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Antradienio “Laisvėj” tilp<> 
Jono Špižinio “eilės” “Sklokii 
ninku Koncertas.” Mano su
pratimu, jos neturėjo rasti vie
tos dienraštyje. Tokia “poezy į 
ja” tik teršia laikraštį ir nepą- į 
deda mums kovoti prieš rene
gatus. K i

LONDONĄ UŽPUOLĖ
ŽIURKĖS

LONDON. — Užėjus kri-ums kovoti prieš rene-1 . . v. , . , T i 
gatus. v Priešingai, panašūs beV ziui, šimtai laivų Londono 
prasmiai raštai padeda musu uoste stovi tušti, aplejsti. 
priešams. Jie 'pagelbsti oporfuA Jie virto gražia žiurkių pa- 
nistiniams demagogams palai
kyti suvedžiotus darbininkus Į v. vprie savęs. ' I žiurkes uzpludo miestą. Sa-

Dar .kartą reikia priminti 
draugams, kad pletkavojimus/ 
palikime jų geriausiam fabriJ 
kantui Pruseikai. Mes'muškit 
me priešus politiniais argu/ 
mentais. » J

stoge. Dabar nuo tų laivų

HOOVERIO VALDŽIA SKUBINASI Į
PAGELBĄ PLUT0KRATIJA1,0 BA 

DU MARINA MILIONUS BEDARBIU S
t 1 ' . L

koma, kad ant kiekvienos I J 7 111
ketvirtainės mylios yra 23,-1 
000 žiurkių.

EXTRA!

Ba-1 direktorius. Į direktorių 
sąstatą įeina trys demo
kratai/

ši milžiniška: “atstatymo” 
korporacija šelps fabrikan- 

Tam tikslui, matote,

PILSUDSKIS NUBAUDĖ 
SAVO PRIEŠUS

Vakar 
skaitėte iš 
pondenciją 
lą fašistų 
nijimo Liet. Amerikoj 14-toj 
kuopoj. Narių sumokėti pini
gai kažin kur užkliuvo ir ne
pasiekė Centro. Penkiasdešimts 
narių išbraukta, o apie kitą 
tiek suspenduota. Ir viešpata
vo tyla tarpe kuopos ir Centro 
•viršininkų, kol nariai nesužino
jo.

Nuskriausti SLA. 14 kuopos 
nariai sukilo. Didžiumoje jie 
yra darbininkai. Mes sakėme 
SLA. nariams darbininkams, 
kad jie šluotų ponus fašistus ir 
socialfašistus laukan, iš vado
vybės. Dabar patys mato, kad 
komunistų pusėj buvo teisybė.

dienos “Laisvėje.” 
Clevelando kores- 

apie kilusį skanda-
valdomo Susivie-> šama, kad Japonijos kari

niai laivai užgrobė Chinijos 
uostą Tsingtao, kuris ran
dasi prie Geltonųjų jūrų. 
Nuo šio uosto eina geležin
kelis į Tientsin ir Peiping. 
Taip pat japonai patriotai, 
Japonijos imperialistų ągen 
tai, sugriovė chinų laikraš
čio spaustuvę. Laikraščiui 
primetamas pasityčiojimas 
iš Japonijos karaliaus Hir
ohito, į kurį kelios dienos 
atgal buvo mesta bomba.

Šis Japonijos pasielgimas 
su uostu Tsingtao parodo, 
kad Japonija nepasitenkins 
u ž g r o bitnu Mandžurijos, 
kad rošiasi pavergti visą 
iChiniją,

Pirma Motelis Senatorka
LITTLE ROCK, Ark. — 

Ponia Hattie W. Caraway 
išrinkta i Jungt. Valstijų 
senatą. Tai pirma moteris 
pakliūva į senata. Senatas

SHANGHAI. — Prane-

WASHINGTON: — i 
j daujanti bedarbiai Hoovę-; 
■riui nerūpi. Bet už tai 
j Hooveris sušilęs darbuojasi 
i delei- suorganizavimo “at- 
i statymo” korporacijos su 
! dviem bilionais dolerių ka- tus. 
pitalo. Nors atstovų butas Hooverio valdžia turi pini- 
dar neužgyrė tos korpora- gų, betgi ji nesuranda nė 
cijos steigimo, bet Hooveris dolerio delei dvylikos milio- 
jau paskyrė korporacijai

VARŠAVA. — Dešimts 
buvusių Lenkijos seimo opo
zicijos atstovų nubausta 
nuo 18 mėnesių iki 3 metų 
kalėjiman. Jie buvo kalti
nami sudaryme suokalbio 
prieš Pilsudskio valdžią.

