Ant tiltelio stovi komandierius su žiūro-

- nu rankoje. Jo lūpos kietai suspaustos. Į
^USw^ko^^vekui sVoviv i. -^žioply! Na, kas gi’taū d^‘li^

i -Gerėjuosi, jūsų vyriausybe, gamtos i ™ P‘'ltartl mUZ ’ ° meS Pasiklausy- 

Komandierius nusijuokė ir mostelėjo! “A1 nenutilsite? Algi negeiiau jums
•* ranka. Užsirita galingos bangos ir 1 
į turn klausia: “Ką pasakyti tavo
- nai?”, ir greitai ritasi link Finijos ūžia- į ’ . . . , . -
- jos. Jūrų bangos ūžia ir dainuoja, taip, |Slu’ ^ac^ !<as ?O1S man. sudainuotų.
. tai mano vestuvių apeigos. Ir jose daly-' Ant oPmenaus durų kabo paveikslas 

vauja gamtos stichija. Aplinkui sukasi i Nikalajaus stebukladario. Į jurei-
. putojantis vanduo, viltis neria ir neria per, yūis per stiklą jis žiūri piktai, tartum del- 

piktąsias bangas; ją varo 500 arklių pa-1 to, kad jie jį visi užmiršo; jis čia niekad 
jėgų inžinai. Aš persistatau, kad štai mū- į negirdi maldų, o tiktai jūreivių pačius
sų priešakyje yra 500 arklių, kurie iš visų į bjauriausius koliones žodžius. Iš visos I

* spėkų neša mus pirmyn. Taip, tai tokių! įgulos tiktai vienas jaunas jūreivis Mit-!
• vestuvių dar neturėjo nei vienas kara-1 poškinas jį prisimena. Ir šiandien jis, ei-1
Į liūs... 1------ 12’ . -i i.

Nusileidau į laivą; prie staliuko oficie- 
: rius peržiūrinėja žemlapius. Ant staliu- 
! ko įvairūs įrankiai: barometras, rodytuvas 
i laivo greitumo, parodantis atstumą mato- 
’ mų daiktų, jūros gylio matavimo įrankis, 
! “Sperry” kompasas ir tt... Oras sunkus, 
: kai kurie jūreiviai serga jūrų liga. “Iš- 
’ purtęs rienis” taipgi guli su pageltusiu 

veidu. Jūreiviai, pridengę jį balta antklo
de, juokus krečia, giedodami pomirtines 
giesmes.

—Kur velnias neša tą mūsų komandie- 
rių?—piktai išmetinėja jūreivis.

—Jau geriau nertųsi į jūrų dugną ir ten! 
gulėtume, pakol audra pereis.
”Na, pasakykite^ man, kodėl pasidaro yjs įįek jįs į yojų neĮDateko. i

Zobovą palaiko ir kiti jūreiviai: 
—Tai tiesa,—sako Zobovas,—matai, ko- j 

kį globėją turėjo asilas, o jis vis tiek pasi-L r .. A, , ,
liko nelaimingu asilu, kuiis yia iokuoja-,gg nuo 25 organizacijų, 860 
mas kvailiausias visų gyvūnų. ! narių. ' šioj konferencijoj li-

Jūreiviai juokiasi, o Mitroškin įsisuka j ko priimta rezoliucija, pateik- 
j ta per Jaunų Komunistų Ly- 
; gą. Rezoliucija šaukia visus 
Phila. jaunuosius darbininkus 
organizuotis ir kovoti prieš 
imperialistinį karą.

Kad pasekmingiau sumobili
zavus, ypatingai jaunuolius, 
prieš imperialistinį karą, jau- 

; nuoliai šaukia masinį mitingą 
paminėjimui Liebknechto ir 
Luxembourg. Juodu nužudė 
socialfašistai Noskės Vokieti
joj ; nužudė už tai, kad jiedu 
buvo žymiausi kovotojai už 
darbininkų klasės reikalušąJie 
atvirai kovojo ir šaukė karei- 

T, vilus pavartoti ginklus prieš iš- 
; naudotojus kapitalistus ir nu- 

’ versti kapitalistinę kaizerinę 
! valdžią ir įkurti Sovietų tvar
ką Vokietijoj. '

Kad padarius šį protesto 
mitingą sėkmingu, dalyvavu
sios konferencijoj organizaci
jos mobilizuoja savo narius ir 
abelnai darbininkus į jį. •

Kalbėtojai bus nuo įvairių 
organizacijų ir kiti. \

Programoj dalyvaus jaunuo
lių chorai ir darbininkiški ra
teliai. John Reed Club loš 
“Mr. Knox, Box and Fox.” šis 
lošimas atvaizdina Amerikos 
biznį ir varžytines de 1 jo. 
Vaizdelis labai įdomus matyti 
kiekvienam lietuviui darbinin
kui. < . r < . '

, Tad visi ir visos kuo skait- 
- tingiausia h dalyvaukite tartie

—Veltui, tai neapsimoka nei teirautis., .
—Na, ir vėl tu savo.
Jis atsuko savo veidą ir išlėto pradėjo: . lionis. tar. būt> silrlnko dau- 
—As jau savo gyvenime perėjau, vande-\riausia už 164 dol. i •giausia už 164 dol. i , ’ 

Aktoriai gavo pakvietimą iš 
So. Bostono, kad suloštų /‘Pir
mi žingsniai.” South,bostonie
čiai ir bostoniečiai, nesigailė
site, užkvietę Worcesterio ak
torius su “Pirmais žingsniais.” 
Tai yra gražus veikalas ir ge-

Išrinkta 4 .organizatoriai or
ganizuot narius ir gaut naujų. 
Organizatoriais yra šie dd.: J. 
Lukas, Davidonienė, J. Gilius, 
A. Balčiūnienė.

Išrinkta knygius P. Jelskis, 
daktaras Mikalchkis, 15 Ver
non St.; užtvirtintas J. Kala- 
kauskas viešo knygyno prižiū
rėtojas.

Išduota raportas iš. 1-mo 
_ 1 Apskričio 2-ro "suvažiavimo 13 

tjA i pasiklausyti jūrų dugne muzikos, vieton Skuodžio (Dec.), 1931 m., 
p U- i malti liežuviais. Štai dedu “Liepa Amži-1^0, Bo^one.- Raportas prnm- 
užla-ln.oji tai bent daina, ir miMamas prasy- < iimti vienbaJsiai ;£ ,tik fin. 1 am l/rirl Iroo i <□ m n aHrlninrinl-H v , . . ,v , _ .rast. J. šalaviejus išdavė pla

tų raštišką raportą iš viso vei
kimo ir visas priimtas, išskyrus 
vieną sakinį, kurį drg. šalavie
jus sutiko ant vietos pataisyti, 
taip ir liko priimtas.

Nutarta registravimo narių 
darbą tęst ii\ toliaus. Komite
tas ‘sako, kad daug narių ga
lima užregistruot, tik ; reikia 

idaug ląik.(j nueit pas juos. 
Daugelis lįuosnorių narių ap
siėmė pagelbėt,,komitetui re
gistracijos darbe, kad suregis- 

, j travus visus narius per šį mė-
—Aš nebuvau ir nebūsiu tokis bedievis, Į nesį, o sekančio mėnesio susi- 

kaip tu!—atšovė Mitroškinas. • ■ 
—Veltui, brolau; dar aš nežinau nei vie

no “švento” iš jūreivių tarpo, 
veltui ir tavo storonės.