BANKRUTUOJA IR NEW YORKO MIES
TAS; GRAFTERIAI UŽDUODA SMŪGĮ 

ŠIO DIDMIESČIO DARBININKAMS

visi 
turi

Kaip Clevelando, taip 
SLA. nariai darbininkai 
tuojaus užmegsti ryšius su 
“SLA. Darbininkų Opozicijos 
Komitetu” (P. O. Box 144, 
McKees Rocks, Pa’) ' ir suvie
nytomis spėkomis, po viena va
dovybe, ginti savo teises, pa- 
liuosuoti tą organizaciją iš sa
vo priešų diktatūros.

SLA. Pild. Tarybos nomina
cijose, sakoma, 
Opozicijos surašąs gavo iki 500 
balsų. O fašistai ir social fa
šistai skelbė, kad senajam Su
sivienijime nebeliko ne vieno 
bolševiko. Ponai veikiausia da
rys viską, kad darbininkų kan
didatai nepatektų ant baloto. 
To reikia tikėtis. Fašistai tu
rės savo “sleitą,” o socialfašis- 
tai savo, bet abieji jie bijos, 
kad darbininkų surašąs nenu
šluotų jų visų.

Darbininkų i susideda iš dvieju atstovu tr/iA 1 . ’ i , .. *"nuo kiekvienos valstijos.

Penkių Miestų Darbi
ninkai Negaus Algų

BOSTON, Mass. — Lo- 
well, Lawrence, Chelsea, 
Revere ir Chicopee miestų 
valdžios paskelbė, kad jos 
finansiniai subankrutavo ir 
nebeišmokės algų mokyto
jams, ugniagesiams ir ki- 

To susivienijimo vadų darbe- Į tiems darbininkams. Law-

nu bedarbių.
.........--= '

SUŽVĖRĖJĘ PONIOS NUPLAKI IR 
SUŽALOJO VARGINGĄ MERGAITĘ

Long Island City, N. Y.— 
Tapo suareštuotos ir padė
tos po $2,000 kaucijos po
nia Louis Vogeslang, 26 
metų amžiaus ir jos moti
na, 65 metų. Abi kaltina
mos bjauriam nuplakime 12 
metų amžiaus mergaitės, 
Eva Novakowski. Mergai
tė buvo plakama diržu ir 
taip sužalota, jog visas jos 
kūnas yra suraižytas. Po
nios kaltino mergšę pavogi
me $125 ir- reikalavo prisi
pažinti. Bet ir tas kr.uvir,

yra 
naš-

nas plakimas nieko negel
bėjo, nes, matyt,. mergaitė 
tų pinigų "nepavogė.

Eva Novakowski 
darbininko šeimynos
laite. Metai atgąl taip va
dinama Vaikų Draugija ją 
atidavė buržujės ponios 
Vogeslang . prieglaudom 
Mergaitė buvo paversta po
nios verge ir turėjo sun
kiai dirbti. Pą’galiaus, ma
tote, ko susilaukė rankose 
sūžvėrėjusiosĄ'ponioSiH! • į i /:

ALDLD. PRALENKĖ 1930 M. NARIAIS:
Draugai! Padarius atskaitą, kiek pasimokėjo A.L.D. 

L.D. nariu iki 1 d. sausio 1932 metų ir palyginus su 1 'd. 
sausio, 1931 metu, mes'turime daugiau kuopų ir narių.

Sausio 1 d. 1931 metais buvo 174 kuopos ir 4,774 na
riai. Dabar yra 202 kuopos ir 4,838 nariai. Reiškia, ne
paisant baisiausio krizių ir oportunistų sabotažo, mes 
pralenkėme 1930 metus kuopų ir narių skaičium. Plates
nės informacijos apie ALDLD. stovį bus paduota vėliau.

Draugai, dar daugelis kuopų nesugrąžino į centrą sta
tistikos blankų apie savo veikimą. Padarykite tą, nes 
tas pagelbės surinkt žinias apie mūsų draugijos darbuo
tę.