—Atsitrauk, tu dievo niekintojau!
Bet Zobov tęsė savo kalbą:
—Nepyk, Mitroškinai, aš tau teisybę sa

kau; štai paimkim; asilą; kaip religiniai 
raštai sako, kad asilas ant savo nugaros 
nešiojo Kristų, o kas iš to jam naudos? i Liebknechto ir

j nį ir ugnį, plieno fabrikus ir velnio dan-,
n Trin4-ir\lr i nrrm Irn n / 1 I y U. ■« 4-

audra?—klausė vienas junuolis.
—Tai velnias savo plaučius valo,—paaiš

kino kitas.
Pakelia galvą Zobov ir šaltai prideda: 

" —O kokis gi mums skirtumas, kas plau
čius valo, velnias ar dievas. Vis tiek pat, 
nei vienam nei kitam gerklę neužkimši.

Pavakariu pamainė “Murena” savo
• kryptį, prasidėjo supimas į šonus; aš jau 
vos išsilaikau lovelėj; tartum vaikus vygė-

<je supa ir supa galingos bangos. O vieto
je auklės dainų, dainuoja vėjas ir galin
gos bangos. Kokia tai muzika, kokia me
lodija! Supa, dainuoja ir neša pirmyn. To- 
liaus jau plaukti negalima. Komandie- 

" rius davė įsakynją nerti į jūras ir gulti 
ant dugno...

“Murena” guli 150 pėdų gilumoje ant 
.jūrų dugno. Jokio supimo, ir audros ūži
mas vos tiktai girdimas. Čia gerai ir ra-

• mu, tiktai ūžia kaip bitės ventiliatoriai, 
mainanti orą.

. Čia visi sveiki, palinksmėjo, o “Išsipūtęs 
rienis” jau triusiasi, gamindamas valgyt. 
Kas tai užsuko gramofoną, dainininkė Val
eeva dainuoja meilės romansą, gražiai 
plaukia jos balsas. Jūreiviai visi smagūs.

—Pilnai! Ačiū!
—Kuom tu manai po karo užsiimti?—no

rėjau prieiti prie jo iš kitos pusės.
—Apie tai aš visai negalvoju. Lai bus ri lošėjai.

broliui visados atsiris.
Zaleikinas triusiasi su gramofonu, tai 

jo mylimas darbas. Jį erzina kiti jūrei
viai.

—Darbuojiesi, brolau, kokis tu sugabus.
—Eikite pū velnių!—atkerta Zaleikinas.

damas gulti, atsisuko linkui to paveikslo 
ir persižegnojo.

—Muses blaškai?—pajuokavo iš jo- Zo
bov.

Reiškia, L

rinkime bus ■> pilnai -paskelbta 
narių stovis. Visi nariai turi 
ateit ir išgirst pilną raportą 

narių ^tpvio.
Reporteris V. Motiejaitis.PHILADELPHIA,

• Luxembourg 
Paminėjimas ir Bedarbių 

Susirinkimas
Sausio 3-čią dieną įvyko 

i Jaunų Darbininkų prieškarinė VIA Į -ii . konferencija, tokuoja- oc 95 o

galvą ir atsigula....
Ant jūros paviršiaus išplaukiame anksti 

rytą. Oras gražus, giedrus; tęsiame savo 
kelionę. Nuo vakarykščios audros beliko 
tiktai putojantis vanduo. “Murena” sup
damos! eina pirmyn... Veikia dyzelio mo
torai, varo į nežinomą ateitį mūsų laivą; 
vanduo tik taškosi į abi puses. - Kas laukia 
mus ten priešakyje? . • :

Jau baigėme pietus, kaip pasigirdo karo 
signalas—skardus skambėjimas varpelių. 
Jie taip garsiai skamba, kad sujudina ner
vus. Palikome pietus, ir visi į savo vietas. 
Greitai ruošiamės; nerti į jūrą. Galvoje 
mintis: dabar susitikome priešą.

—Paruošti pasinėrimui laivą!—koman 
duoja kapitonas.

—Tajp!—atsako kiekvienas savo vietoj 
(Bus daugiau)

__
i buvo geras: turėjo 12 susirin-j. Tai pagirtinas veikimas;
I kimų ; surengė apvaikščiojimą 1 tik veiklesni draugai nusiskun-

Ii Lietuvi, Darbininkų Suaižė-' Prakalbomis paminė^mui' ’ 
nijimo S7-to». Kuopo. Metinio sušaudytų- kų draugų fašistinėj Lietuvo

je. Dalyvavo tarptautinėj 
Laikytafn 3-čią dieną sausio konferencijoj Bostone, dalyva- 

(Jan.), Lietuvių svetainėj, 29 vo alkanųjų maršavime į Wa- 
Endicott St., mūsų kuopos su- shingtoną; surinko 39 dolerius 
sirinkime buvo išduota daugy
bė visokių raportų komisijų, 
komiteto ir atstovų.

Atstovai, kurie lankė prieš- 
fašistinį komitetą, raportavo, Darb. Apsigynimui; ir pasiun- 

,kad pereitais metais veikimas tė keletą protesto rezoliucijų.

WORCESTER, MASS.

Susirinkimo

alkanųjų maršavimui; aukojo 
10 dolerių Daily Workeriui ir 
3 dol. kom. jaunuolių laikraš
čiui, 5 dol. Tarptautiniam

de, kad nekurie draugai labai 
prastai lankė susirinkimus, 
kas trukdė veikimą. Būtų 
daug geriau, kad kurie nema
no veikt, tai vely visai neap- 
siimtų.

METINĖ VAKARIENĖ»
Antras raportas tai buvo 

komisijos, kuri darbuojasi su
rengimui L.D.S. 57 kp. meti
nės vakarienės 17' d. sausio 
(January), ateinantį sekma-

parehgime1, sausio 15 d., Hun- 
’gafiau Hall, 1144LN. 4th SU, 
Phila., Pa. Prasidės kaip 8 v. 
vakare.

Komitetas.

Lietuvių bedarbių susirinki
mas bus sausio 14-tą dieną, 
ketvirtadienį, 8-tą vai. vakare, 
1011 N. Fairmount Ave., Phi
la.,, Pa. Šis susirinkimas labai 
svarbus; visi bedarbiai turi da
lyvauti. Susirinkime bus pla
čiai diskusuojama, kodėl be
darbiai turi organizuotis ir ką 
tuomi gali laimėti. Susirinki
me dalyvaus ir drg. M. žal- 
dokas. Visi kuo .skaitlingiau
siai sueikite. , ,

Bedarbių Komitetas.
t »■■■ ■ ------------

PRANEŠIMAI Iš KITUR
’ • < l ! 1

BRIDGEPORT, CONN
Bus rodoma judžiai “P.enkių Metų 

Planas” sekmadienį, 17 sausio, Ca
pitol Theatre, East' Main 'Št.J Pra
sidės 2 ir 4i vai. -po pietų. į -Įžanga 
25 c., vaikams, 15c. Ateikite pama
tyti tą puikų So’vie’tų Sąjungos vei
kalą. .■!>■ - •: i

Rengėjai.
» • ; L ____

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Bedarbių Tarybos susi

rinkimas bus ketvirtadienį, 14 sausio, 
po No. 1011 Fairmount Ave., 7:30 
vai. vakare. Visi lietuviai bedarbiai 
ateikite.

Komitetas.
(10-11)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugijos 

Nariams
Pranešu, kad Lietuvos Sūnų ir 

Dukterų Draugijos svarbus mėnesi
nis susirinkimas bus ketvirtadienį, 
14 sausio (January), po No. 29 
I-awrence St., 7:30 vai. vakare. Bus 
metinė apyskaita, ir yra kitas labai 
svarbus reikalas, todėl visi nariai 
turi dalyvauti.

Sekr. J. Kazlauskas.
(10-11)

, SHENANDOAH, RA.
L.D.S.A. GŽŪtuopa ’rengia paskaitą 

temoj: “Darbininkės, stokit j ’Komu
nistų, Partiją,” įvyks sekmadieni, 17 
sausio, A.L.D.L.D. kambariuose, W. 
Coal St. Pradžia 7 vai. vakare. Kvie
čiame moteris ir vyrus atsilankyti.

Rengėjos.
(10-11)

BRIDGEPORT, CONN.
L.D.S.A. kuopos susirinkimas bus 

ketvirtadienį, 14 sausio, po No. 407 
Lafayette St., 7:30 vai. vakare. Vi
sos narės ateikite, yra svarbių reika
lų aptarti.

Org. A. Mureikienė.
GREAT NECK, N. Y.

L.D.S.A. 64 kuopos susirinkimas 
bus trečiadieni, 13 sausio, pas d. C. 
Kasmauskienę, 3 Morris Lane, 7:30 
vai. vakare. šis susirinkimas bus 
metinis, tat visos narės atsilankyki
te, yra svarbių reikalų aptarti.

Org. A. B.
(9-10)

Wilkes Barre, pa.
į Ą.P.L.A. 51 kuopa rengia vakarie
nę ir Šokius šeštadienį, 16 sausio, 
Hose House’ svetainėje, Lee Park. 
Pradžia 6 vai. vakare. Orchestra 
pradės griežti 7:30 vai. vakare. Bus 
gera programa, dalyvaus Aido Cho
ras. Pelnas nuo šio oarengimo ski
riamas bedarbių fęndui. Įžanga 50c. 
Kviečiame visu, atąilankyti.

Rengėjai.
(9-11)

G A RDNER, MAS&
Luxemburg ir Liebnecht paminėji

mo vakaras bus penktadienį, 15 sau
sio, Lietuvių svetainėje, Main St. 
Bus geri kalbėtojai, šauni muzika 
grieš revoliucinius kavalkus. Įžan
ga dykai. Visi lietuviai darbininkai 
dalyvaukite.

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»-ale?3kite progos, dalyvau
ki!. Tikietai bus geri tie patys, 
gruodžio 31, 1931 metų.

Rengėjai.
(9-10)

20-tą sausio, 7:30 vai. vakare, 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 
padėti darbininkų .tėvynėje ir. pasek
mes Penkių Metu Plano. Jam yra 
rengiamos prakalbos virš pažymėtu 
laiku, Lietuviu svetainėje, ant 25-tos 
ir Vernor Highway gatvių.

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

Visi tie yra kviečiami atsilankyti 
j drg. , Ąf i žaros prakalbas i,r. viešai 
pareikšti savo nuomones. Draugas 
Mizara bus prisirengęs atsakyti į 
visus klausimus, liečiančius Soiietų 
Sąjungą ;nes. jis ten važiavo ne -dar
bo jieškoti, bet tiksliai tą padėti iš
tirti, kad sugrįžęs galėtų Atnefikos 
darbininkams teisingai viską nu
šviesti. , . ,

Visus kviečia Komunistų artijos 7- 
to Distrikto i. '. I

, < Liet. Frakcija.
• •1

CLEVELAND, OHIO h

Lietkomfrakcija rengia smagų va
karą su programa sekmadieni, 17 
sausio, Liet. Darbininkų svetainėje 
920 E. 79th St. Pradžia 6 vai. vaka
re. Programa susidės iš dainų, 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.
(9-11)

TORONTO LIETUVIAMS
Draugai, kurie neišgalite užsipre

numeruoti dienraštį “Laisvę” ilges
niam laikui, tai galite gauti nusi
pirkti pavieniais numeriais po ad
resu 738 Queen St., W., kaip tik 
pačiame lietuvių centre. Laikrašti 
galėsit gauti pirkti visada.

Pardavėjas.
(7-11)
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DAR TURIME 1,500 KOPIJŲ IŠPLATINIMUIO
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Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 
. . ir šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.

KAINA 25 CENTAI, GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMS
1 J . W * ' k , ' f _
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PROTOKOLAS 45-tą kiiopą, Bayonne, N. J., pasmerkia A. Matulį už jo Į 
aplankė, O. DebsienS ir O. blogus darbus.

|Bieliauskienė; rado kuopą ge- žiavo į New Yorką, su pagel- 
L.D.S.A. 1-mo Rajono Metinės i rameXT St°7Je: L 31-mą kuo- ■ ba kelių narių paskirstė miru-

1 pą, New Yorke buvo nuvažia- sios 31 kp. iždą ten, kur jis 
vusios pas kuopos komitetą j norėjo, i
org. O. Bieliauskienė ir T. Į jąjai. Gadynei,” kuomet tie pi- 
Sherry ir gavo tokį raportą iš • 
/kuopos iždininkės, kad kuopa 
liko likviduota per tris nares. 
Org. Kvederiutė nesutiko su 
kuopos komiteto narių taktika.

j Kuopos ižde buvo $52.39 ir 
Bimbienę, B. Makutienę ir O. | “Laisvės” šėrų už $10. Iš- 
Bečienę. Laike mandatų per- i aukautas iždas sekamai: “Nau 
žiūrėjimo, pakviesta kalbėti | jąjai Gadynei” $42; “Darbi- 
Centro sekr. S. Sasnauskienė, i ninkių Balsui” $5; streikuojan-

Jinai savo kalboje padarė tiems angliakasiams $5. 4-tos
sunkios kp., Elizabeth, N. J., susirinki- 

bedarbės, ijne dalyvauta ir rasta narės ge- 
dirbantiems algų kapojimo, vi- rame stovyje.

1 šokių žiauraus darbininkų ir 
darbininkių persekiojimo ir t. j 
t.> i Taipgi- palietė klausimą 
“opozicijos”’ ir jos vadų, nu- 
ąvipsdama, kokią judošiaus ro
lę jie lošia darbininkų judėji
me. Padarė peržvalgą ir L. 
D.S.A. organizacijos. • >

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegačių pribuvo 26 
nuo 10 kuopų: 1 kp., Brooklyn; 
132 kp., Ridgewood; 111 kp., 
East New York; 91 kp., Mas- 
peth, N. Y.; 10 kp., Newark; 
45 kp.r Bayonne; 4 kp., Eli
zabeth; 129 kp., Linden, N. 
J.; 64 kp., Great Neck, L. I.; 
68 kp., Cliffside, N. J.

Neprisiuntė delegačių 38 
kp., Paterson ir 125 kp., Kear
ny. N. J.

Dalyvavo ir 5-kios Rajono 
komiteto narės.

Konferencijos pirmininke iš
rinkta E. T. Bimbienė. Pa
skirta rezoliucijų komisijon d. 
A. Kazokytė, Petkienė L. Ra- 
žanskienė.

Dienotvarkis vienbalsiai pri
imtas. Protokolas pusmetinės 
konferencijos irgi priimtas.

Raportai
Sekr, T. Sherry išdavė raš-

Konferencijos.
Konferencija įvyko 20 dieną 

gruodžio, 1931 m., “Laisvės” 
svetainėje, Brook lyne, N. Y.

Konferenciją atidarė orga
nizatorė O. Bieliauskienė 10:- 
30 vai. ryte; mandatų komisi- 
jon paskyrė drauges E. T. ■

peržvalgą šių dienų 
padėties, kaip tai,

tišką raportą apie kuopų sto- §5. 
vį ir visą darbuotę Rajono ko- j 
mitetoJ

93-čią kuopa buvo iš nau
jo suorganizuota po' 6 metų, 
mirties; laikė 1 susirinkimą 
per 4 mėnesius; sekretorė 
nešaukė susirinkimų.

Rajono kotnitetas turėjo iš-; 
važiavimą Forest Parke nau
dai streikuojančių angliakasių 
bendrai su T.D.A. 17-ta kuopa 
ir L.D.S.A. 1-ma kuopa; pada- 

'rė pelno $42.2,3. 1
L.D.S.A. 10-ta kuopa, New

ark, N. J., surengė išvažiavi
mą 12 d. liepos, 1931 m., Hill
side, N. J., Rajono naudai pri
davė likusį pelną $42.78. Drg. 
Petkienė aukavo Rajonui $2.. 
Taipgi pranešta, kad L.D.S.A. 
1- kuopa surengs vakarėlį Ra
jono naudai 10 d- sausio, 1932' 
m., Brooklyne, N. Y.