Kuonos. kurioms bnvn prisiųsta perdaug knygos “Re
ligija ir Jos Social e Reikšmė,” malonėkite sugrąžinti i 
centrą, nes mums neužtenka del naujų nariu. Taipgi 
centras išsiuntinės tam tikrus laiškus kas del knygų. 
Kuopos, kurios gavo perdaug knygų “Aliejus,” kviečia
mos atsiteisti. 1 - ’

Brošiūra “Naujo Karo Gaisras,” jau gatava. Ja gaus

NEW YORK.— Tamma
ny Hall grafteriai su Wal- 
keriu priešakyje gvolto rė
kia, kad miesto valdžia ne
begalinti galo su galu su
vesti. Vogė, vogė iš miesto 
iždo, kol pasidarė deficitas. 
Dabar Walkeris paskelbia, 
kad miesto išlaidos bus su
mažintos. Bet kaip? Ar 
manote, kad graftas bus 

orų su tikslu plačiau pažin- sumažintas, arba grafterių 
įplaukos bus nukirstos? 
Nieko panašaus.

Walkeris sako, kad tuo-

ĮVAIRIOS žinutes
Ithaca, N. Y.— Harvar

do ir Cornell universitetai 
bendromis jėgomis studi
juoja 6,500 pastebėtų mete-

ti pasaulio evoliuciją.

Lancaster, Pa.— Suban
krutavo milžiniškas Lan- jaus bus sustabdyti viešieji 
caster Trust kompanijos!
bankas, kuris turėjo $11,-
408,171 depozitų.

darbai, kaip mokyklų ir li
goninių statymas, parkų ir 
gatvių taisymas ir tt. Ant. 
to būsią sutaupyta iki 
$120,000,000. Bet ką tas 
reiškia? Tas reiškia, 1 kadi 
šituo būdu mažinimas mie
sto išlaidų užduoda smūgį 
ne kam kitam, kaip tiems, 
patiems darbininkams. Be 
to, bedarbė dar padidės, 
kuomet visa eilė viešųjų 
darbų bus uždaryta. Nu
kenčia ne grafteriai ir jų 
komandierius Walkeris, bet 
vargingoji liaudis.

Roma.— Mussolinio laik
raštis “II Popolo dTtalia” 
reikalauja, kad būtų panai
kintos visos karo skolos. 
Tuom daug laimėtų Italija.

Shanghai.— Kuomintan- 
go politikieriai nutarė su
tverti komisiją iš devynių, 
kuri sudarys naują Chini- 
jos valdžią. Į komisiją įei
na stambieji militaristai ir 
generolai.

;Mirė

VOKIETIJOS KOMUNISTU PARTIJA 
KANDIDATU STATO D. THAELMANN

Elizabeth’ N^J.-r
R.i F. Brady, .7. nietų vAikas, siąs 
nuo įkandimo per pasiutusį 
šunį. Stebėtina .tas, kąd jis 
buvo įkąstas dar lapkričio 
21 d., bet, iki pereitos sa
vaitės neparodė jokių žy
mių siutimo. Bet staiga li
ga pradėjo vystytis ir vai
ką nuvarė į kapus.

iBERLYN.— Brueningo . jį galės remti dvynukai fa- 
skymas palikti Hindenbur- Įšistai ir socialfašistai. So- 
gą prezidento vietoj neribo- cialdemokratai dar nepa.- 
tam laikui neisdegė. Da-. jie darys šiuose
bar bus prezidento. rinki- I . . . ’ “ J J 
mai. Bet numatoma, kad ;
Hindenburgas vėl kandida-; Vokietijos Komun. Parti- 
tuos, bef jau ant “piliečių ja savo kandidatu stato 
partijos” tikieto. Tai busią draugą Thaelmann, t nenu
daroma, idant gauti para- rietantį kovotoją ir partijos 
mą socialdemokratų ir fa- vadą. Komunistai rengia- 
šistų. Hindenburgas bu- si prie plačios rinkimų 

“bepąrtyviškas,” todėl kampanijos.

Suokalbis Prieš 'Darbininkų Demonstra 
T. D. A. Adyokatą cija San Francisco

CHATTANOOGA, Ala.— 
Advokatų Susivienijimui 

New York.— Nuo šešto paduotas skundas prieš ad- 
augšto iššoko1 ir užsimušė vokatą Chamlee, kuris yra

SAN FRANCISCO. Cal. 
—Sausio 12 d. šį miestą pa- 
siekė Alkanųjų Maršavi- 
mas, kuris reikalauja iš

panelė Mildred Fisher, 32 vyriausias Tarptautin. Dar-
New bininklI Apsigynimo advo- bedarbiams, 

katas gynime

metų amžiaus, kuri, sako
ma, prakišo $80,000 
Yorko biržoje.