Rajonas dalyvavo tarptauti- 
! niame judėjime, kaip tai, kon
ferencijoj prirengimui alkanų
jų eisenos į Washingtoną ir ki
tose konferencijose, ir demons- 

j'tracijose vadovybėje Komunis- 
į tų Partijos. z

Org. O. Bieliauskienė sutiko 
I su sekretorės raportu.

Finansų sekretorė raporta
vo, kad Rajonas turėjo išlai
dų $48.38. Iždę randasi $28.-

Raportai priimti.

WORCESTER, MASS 

i Didelė Metinė Vakarienė , 
JHJ J 4/ Jf* i i Su KonceVtirie PfDgfffAtaA

Rengia Lietuvią Darbininką 
Susivienijimo 57 Kuopa

Ned., Sausio (Jan.) 17, 1932 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ 

29 Endicott St.
Worcester, Mass.

Prasidės, kaip 3:30 po
ir trauksis lig vėlos nakties

Kuopą Raportai
Kuopos išaukojo spaudai 

! karnai: “Laisvei” $40, 
I niai 
i $7.90, “Daily Worker” $30.60, 
“Darbininkių Balsui” $10.

Lenkijos i Komunistų PartU 
jos f 
$9.50 
liakasiams išaukota $61; alka
nųjų maršavimui į Washing- 
toną $15.75; politiniams kali
niams $13.50; T.D.A. 
zacijai aukota $24.

L.D.S.A. 129-ta kp., 
N. J., surengė bendrą

se-
Vil- 

$16, “Working Woman” 
“Daily Worker

Nes jis nuva-

. iH«I.>SĮ ....VIETINES ŽINIOS
1 >> IrivzxW'Al “Nau- Diskusijos Apie Pašalpinėsjijjtu, gadynei,” kuomet tie pi- n /••iri • iz 

nigai priklausė L.D.S.A. Cent- vFg311!Z(lCIjaS KIKSUI KOVOJ 
rui, o ne A. Matulio kompani
jai.- “Ar pašalpinės organizaci-

93-čia kp., Central^.Brook- į jos yra įeį gali būti klasių ko- 
! vos organizacijomis?” — šiuo 

. i įdomiu klausimu bus diskusi-
Moterų darbininkių tarptau- jog ateinantį pirmadienį, šau

tinis veikimas liko gerai išdis- gio 18 d>> 8 valt vakare, 
kusuotas. j vės” svetainėje.. Įvedamąją I
i ?r.?iv i-^eu? raportavo, | diskusijas prakąlbėlę pasakys 
kad Working Woman ispla- drg y Bovinas, kuris su tuo

lyne, palikta sutvarkyti Rajo-į 
no valdyai.

kusuotas.
Lais-

| vės” svetainėje. Įvedamąją į
kad “Working Woman" i 
tinta per kuopas bėgyj 10 mė
nesių 975 kopijos. T. Sherry 
rezignavo iš to darbo.

Ateivių .Gynimo atstovė ra
portavo, kad visuose susirinki
muose ir demonstracijose da- j 
lyvavo, kurias rengė Ateivių i 
Gynimas. Raportas priimtas, j

Bedarbės klausimas liko, ap-1 ™V ‘fr"gaK turėti
svarstyta ir paraginta; kad ' ...
kuopos kviestų drg. Petkienę, I 
degelatę alkanųjų maršavimo ’ 
į Washingtoną. i

Apsčiai išdiskusuota jaunuo- j _ 
lių klausimas. Drg. 
prižadėjo padirbėti 
vimui jaunuolių į 
Communist League” 
neers,” komunistinę 
ganiziciją.

Plačiai apsvarstyta apie 
prieškomunistinę opoziciją ir 
jos blėdingus darbus darbinin
kiškame judėjime:

Komunistų Partijos narių j 
vajų apsvarsčius, nutarta' 
gauti Pirmo Rajono ribose ne
mažiau 15 darbininkių į Ko
munistų Partiją.

klausimu , yra gerai susipaži
nęs.

Labai daugelis lietuvių dar
bininkų priklauso prie savišal- 

■ pinių Susivienijimų ir prie įvai 
| rių vietinių pąšąlpipių draugi- 

1 i jų: todėl, interesingą bus pa- 
i diskusuoti ,ar, pašalpinės prga-

800 Bedarbių Demonstracija

nelaimės bei mirties.
Amerika yra viena iš 

žiųjų kapitalistinių šalių, 
nėra darbininkams jokios

did- 
kur 
val

diškos socialės. apdraudos; čia 
pašalpinės organizacijos, todėl, 
įgyja specialę reikšmę.

NEW YORK. — Pereitą 
pirmadienį įvyko 800 bedar
bių demonstracija prieš įvai
rius miesto vadybos rūmus. 
Demonstravo prieš uždarymą 
.miestinių biurų, iš kurių šiek j 
tiek būdavo šelpiami bedar-' 
biai, kad ir labai mizernai; ; 
demonstrantai taipgi’ reikalą'-1 
vo nupiginti gazo ir elektros 

Buvo išrinkta delcga-

LIETUVIS GRABORIUS

Paskutiniais laikais šioj ša-j kainas, 
lyj pakilo persekiojimas i ’ , " 
vių darbininkų, jų deportavi-, ir j 
mas iš Amerikos už streikus ir j valdininkams. Bet vi^ni iš jų j 
kitokį darbininkišką veikimą, j visaip išsisukinėjo, kiti į visus j

) Sft- I nčuilėlb. DUVV utiUKrt-

atei- į ei j a perstatyti tuos protestus • 
reikalavimus tam tikriems•

Savaime statosi klausimas, ką 
čia galėtų daryt ateiviai darbi 
ninkai, susispietę į savo pašai
piuos orgąpizacijas? Diskusijo
se kils ir kitų klausimų. Visi' 
prisiruoškite jose dalyvauti.

Liet. Koih. Frakcija.

klausimus atsakinėjo, “aš ne-: 
žinau.” •

tės pae:

Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 
žemą kainą,

nuliūdimo va
landoje iauki-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boaton 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS

i kitokią reikšmę, apart teikimo į
I paramos savo nariams bei jų ;
i šeimynoms ' atsitikime ligos, Į

Aukotojų Vardai

Didž. New Yorko Darb.
Draugijų Sąryšio surengtame

delegatės 
organiza-'

“Young 
ir į “Pio- 
vaikiL or-

pietų

M. Paruliūte

Vakdrienėje bus duodami 
skaniausi valgiai, pagaminti 
peft spęciališkus kukorius, ir 
innįortpotų valgių. Koncerti- 

įil -programo taipgi išpil- 
geriAusi artistai.

Laisniuotas Graborius.
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose
, . i I 

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

I ges: Z; Kazokytė, A. Sakalau-
| skiūtė ir T. Sherry.

Išrinkta į komisiją Pirmo 
Rajono knygų peržiūrėjimo

I drg. Z. Kazokytė, E. Jeskevi- 
! čiūtė ir O. šolomskienė.
' Apkalbėta apie.“Darbinin-
1 kių Balso” vajų ir L.D.S.A.
!narių vajų. Nutarta, kad va- 
! jum . rūpintųsi Rajono vajdy- 
i ba.

L.D.S.A. Pirmo Rajono val
dyba liko išrinkta iš 7 narių, 
vieton penkių; į Rajono valdy- 
bą įeina šios drg.: E. Bimbie-1 pavičia, Debsa's, J. Nalivaika,

F. Buzūnas, C. Aleksynas, V. 
Palionis, A. Jasulaitis, Sima
navičius, A. Bimba, L. Bron- 

Daily za, J. Vinikaitis, J. Vasiliaus-!
$5 ir Lietuvos poli-' kas, A. Kavaliauskas, A. Za- į v.. < ' '■'ic? I (: I «.: i *

Nutart'i kadI “Working Wo- i n6> °' Depsienė, B. Makutienė, 

J™,-rot, : Beciene ir L. Razanskiene.man I 
poms per Rajono komitetą.

Konferencijai buvo paduo
tas įnešimas L.D.S;A. 111-tos 
kp., East New York, padary
tas susirinkime, laikytame 2 d. 
gruodžio, kad imant domėn 
dabartinę bedarbę ir darbinin
kų algų nukapojimą,—kas ap
sunkina mūsų organizacijos 
piniginę padėtį — būtų suma
žinta mūsų Centro sekretorei- 
redaktorei-admin'istratorėi al
ga-iki $2(> į savaitę.

Įnešima^ liko atriestas su 
papeikjnut Į11-tos kį. jiarėms.

JĄ Centro 
knygų , peržiūrėjimo Šios drau-1

ženklelių išplatinta už > —[gHnkta į »fltšij 
. Streikuojantiems ang- knvcru , neržiūrėiimo t

organi-

Linden, 
paren

gimą su 6-mis organizacijomis 
I naudai streikuojančių- anglia- 
■ kasių ; pelno^iko $74.15. Drg. 
i Karsonui aukojo 1-ma >kp., 
į Brooklyn, N. Y., $5. 4-ta kp., 
j Elizabeth, šelpia draugę 
| darbę.

Literatūros išparduota 
i kuopas už $37.

Trys kuopos priklaujo
J T.D. A. ir užmoka $5 į metus. 
‘Trys kp. priklauso prie Atei- 
i vių Gynimo org. ir užsimoka 
’ po $1 į mėnesį.

Kuopų ižduose bendrai ran
dasi $69.61.

Per metus kuopos turėjo 10 i 
vakarėlių, du piknikus, 3 pa-! 
skaitąs ir 3 prakalbas, surengę • 
tas daktarui Kaškiaučiui. Gau- • 

, ta 9 narės. !
Alkanųjų eisenoj į Wash-1 

i ingtoną turėta atstovės nuo 
3-jų kuopų. : - 

Raportai priimti.
Kuopų apsvarstyme, Centro 

sekr. raportavo, kad Pild. Ko
miteto f nąrės aplankė 38-tą 
kp.į Patarson, N. J., ir rądo; 
kuopą • opozięįjoš kontrolėj ir 

i remiant Weisborda ir jo šaiką

kp., 
be-

per

prie

n

pikfacTsolojsesprys Balčiūniūtės [___ _____
ir draugė J. Karsokienė. šo- fOS , hj<0 įnešta, paremta'ir 
kilmės ir akrobatės N. Auseju- : nutarta didžiuma balsų, kad 

i kp. būtų perorganizuo
ta. Delegatės pasmerkė 38- 
tos kp. komitetą už rėmimą re
negatų. M. Cibulskienė, 91 
kp. narė, išėjo prieš tą įneši
mą, apkalbėjus Rajono komi- 

: teto raportą apie 31-mą kp. 
j New Yorke. *
I Vienbalsiai priimta šie įne-

Duos |aj|ęe gtreiko.
1 Išdiskusuota apie stovį 38-'Į

tė ir J. Langeliutė.
Smuiko solo grieš draugas V. 

. Gurskis, iš Framingham, Mass.
M. Paraliutė soprano dainuos 
solo, J. Sabaliauskas tenoras 
solo, ir V. TUanis, tenoras, 
įduos solų. J. Sabaliauskas ir 
M. Paruliūtės naujus duetus ir 
ir bus daug naujų* artistų, ku-|- 
rių worcesteriečiai ir apielin-1 šfrnai: 

‘kės lietuviai nėra matę ir gir
dėję, šiuom sykiu tik išgirs. 
O daugiausiai linksmins visus 
tai Brolių Orkestrą.

Visi ir visos į šią vakarienę.
įžanga 50 centą 

ečia visus Komitetas.

11

(1) Kad Pirmo Rajono val
dyba kreiptų daugiau domės 
į silpnai gyvuojančias kuopas, 
idant neatsikartotų toks daly-

; kas, kaip su 31-ma kp., kur 
mirusios kuopos iždą pasigrie
bė darbininkų priešai.

(2) Kad Pirmo Rajono me
tinės konferencijos delegatės

pereito 
Grand 
Brook-

masiniame mitinge, 
penktadienio vakare, 
Assembly svetainėje, 
lyne, laike drg. Mizaros-Siur- 
bos prakalbų, sekanti draugai 
davė stambesnių aukų padeng
ti lėšas ir paremti revoliucinį 
Lietuvos darbininkų ir valstie
čių judėjimą: J. Barkauskas j 
$1.50; po $1.00 :J. Pičinskas, i 
N. Gudaitis, M. Saverinas, I 
Ūselis, Weiss, Jankaitis, Sas- į 
nauskienė, Paltanavičius, M. i 
Klimas, V. Krapaitis, T. Kar-1
i-------J.. T I

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA. ,o

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Nutarta paaukoti
Workeriui” f
tiniams kaliniams $10.

Rezoliucijų komisija per-į tis, Ripinskienė, Varuškas, | 
skaitė vieną bendrą rezoliuci-1 Grikštas, N. Zajanskauskas, 
ją, kuri liko .priimta. j V. Tauras, K. Januškas, M.

Nutarta pusmetinę konfe- į Bružiūtė, A. Bražionis po 
renciją laikyti Lindene, N. J. | 7‘5c: A. Degutis-Renkė ir Gru-1

Konferencija uždaryta kaip' bis; po 50c: J. Laukaitis, R. I
30 vai. vakare: ! Laukaitienė, J. Kripaitis, J.
Pirminipkė įE. :T. .Bimbienč. Kučinskas, K. Mačys, J. M.
Sekr. T. 'Shprry., ; , j
P. S. čia protokolas sutrum

pintas; pilnas tilps “Darbinin
kių Bąlse.7 j < . , ( , . , .

n , T. Sherry.

, A. Kavaliauskas, A. Za- !
j viekas, Granickas, O. Paškai- j 

per-į tis, Ripinskienė,

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai

b
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KAROLIS POŽĖLA, Lietuviu Čanąpionas

Šį vakarą, sausio 13-tą d. įvyksta ristynės, St. Nicholas 
Rink, 69 W. 66th St., New York City.

Karolis Požėla, kuris pereitą trečiadienį nutėškė vieną 
iš žvarbiausių ristikų George Zarynoff’ą, šį vakarą susi
kibs su buvusiu olimpiato Čampionu Charles Stfack.

Taipgi risis’ ir kitas amerikoniškas lietuvis Billy Bar- 
tush su italu Joe Devito.

Vyriausia pora šį vakarą bus Jim Browning, amerikie
tis, iš Missouri, kausis iki pergalės su kitu amerikiečiu 
Lee Wykoff. Kuris iš jų dviejų laimės, tas vėliau risis 
su čampionu Henri DeGlane.

John “Casey” Kazanjian rausis su Pat McKay. Pik
tasis žydų sylinčius Fred Meyer? mankys Nick Scotos. O 
šeštoji pora bus Bob (Dibber) McCoy su George Saun
ders. - v '

Pradžia 8:30 Vai. Vakare, Įžanga Žema
.. ............ ■ i --;-/ . < :................