Nominacijos parodė, kad re- • 
voliucinės spėkos SLA. auga. ■

liai iŠ vienos pusės, iš kitos— rence miestas nepajėgia pa
augantis vargas masėse, j 1 ‘ • v
liucionizuoja narius darbinin-! džio^mėnesį. ~~ _______ _________ _____ _____________________________ - t
kus. 14 kuopoj skandalas ati-' bankai nunešė miesto i siimtu brošiūrą ir pasimokėtų už 1932 metus. ‘ Nelauki-1 mas, kad lie boikbtuojaAn- 
darys akis daugeliui Clevelando. l§750>m I te, draugai, metų galo. Kurie dirbate, galite.. tuojaus I glijos produktus.

- ----- -— mokėkite. Siuntinėjant šią brošiūrą, kartu prisiusiu ir - J ___  
SLA. | Masiniai Areštai Pary- Woms k«wmS/,c ..................... ‘

i ijin v« • h • m i\« ir:/,,

Bombay, Indija. ^-Nacio-i 
nalistai surinko didelę krū
vą Anglijos kapitalistų

reyo-i dengti $83,000 bilų už gruo- visi nariai už 1931 metus. Pasirūpinkite, kad visi’kuo-i dirbtuvėse padarytų drapa- 
Du subankru- pu nariai dalyvautų sekamame kuopos. susirinkime, at- jnų ir sudegino. Tai parody-

darbininkų.

Birželio mėnesį bus • . 
seimas. Darbininkai ;-nariai jau 
dabar turį i^ngtis kovai prieš 
fašistus* Ji> ^cialfašistus.‘ Dar
bininkai turi rūpintis, kad jie 
seime turėtų gerą armiją savo 
delegatų, griežtai nusistačiusių 
prieš Bagočius, Gegužius, Vi- 
taičius, Jurgeliutes, Bačiūnus, 
ir Tareilas. Reikia nepamiršt, 
kad “Naujienų” šalininkai nė 
kiek, negeresni už “Vienybės” 
peršamus fašistus. Visi jie yra 
darbo žmonių priešai ir išnau
dotojai.

s,. dar neužtenka -pirmiau pri

AUDRA PIETUOSE

BIRMINGHAM, Ala. — 
Sausio 13 d. siautė audra 
Alabama ir Mississippi val
stijose. Miestelis Hamilton 
visai sugriautas. Padary
ta daug nuostolių dideliam 
plote. Audroje žuvo trys

‘ 7iiiia Gauern 1? DiVna Visų ALDLD. apskričiu ir kuopų naujos valdybos tuo- 
£iujc ualloiv «^us praneškite. į ALDLD. centrą, >sayo. antrašus/ :̂ kad
PARYŽIUS — Sausio 12 ^ar^s hešitrukdyiij.‘ ka’d'centras’.žinotų, kas‘.yrą valdy- 

d. pradėjo sesijas ;Franci- ’ ’ 
jos parlamentas. Komunis
tų Partija ir bedarbių taryr 
bos buvo surengę masinę 
demonstraciją ties parla
mento rūmais, kad paraiką-, 
lauti bedarbiams pašalpos. 
Visas miestas buvo 'pasta
tytas po sargyba. Visa po
licija buvo sumobilizuotą. 
Kuomet prasidėjo demon
stracija, kuomet tūkstan
čiai darbininkų iš ,visų mie
sto kampų pradėjo traukti 
linkui parlamento rūmų, 
policija pradėjo puolimą 
ant demonstrantų. Suareš
tuota net trys .tūkstančiai 
darbininkų. Surašyta, jų

PARYŽIUS;--i Sausio 12 bose- ir su 'kuotri ’reikią siibirašyti.
( 1 D.’M. šolomskas/hi i ; L 

•ALDLD. Centro KomC Sekretorius.
46 Ten Eyck iSt./ Brooklyn,. N. Y.