Zaleski, Nežinomas, A. Girgis, 
S. Jurkšąitis, Tąra^ka, P. Sa- i 
losovičia, T. Kaizeris, Budris, i 
J. Berno,tas. Rugienięnė, ,Nau-J 
džius, Simiš, F. Kazokevičie- 
nė, A. Urbaitienė, Piavanienė, 
Jakšiėnė, P. Petraitis, U. Bie- 
lauski, Burkus, A. Bapas, $tu- 
kįenė, U. Raslon, M. Černiaus-1 
kas,. J. Cipinskas, F. Vaitkus, 
W. Norris, A. Dudonis, J. Gru
bia, Pakalniškis, J. Juška, Lai
mikis, O. Pranskaitienė, Viš- 
niauskas; po 35c: B. šalinaitė, 
Filikaitis; po 25c: Pelžis, V. 
Marcinkevičius, H. Miller, Sal
ly Carson, Tamošiūnas, A. Ka
lin, Grubienė, A. Čepulis, Ber
tąsias, Diakas, Mičiunskienė, 
Grebliauskas, Simišienė, S. 
Petkienė, V. Januška, Baviac- 
kas, A. Valeckas; Kasulaitis, 
TamuĄaitis, Kamton, A. Su- 
dentas, Klaston, Palaitis.

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIĄIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei iŠsipgrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga* 
rantuotu patarnavimu. > . ,

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

KELRODIS: B. M. T. eleveueriu; 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. I& 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį 
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių 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 labaii liaus. Ekspertai instruktoriai. Už ] ” 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kurias, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialus važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojaine.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 va), iš ryto iki 9 va), vakare. Sekmadie* 
Kadangi mitingas buvo la-įniais 10 val- ryt0 ilci 2 Vil1, po H*ctų.

bai skaitlingas žmonėmis ir | 
prisiėjo skubotai rinkti aukas, 
kad perdaug laiko nesugaišin
ti, tįii užrašinėtojai nesuspėjo 
paimti vardus visų aukojusių 
po kvoderį; ^daugelis metė 
kvoderlus į rinkėjų skrybėles 
ištolo bei pro viens kitą, taip | 
kad kvoderinių aukotojų var-1 
dų pateko į šį sąrašą gal tik | 
kokis trečdalis išviso. Todėl 
atleis tie draugai, kurių var
dai čia nesuminėti. Viso su
rinkta $86.93.

Rinkėjai.

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Pranešimą Howard Clothes
Dirbtuvių Darbininkams

Howard Clothes, Inc., dirb
tu vių darbininkų susirinkimas 

i Įvyks ketvirtadienį, 14 dieną 
sausio (January) 1932 m., 
R and School svetainėje, 15th 
St., arti Union Square, New

, York, kaip 2 vai. po pietų.
■ Visi lietuviai dalyvaukite, 
i kurie dirbate Howard Clothes 
. Kompanijos dirbtuvėse. Ir
■ susitikę kitų tautų darbininkus 
iš tų dirbtuvių praneškite, kad 
dalyvautų šiame susirinkime,

i nes tai yra labai svarbus su- 
; sirinkimas, kuris paliečia kiek- 
; vieno 'tos kompanijos dąrbinin- 
į ko būklę ir jo ateitį.

;• H. Clothes Darbin.

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tink a m ą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

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

• 69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 3-8720
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VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Trumpu laika i 4 mokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.<2 N®

liardynm*. •ptalByma*. rvitatymat, aaprast eleklrik* Ir ■nnrnctlt**». Ir v ai i a vien. 
Ir plana automobilio; mokina** dlenomi* Ir vakarai* lietuvių ir analų kalbos*. 
Mokytojau yra Žy»»iū« ekspertai—L. TICHNIAVICIUS. B. J. VAITKUNAS Ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvaranttiojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsiražymae | mokyklą kiekvieną dleąą nuo • ryt* 
Iki U-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
12B E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049



Puslapis šeštas Trečiadien., Sausio 13, 1932

išlaimėjimui bei pardavimui 
bazare ir turėti bazare savo 

; būdelę. Bet be kitų organiza- 
[cijų pagelbos viena 17-ta kuo- 
i pa negalėtų to padaryti.

Dar vienas dalykas. Tarp- 
I tautinis Darbininkų Apsigyni- 
! mas šiais laikais turi ypač 
daug politinių kalinių apginti; 
reikalinga jam finansinės 
ramos daugiau, negu bile 
da. O kad sudaryti bei 

Šis koncertas yra rengiamasi kinti, kaip darbininkams reikia planuoti tokią paramą, tai 
tinai turime dalyvauti savo 
tiniame 

Tai bus | kiškas menas abelnai turi ko- vakare,

VIETINES ŽINIOS Labai Svarbus Kriaučių 
Parengimas Subatoj

Aido-Lyros Choro Koncertas, Teatrelis ir 
Šokiai Ateinantį Nedeldienį, Sausio 17 D.
17-tą dieną sausio, ateinantį , kovoti prieš išnaudotojus ir 
nedeldienį, Labor Lyceum sve-j kaip rryTisų chorai ir darbinin- 
tainėje, Brooklyne.
skirtingas koncertas nuo visų, j voti prieš buržuazinį meną.

pa- 
ka- 
su- 
b fi
rn e-

susirinkime šiandie 
Laisvės” svetainėje.

Organizatorius.
kokius dar Brooklyne lietuviai 
būvi) kada matę. Vienas iš 
svarbiausių programos nume
rių, tai veikalėlis “Skubink,”- 
kuris bus suloštas Aido-Lyros 
dramos grupės. Aido-Lyros 
dramos grupė deda dideles pa
stangas, kad ’ tą dramatišką i 
veikaliuką perstatyt gerai ir 
aiškiai.

Tas veikalas yra trumpas, 
gal būt, neužims daugiau kaip 
pusę, valandos laiko, bet ge
ras. Jo vardas — “Skubink.” 
šiame veikalėlyje perstatoma 
šiandieninė skubinimo sistema 
dirbtuvėse. Jis yra parašytas 
darbininkiškoj dvasioj ir labai 
aiškiai atvaizduoja, kaip dar
bininkai yra persekiojami dirb
tuvėse, kaip algos yra numu
šamos iki žemiausio laipsnio; 
ir iš kitos pusės nupiešiama, 
ką atstovauja geltonieji dar
bininkų vadai — W. Green,

Lenino Mirties Minėjimo 
Didysis Mitingas Bus 
Sausio 21, Ketvirtadieni

A. VIŠNIAUSKAS 
Dainuos Aido-Lyros .Koncerte

Tokio vaizdelio jokiam bur- 
socialistų ‘ kunigas, Mušte ir | žuaziniame teatre jūs nematy
tiems panašūs išgamos.

Iš šio veikalo galima bus 
matyti, kokių priemonių imasi 
bosai, kuomet darbininkai pra- sas dalyvauti šiame koncerte, 
deda streikuoti, kam į pagelbą ^ur, ; "
ateina W. Greenai ir kaip,bus dar visa eilė dainininkų, 
Mustės bando <“ 
akis užmuilinti, kada darbinin
kai nori daugiau užmokesčio 
ir sutrumpinimo darbo valan
dų.

Kas ateis į Aido-Lyros kon
certą, ne tik galės matyti ir 
suprasti, kaip darbininkai yra 
išnaudojami, bet galės pasimo-

j site už jokius pinigus.
Visi įsigykite tikietus iš 

anksto ir raginkite visus ir vi-

NEW YORK. — Drg. Wm. 
W. Weinstone, narys Komunis
tų Partijos Centro Komiteto, 
bus vyriausias kalbėtojas laike 

Į Lėnino mirties paminėjimo di- 
1 džiulioi mitingo, sausio 21 d., 
i ketvirtadienio vakare, Bronx 
1 Coliseum’e, East 177th St.

Apart atžymėjimo. gyveni
mo ir darbų didžiausio pasau
linio revoliucijos vado, šis mi
tingas tarnaus, kaipo demons
tracija už bedarbių reikalus, 
už Kentucky mainierių rėmi
mą ir už Sovietų Sąjungos ap
gynimą nuo imperialistų, ku
rie rengiafei karan prieš jąją.

Laike šio demonstracinio 
mitingo bus iškilmingai įves
dinti į Komunistų Partiją nau
ji nariai.

Sekančią subatą, Jan. 
bus kaip 8 vai. vakare, po No. 
795 Flushing Ave., Brooklyne, 
vakarėlis. Tą vakarėlį ren
gia Amalgameitų eilinių narių 
komitetas.

Jūs, draugai, 
kairiesiems 
grumties su 
kuris kartu 
kriaučiams 
Tai kovai reikia-turėti finansų. 
Tad, kaip tik’ ir yra rengia
mas vakarėlis, kad padaryti 
kelis dolerius.

Todėl visų kriaučių ir jų j 
simpatikų prievolė yra ateiti 
į šį-parengimą. Bus graži pro- 

| gram'a. Grię^. rusų. balalaikų 
orkestrą, dainuos Aido-Lyros 
Choro Mąrginų Sekstetas. Bus 
gerų kalbėtojų.,

‘Tad visi dalyvaukite.
Kriaučius. I

16,

žinote, kad 
prisieina sunkiai 
Hillmano mašina, 
su fabrikantais 

nukapoja algas.

Bendro Fronto Konferencija 
Pageltai Ky. Mainierių

Plati suvienyto fronto 
ferencija, mobilizavimui

apart minimo veikalėlio

darbininkams ! muzikos, šokikių ir 1.1.

Drg. A Čepulis Išreiškia 
“Laisvei” 'Savo Pritarimą 
Šerais ir Prenumerata

- -------------------  —I 
j Neužmirškite, ir Manęs i 
į Dovanom ar patys sau noreda-| 
imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- ? 
į nokite, kad pas mane pigiau nu- 1 
i sipirksite.----------------- .-------------- Į

I ĮVAIRŪS LAIK-
I RODŽIAI NA U-■
•jAUSIOS MADOS
1 Už PRIEINAMĄ
I KAINĄ

Taipgi taisau visokius laikrod- ■
i žius ir kitus papuošalų daiktus. « 
s Taigi kreipkitės pas mane, o ašįH JL UI pnj VVO pel.)

I stengsiuosi pilnai patenkinti.
į VIKTORAS JANUŠKA
I 127-17 Liberty Avė
| Tarpe 127 ir 128 gatvių
į Richmond Hill, Y.

n —— iui —— nu utį —*■ i«n •m—— mii —>m —— im —. Hii—i ui —— n»|4

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

motterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimą kraujo ir šlapumo.

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

1 New York, N. Y.
Valandos 'Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki L, Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakare •

Sekmadieniais nuo 11 ryto, iki 1 po! pietų
Telefonas Lackwanna 4-Ž180

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

MOT- LAUKUS, Fotografas 
Bedford Ave., Brooklyn

'*• Tel. Greenpoint 9-7831
' Cieriausia Studija Hrooklųne. Ateikit Persitikrinti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXj
X < i

kon- 
visų 

spėkų į talką streikuojantiems 
Kentucky angliakasiams, yra 
šaukiama sekmadienį, sausio' 
17 d., 11 vai. prieš pietus, Ir
ving Plaza svetainėj, 15 St. ir 
Irving Place, New Yorke.

Kiekviena iš darbininkų su-' 
sidedanti organizacija, nepai-

Prakalbų tarpais bus patiek- sant, kokiai partijai ji priklau- 
ta turininga revoliucinė dai- sytų arba kokių pažiūrų jos
nu, muzikos ir raudonųjų 
kių programa.

Teisėjas Liepia BedarbeiTikietai yra platinami; jų1 
galima gauti pas visus choro Nakvot Pafkę 
narius.

Daugiau žinių apie koncer
tą bus sekančiame “Laisvės” 
numeryje. — Visi tėmykite.

so- nariai būtų, yra raginama pri
siųsti savo delegatus į šią kon
ferenciją. Ypatingai turėtų 
dalyvauti atstovai nuo Amal- 
gameįtų Siuvėjų ir nariai Ame 
rikos Darbo Federacijos uni
jų- ' ' 1 7

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- I.l 
gas, patinimus, gyslų ir są- bn 
narių įdegimus be operaci- 
jos taipgi ir kitas ligas. J)/ 
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.

NOTARY < 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

P*:

NEW YORK. — Madison 
St. teisme užvakar buvo išduo
ta įsakymas trims šimtams be
darbių per penkias dienas iš- 

.---- .-------- ——į si k raustyti iš kambarių, už ku-
t n i A • 1*7 riuos negali užsimokėti randos.larpt. Darb. Apsigynimo U Viena bedarbė klausė, kur: jąi 
Kuopos Susirinkimas «*kaa
Šiandie Vakare „

I 

;< t-------
Metinis Tarptautinio Dar- 

i Apsigynimo 17-tos

Evansville, Ind.— Užsida
rė Central Union bankas iri 
nupešę $2,209,000 depozitų.!

i (Daugiau vietos žinių 5-tam

" Darbais išreikšdamas prita-j bininkų
fimą “Laisvės” pozicijai* kovo- kuopos mitingas įvyks šiandie,

1 O z-1 O tt 1 n Ir n -v*/"Ysausio 13 
“Laisvės”je už dirbančių ir bedarbių 

reikalus, aš užsiprenumeruoju Eyck SL
• • • V i • • J *

d., 8 vai. vakare, 
svetainėje, 46 Ten

“Laisvę” ištisiems metams ir 
perku jos šėrų už $10.00. ši i 
parama “Laisvei” taipgi ženk-; sį4 SuSįrinkfme. 
liną mano pritarimą kovai i 
prieš oportunistinius sklokinin-l 
kus, vadovaujamus Pruseikos 
ir Butkaus.

Aš, beje, niekad nepriklau
siau prie sklokininkų. Bet ma
no girdėtos diskusijos susirin- 
kirpųose ir.rnet Knickerbocker 
Parke, Ridgewoode, tarp ko
munistinės linijos pritarėjų ir 
sklokininkų juo labiau mane 
įtikino, jog darbininkiška tei
sybė yra laisviečių pusėje.

Linkiu “Laisvei” ir toliau 
taip pasiryžusiai vesti kovą už 
bedarbių ir dirbančiųjų reika
lus, prieš kapitalistinę išnau
dojimo sistemą ir prieš tuos 
buržuazijos talkininkus-sklo- 
kininkus. .

Adomas Čepulis.

ir draugės, dar sy-

atsakė: “eik nakvot į paięką.” 
Drg. Joe Porper,. Bedarbių 

Tarybos paskirtas,, stojo teis
me apginti bedarbę našlę Stei- 
nerienę, reikalaudapjas, kad 
nemestų jos į gatvę,, Teisėjas 
liepė jam nutilti. Kada POr- 
pęr nenutilo, įsakė išmesti1 jį. 
laukan; o kada ir metamas 
laukan jis smerkė kapitalisti
nę teisybę ir bedarbių apleidi
mą, teisėjas paliepė jį areštuo
ti. Tųojaus jis tapo nuteistas 
30 dienų • kalėjiman; bet vė
liaus teismas suspendavo jam 
bausmę.

Nuo Redakcijos.—Drg. A. 
Čepulis 
Lietuvių 
jimo 14-tai kuopai Maspethe; 
paskui persikėlė į L.D.S. 40- 
tą kp. Ridgew\oode. Drg. Če
pulis yra jaunas vyras ir pasi
ryžęs pasidarbuot darbininkiš
kame judėjime.

pįririiąus priklausė
Darbininkų Susivieni-

Draugai
i kį primenu, kad būtumėte vi- 

. Turėsime per
rinkti valdybą 1932 metams,

I taipgi ir pačią kuopą turėsime 
i perorganizuoti naujais pama
tais į skyrius. Kiekvienam de- 
sėtkui narių turės būti kapito
nas, pas kurį 
narių adresai 
veikimo. Tai 
privalote būti 
kime ir būtinai priduoti savo 
adresus. Nes be adresų mes 
negalime persiorganizuoti.