Shanghai.— Japonijos 
valdžios atstovas gavo no- 
'tą nuo jAmefikoSį valdžios,, 
kadwipsi i’eikąlas deleį šų.-į 
ipusirpo ’.Harbinę^ Amerikos 
atstovo Chamberlain baig
tas ir bus užmirštas.

nes pašalpos ir apdraudds 
. San Francis- 

Scottsboro nebuvo matęs tokios ga- 
hngos darbo žmonių demon- 

jaunuolių. Jam primetama stracijos. Market gatve de- 
bandymas papirkti liudyto
jus jaunuolių byloje. Tai, 
žinoma, bjaurus išmislas. 
Bet konspiratorių tikslas 
aiškus. Jeigu Advokatų 
Susivienijimas išmestų 
Chamlee, tai jis negalėtų 
jaunuolius atstovauti > teis
me. Tai. būtų skaudus smū
gis jaunuoliams, nes jų ape- 
'liacija bus svarstoma sau
sio 21 d. Vadinasi, prieš jų 
advokatą sudarytas suokal
bis kaip tik išvakarėse 
liacijos svarstymo.

monstravo penki tūkstan
čiai organizuotų maršuoto- 
jų, o šaligatviais juos lydė
jo iki dviejų šimtų tūkstan
čių bedarbių ir dirbančiųjų 
proletarų.

Susikirtimai Man- 
džurijo je Aštrėja

ape-

Bandė Papirkti Nuteisto 
' Jaunuolio Tėvus

. ATLANTA, Ga.
ki, kad visokiais budais 
buržuazija stengiasi nužu
dyti devynis Scottsboro 
jaunuolius. Štai čiopai na-? 
mų savininkas, kur gyyena 
jaunuolio Ozie Powell tė
vai, pasiūlė jiems tokią pro
poziciją: (Jeigu }jie atmes

Paaiš-

vardai ir, .pavardės, iv su-įTarptąut. Darbininkų. Ap-
grūsti į kalėjimus. sigynimą ir visus “raudo

HuošiusV ir savo sūnaus 
reikalą paves' buržuazinei 
organizacijai, tai jis / jiems 
dovanos vieno mėnesio ran
dą! Žinoma, jaunuolio tė
vai šitą bjaurų pasiūlymą 
griežtai atmetė. . '<« • - •-

Chicagos Bedarbių .
Kova su Policija

K1 7 1 A ' i ' ’ > ‘ H »' i

Pasitraukė iš J. V.
Augščiausio Teismo

New Yęrki—Policij os ka
pitonas j Willemse, ' kuris 
yra pasižymėjęs brutališku- 
įuu, reikalauja, .kad būtų 
oficialiai; įvestas- • mušimas 
suareštuotu žmonių. u ■ (

CHICAGO, Ill.— Sausio 
12 d. arti tūkstančio bedar
bių demonstravo 'ties gu
bernatoriaus Emersono taip 
vadinamos “pašalpos sto
tim” ant Oakwood Blvd. 
Policija padarė žiaurų puo
limą ant bedarbių. Daug 
sumušė, o apie 40 suarešta
vo. Padarytas užpuolimas 
ant South Saidės Bedarbių 
Tarybos buveinės ir ji tapo 
nugriauta/

Re-WASHINGTON. — 
zignavo iš Jungtinių Vals
tijų Augščiausio Teismo 
teisėjas; Holmes. Rezigna
vęs delei savo amžiaus, nes 
jis turi 90 metų. Holmes 
buvo Skaitomas .“liberalu”, 
bet jis niekuom pamatiniai 
nesiskyrė nuo aršiausių re
akcionierių ir ištikimai tar
navo Amerikos kapitaliz
mui. ■ •

SHANGHAI.— Praneša
ma iš miesto Chinshi, kad 

itpj apielinkėj bėgyje pasku- 
| tinių kelių dienų labai daug 
I paskersta chinų partizanų, 
I bet taip pat nužudyta dvi- 
i dešimts oficierių ir penki 
šimtai japonų kareivių. Ne
toli miesto Chinchow du 
tūkstančiai chinų partizanų 
darė puolimą ant japonų ir 
įvyko smarkus kruvinas su
sikirtimas. -J

Iš Mukdeno pranešama, 
kad Japonijos kariuomenė, 
naudodama orlaivius, pra
dėjo plačią . ekspediciją 
prieš chiniečius, - kurie ne

pasiduoda Japonijos prie- 
! spaudai.
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Tuomi klerikalai bando 
apmulkinti lietuvius darbi
ninkus, bando'sulaikyti be
darbius nuo kovos už tuo- 
jautinę pašalpą, už bedar- 
biU) apdraudą...,(Mrdi, jūs'kty‘“Į’ ;
nieko nedarykite, tik biski|„n enron
palaukite, ir depresijos ne-! 
bus; bus darbų, ir viskas

PHILADELPHIJOJE IR KITUR

i

/

APŽVALGA
Kentucky Suareštuotų 
Kovotojų Atsišaukimas

Iš Pineville, Ky., kalėjimo 
atsišaukia į Amerikos dar
bininkus devyni suareštuoti 
darbininkų kovotojai: Vern 
Smith, John Harvey, Vin
cent Kemenovich, Clarina 
Michaelson, Norma Martin, 
Julia Parker, Margaret 
Fontaine, Dorothy Ross 
Webber ir Anna Barton. 
Jie yra nariai Nacionalės 
Mainierių Unijos, Darbi
ninkų Tarptautinės Pašal
pos, Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo ir atstovai 
darbininkų spaudos.

Savo atsišaukime tarp 
kito ko jie sako:

“Mes, devyni suareštuoti 
ir

įsindikalizme, laike užpuoli- 
tyno Bell County, Kentucky, 
šerifų ant Nacionalės Mai
nierių Unijos raštinės, Pi- 
•neville, Ky., sausio 4 d., ar- 
-ba suareštuoti po to ir są-j 
•ryšy su tuo užpuolimu, mes 
patys kaltiname, kad tasai 
užpuolimas ir tie kaltinimai 
yra bjaurus nelegališkas 
bandymas sutrukdyti Ken
tucky ir Tennessee mainie
rių streiką.

“Gruodžio 13 d. šios sri-7 
ties mainierių išrinkti.'at
stovai susirinko Pineville/ 
nutarė paskelbti streiką 
sausio 1 d. prieš badą ir te
rorą. Jie išrinko Naciona-^ 
lės Mainierių Unijos Pieti- 
nios Distrikto Tarybą, ir ta 
taryba atvirai ir legališkar 
vedė prisirengimus priė 
streiko ir pasišaukė atsto
vus Darbininkų 
nes Pašalpos ir 
nio Darbininkų 
mo pagelbėjimui 
maisto streikieriams ir ve
dimui visų reikalingų daly
kų sąryšy su kova už teisę 
organizuotis ir streikuoti.

“Viešai Nacionalė Mai
nierių Unija, Darbininkų 
Tarptautinė 
Tarptautinis 
Apsigynimas įsteigė rašti
nes, po No. 105 Virginia 
Ave., Pineville, sausio 1 d., 
streiko pirmą dieną.

“Suviiį 50 mainierių su
streikavo tą dieną, ir strei
kas tęsėsi dierfa . >iš dienos 
nuo to laiko. Dabai; Uiks-, 
tančiai ^|ųąįųįęrii| streikųd-i 
ja. Jie gtręikūoja pribš m^ 
žas algas. Kompanijos molįa 
tik 32 centus už iškasimą 
tono anglies, bet jos dar. vi
sokiais būdais nuvagia prie

bus; bus darbų, ir 
bus “puiku.”

Bet ta klerikalų 
šystė neišsipildys, 
t i n i s e k onominis krizis

prana-
Dabar-

legramas’ ir; rezoliucijas - 
įjrėzidėntūi Hooteriui; (ę&ri- 
bo ministęriui Doakui ir 
imigracijbs komisionierei 
Tillinghast. Svarstykite de
portacijos pavojų kiekvie- 

su pilnu no j ’draugystėj ir ynijoj. 
Rinkite pinigus ir siųskite 
Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui, kuris veda 
šią kampaniją.

Suvienytas veikimas . iš ’ 
darbininkų ir jų simpatikų 
pusės būtinai reikalingas, '* 
kad sustabdyti persekioji
mą darbįninkų ir užtikriht 
teisę organizuotis. ^is: .at
sišaukimas daromas su pil
nu pasitikėjimu, jog darbi
ninkai sujungs savo špėkas 
delei reikšmingos kovos už 
paliuosaviipąs manęs ir ki
tų' draugų, paskirtų .dępor- < 
;tavimui. < i .!i ” )

Pinigus ir telegramas 
’siųskite International La
bor* Defense, 113 Dudley * 
St., Boston, Mass.

Draugiškai, jūsų
Edith Berkman.

Organizatorė »Nacionalės 
Tekstilės Darbiu. Unijos.