Visų kitų tautų kuopos jau 
yra persiorganizavusios; tf/ 
negražu, kad lietuviai taip il
gai užvelka persiorganizavi- 
mą. i

TaipgiĄturime rengtis prie 
bavaro, kuris įvykš ^pabaigoje 
vasario mėnesio. • BĄzarūi .tu
rime išrinkti .komisiją; 'taip 
privalo įadaryti ir visos kitpsj 
darbininkiškos organžącijo$,. i ;

Šiandieniniame sa^o. euęirįri-’ darbininkes abelnai. Skaitlin- 
kime turime aptarti^ ąr lieti|- xa!i šueikite.1 Turim ir Brook- 
vių skyrius steigsis sayo atski- lyne’pfadėti platesni organiza-

puslapyje).
__ r j. j į-U-j—

SUSIRINKIMAI
' ' “LAISVĖS” BENDROVĖS

; DIREKTORIŲ ATYDĄI . - 
Direktorių posėdis atsibus ketveis 

ge, 14 d. sausio, 8. vai. vakare, “Lais
vėje,” 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. Direktoriai visi būtinai daly
vaukite, nes yra daug svarbiu reika
lų. ii E. Bimbienč.

, Sekretorė
: ’ ' (9-11)

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuę 10 iki 1 

Nud 4 iki 8 <
Į^edėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos šu X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

W MATHEW P. BALLAS INC. .
I (B1ELAUSKAS)
B GRABORIUS J

UNDERTAKERS A N D EM B A LMERS. A 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y. W

19 MŪSŲ. ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: ' 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iŠ čia 
PASIUNČ1AM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ,

TOy KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS < 
PRIŽ1URĖ.T1. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ SAVO

W MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
ĮĮ VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES

KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.
MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ. MŪSŲ.

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

turės būt savo 
delei geresnio 
šiandieną visi 

kuopos susirin-

Brooklyno Bedarbių ir Dir- J 
bančiųjų Konferencija 1

šio ketvirtadienio vakare, 14 
d. sausio, bus laikoma Brook
lyno bedarbių konferencija, 7 
vai. vakare; į konferenciją 
yra šaukiama po tris delega
tus nuo kiekvienos darbininkiš
kos organizacijos bei kuopos. 
Delegatai, susirinkite po num. 
61 Graham Ave. Brooklyno 
Bedarbių Taryba šaukia kon
ferencijoj dalyvaut ne tik de
legatus, bet ir ši

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į vištų biz

nį, vyras ar moteris, nevedę, su 
maža pinigų. Aš turiu puikią vietą 
Long Islande, netoli Brooklyn. Frank 
Du Bois, 305 Jericho Pike Park, L. I.

(10-12)

GARAGE
Reikalingas partneris, kuris galė

tu vesti bizni ir būti pilnu bosu, nes 
aš esu Real Estate ir Insurance 
biznvj, tai neturiu laiko prižiūrėti. 
Partneriu gali likti turėdamas nuo
savybę ir dalį cash arba visus cash. 
Joseph Vastunas, 227 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. Telephone Stagg 
2-7235.

(9-14)

MEDICIN. DAKTARAS

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

Boom 15,' New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

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

Teief. ALGANQUIN 4-8294

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

gazo Anestetiką 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

« STOKES
Fotografas (

SiUčmi pranešti šavo‘ kosttime-’ 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kam p.' B r o a‘d- 

>.way, Chauncey 
Street stotis 

K”'HI Brooklyn, N. Y.
Naujoj vietoj 

studija daug 
geriau įrengta, 

Paye*kslai 
padaromi. kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES ; 
512 Marion St., kampas Broadway 

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

vių skyrius steigsis skyo atspū
rą būdelę bazare. Jeigu višos 
draugijoj pritariančios tarų 
darbui, irptų aktyviai veiįlįij 
tai, žinoma, galėtume surinkti 
pakankamai i " "

4*-

SKAITYKIT. PLATINKI!
“LAISVŲ” ĮiMalonūs Rūkyti!

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Telephone, Greenpoint V-2M0 Telephone. Stagg f-44ttt

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
1JUDOTUVIŲ DIRMKTOBIUa

A. RADZEVIČIUS 
, . GRABORIUS 

(UNDERTAKER)PA .ĮIEŠKO JIMAI
JIEŠKAU partnerio i restoracijos 
biznį. ' Vienai perdaug sunku. Biz- 

i. ' Atsišaukite 97^

i' ‘ j ■ i < .(8-10)

_ 1 v, .. • Į U1ZI1|« V Ikxlldlšiaip organiza- Į nis gerai įdirbtas, 
cijų narius ir visus bedarbius E. Tth St., New York City
ir bedarbes: darbininkus ir- Naujokų Cigarų

. . . , , v

:V^icini. itjb^kovoj už 1>eda,tių Lietuviška Radio Programa
LHJll IClKdluS. j K ’ ■ į *

Bedarbių Tapyba. Stotis’WMBQ, 1500 Kilocycles

reikalingų aaijctųjvieja Pastaba
— ----------------——f-------------7—

— -----—; “Laisvės” No.,A_ A ________ _____________  A < J

MASKARADŲ BALIUS

Jonas Kriaučiūnas
Grąjys Kostantina solo

Įvyksta kas ketvirtadienį 
nuo 8-tęs valandos iki 9-tos va
landos vakare. Atsukit radio 
ir išgirskite dailią 'muziką ir 
taip visokių įvairių dalykų. 
Lietuviški biznieriai, kurie no
rite duoti pagarsinimus per ra
dio, tai dabar laikas, nes kai-

inos . dabar numažintos. Malo-

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir' iBc.

tklkalsamuoja ir laidoja numiruidna 
ant risokią kapiniu; paraamdo ąn- 
topiobflius Ir karietas vepe’Jjoms, 
krikltynoms ir pasivažinr rtmanui.

vy-

Rengia Lietuvių Amen Piliečių Kliubas 

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

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

ĮŽANGA 50 CENTŲ ASMENIUI 
{ ORKESTRĄ V. RETIKEVIČIAUS

Ui Įdomiausius kostiumus bus duodama keturios dovanos—dvi 
rams ir dvį 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 kiekviena^ 
jaučiasi Kaip namie, ir todėl jo pramogos būna vistfomet skaitlin
gos. Kas norite susipažint su kuo daugiausiai žmonių ir smagiau-' 
šiai pasilinksmint—ateikite į šį Maskaradų Balių.

i r' 7 ’ Kviečia RENGĖJAI. .

No.. 6-tąme, sau- 
į] sid 8 d., 1932 m., drg.' š., apra
šydamas yeikimą Maspetho re- 

' negatų, kaip tai,' Kaulinio ir 
(pasigailėjimo vertęs) Cibuls- 
kienės delei rengimo renegatui 
Pruseikai prakalbų, —■ nepa
žymėjo, kątras Kaulinis.

Kadangi tūlas laikas atgal
aš irgi gyvenau Maspethe, ir nėkite atsilankyti ypatiškai, 
dar daugelis žmonių nežino, telefonu ar laiškais, o suteiksi- 
kad aš jau ten negyvenu, tad 
daugelis dabar manęs klau
sia: kaip su Maspėthu yra?

Todėl esu priverstas tą vie
šai pastebėti., kad aš nieko 
bendro netūriu, su jokiais re
negatais bei su jų “Klampy
ne.

Charles Kaulinis.
) »

me ką tik reikalausite. 
Antrašas:

J. ŽILINSKAS 
214 Grand St., Brooklyn, N.Y*

TELEPHONE:
Greenpojint 9-10194
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Petras Naujokas rir, . „ . _* Savininkas CIGARAI

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

BIZNIERIAI GARSINKI!
ĖS “LAISVĖJE”
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231 Bedford Avenue 1 
BROOKLYN, N. Y.
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimai 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.

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė 

361 Broadway, 
Brooklyn, N. Y. Valandos: nuo l.iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

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

Telefonas, Midwood 8-6261