Kįomunistų taktika, yra 
įtikmiįnaš f diįlžiumoįs ųarįų 
remti darbininkišką judėji
mą. Komįmiptai skaito lai
mėjimu savo judėjimui 
draugijose tik tuomet, kada 
didžiuma narių, j 
pritarimu, suprasdami rei
kalą remia darbininkišką 
judėjimą. Bolševikai nie- 

būdami

Sklokininkai Šimanskas, 
' Merkis, BendoraviČius ir 

šar
vo kontrolę ant sprandų 
keletos šimtų narių šiauri
nės Dalies Kliube Phila- 
delphijoje. Kaip; teko girdė
ti iš pasitikimų to kliubo 
narių, virš minėti asmenys, 
išankštb susikuždėję su' sū- 

šalininkąiS) į '.mitingus 
susirenka anksčiau, o ka
dangi kliubo, < kambariukas 
nedidelis, tai vėliau’ atėju
sius 'narius1 nebeįsileidžia.. 
Tokiu prievartos būdu išsi
renka iš saviškių valdybą 
ir pravaro sau patinkamus 
tarimus. Savo ' sklokiškū 
taktika jie išvarė iš ’kantry
bės kliubo narius, prarado 
pasitikėjimą net ir , tuose, 
kurie juos remdavo,' ir pa
baigoje 1931 metų kliubas 
nutarė (prieš sklokininkų,

ninku įkubpoje mažuma te
buvo, tai j Matulis su savo 
pasekėjais aplęido Susirin
kimą ir išsinešė visą; iždą. 
Baltaitis buvo A.L.D.L.D. 
2-ro

yra visai skirtingas nuo pe- vq šalininkais, į mitingusj tky vaizdo j teroro, kurį į vė
lė autorizuoti kompanijų 
mušeikos, kurie drasko jų 
susirinkimus kulkasvai- 
Ižiais, kaip kad Harlan, 
sausio 1 d.;’Black Star, Sau
sio 3 dieną. į . .

“Mes .kaltinam, kad ka- 
1 sykių savininkai, naudoda

mi Bell County šerifus ir 
seisėjo Van Beber teismą, 
kaipo įrankius, tikrenybėj 
oadarė užpuolimą ir areš
tus sausio 4 d. sutrukdy
mui streiko ir šelpimo dar-; žastis, tai kapitalistinės sis- i norą)" laikyti" metinį~susL

reitų krizių. Šio krizio 
priežastis yra puvimas ka
pitalizmo; šis krizis yfa pa
saulinis, ir šis krizis nor
maliai neužsibaigs, ir neuž
sibaigs greitai. Šis krizis 
veda kapitalizmą prie nau
jo imperalistinio karo. Šis 
krizis a š trina santikius 
tarp klasių,, aštrina santi- 

• kius tarp 'kapitalistinių im- 
peralistinių valstybių.

Pamatipč šio krizio prie-

□o ir kad jie tą padarė ti- temos ėjimas prie žlugimo.; rinkima didesnėje svetainė- .'ndonunci 111 M hlirlll nvnrnv- zd <-> vhi mnLn l.-lnon VM'.-l ! . - .. .. . .kėdamiesi tuo būdu priver
sti mainierius dirbti veik 
žergi jos sąlygose už 20 cen
tų ar mažiau už toną ang
ies.”

Tie įkalinti darbininkų
kaltinami kriminaliam vadai atsišaukia į Ameri

kos darbininkus, kad jie 
stotų į pagelbą streikuo
jantiems Kentucky ir Ten
nessee mainieriams.1'

S.L.A. Fašistai Užduosi? 
Smūgį Socialfašistams

Fašistai bando suklijuoti 
savo bendrą frontą, .(suvie
nyti vienybinius fašistus su < i t • l \ • U i • ’i n *
šistus §LA. •; orį ’ ’ ‘

Todėl darbininkų klase pri-į 
valo organizuotis ne tik ko- ; 
vai prieš alkį ir badą, bet; 
ir uždaviniui galutino smu-l 
gio kapitalizmui.

PATERSON, N. J.
Rezoliucija

j e, kur galėtų tilpti visi na- 
; riai.

Sausio mėnesį, šių metų, 
įvyko tas , kliubo mitingas. 
Sklokininkai Šimanskas, 
BendoraviČius, Merkis ir jų 

I sekėjai pasijuto mažumoje. 
I Greit susimerkė trukdyti 
susirinkimą. Matomai, jau

sandarokaiš) prieš social f a- skurdas ir/ivai'ga
-r . l 1,1.- ... . . i I į'i' t.

A.L.D.L.D. 84 kp. laikytame išanksto buvo* nusitarę tai 
susirinkime, sausio 3 d., 1932 
metų, 130 Lafayette St. • sve
tainėj, Paterson, N. J., priėmė 
protesto rezoliuciją prieš skal
dytojus-ir grobikus turto II ir 
Vl-to apsk. A.L.D.L.D. organi
zacijos.

1 ’Bedarbė kasdledą eina vis 
didyn ir ■ -tupmi

ąį didėja.į * ' Ką(U

___ Apskričio iždininku. niekados, 
Įvyko, to apskričio metinė mažumoje^ draugijose, suo- 
kOnfėrėūėija; gruodžio 28 Raibio b
d., 1931 ųi., Iš 85 delegatų draugijų turtu; Komunistų 
sklokininkų .atsirado įtik; 7. taktika draugijose yra per 
Baltaitis su 'šešiais 
“broliais” pabėgo iš' konfe
rencijos ir iššinešė 'apskri- 
cįDiždą. h''’j,;' '

1 Gędi mūtote, kokia sklokos' 
^’rą pdlitiXa. , 1 : ( ’ ’

i , To jupp. jąioįuųa jų girti 
vadai, * Pruseika ir Butkus. 
Juk; ne- delko> kito jie gavo 
'vardą skloka, kaip tik del 
td', kad , mažos grupelės i skloka, kaipo kenksmingą 
suo^ąįbingąi. stengiasi, įąi-1 dąrbininkų klasei; judėjimą.

būdu nesinaudoja

savo dąrbininkišką apšvietą at
siekti darbininkų moralę 
ir imaterialę. paramą Komu
nistų Partijos 'vedamoms' 
koVorhs už ‘darbininkų kla
ses, reikalus; O sklokos tak
tika, tai, humbugiška ppjiti- 
ka prigauti; narius. ?

Užtat .darbininkai nęąt- 
laidžiai turi kovoti i prieš

l • f

yeržti .į draugijas ir prieš 
didžiumos draugijų narių 
valią krausto iždus. • •

Komunistai smerkia to
kią jų piratišką politiką ir 
aštriai kovoja prieš: juos. 
Phįįadelp.hijęje Šimanskas, 
BendoraviČius ir kiti • sklo
kininkai 'niekada nemokėjo 
komunistiniai veikti drau
gijose ir jų vadinimašis ko
munistais tik kenke .komu
nistiniam judėjimui. (

Su sklokos vadais reikia ko
voti, kaip su sąmoningais 
priešais-kontr-revoliucionie- 
riais. Bet kur dar yra dar
bininkų, sekančių j-jįos,;, su 
tais reikia vesti- įtikinimo 
politiką. Skloka. neturi-. jo
kio principo ir darbininkas 
tik suklaidintas tegali juos 
sekti. Klystantiems rūpin
kimės įrodyti jų klaidas ir 
pagelbėkim jas taisyti.
/ P. Buknys.

MILLBURY, MASS.
čionais gyvena tur būt tik 

viena lietuvių šeimyna ir ta 
yra juodvarnių (bažnyčios) 
rėmėja. Tad niekad ir jokių 
žinių nesimato iš šio miestelio 
jokiame lietuviškame laikraš
tyje. Teisybė, ir mažas mies- 
tukas. Bet pagal jo didumą, 
tai dirbtuvių turi užtektinai.

Felt Mill Co. gerais laikais 
dirba apie keletą šimtų žmo
nių, bet dabartiniu laiku tai 
prastai dirba. Taipgi yra trys 
audin^čios: Millbury Woolen 
Cp., kurioje dirba iki 125 žmo
nių, Uxbridge Spinning Co., 
kurioje dirba apie tuzinas ’ 
žmonių, Mayo Woolen Mills 
Co., kurioje dirba nuo 150 iki 
200 žmonių į ; : *

. Tąipgį yra vilnų 7plovimo 
dirbtuvė, jWs W., Windle. Co., 
gurioje dirba virš tuzijio vy-* 
rų.

Ir minėtos kompanijos neat
siliko nuo American Woolen 
Co., nenuškriaudli&ios savo 
vergų. Kaip tik Lawrence, 
Mass., A. W. Co. algas numu
šė savo darbininkams, tai šio 
miestelio kompanijos numušė 
algas ir savo vergams.

Bet čionais, tai jau skirtin- 
zųaziam, nuo manęs gi - ta rengiama pries sveturgi- gaj numušė, nes numušė nuo 
teisė atimta. Valdininkai j mius, tą liudija prezidento; 20 nuoš iki 60 nuoš. Mažas 
pasirengę išdeportuot ma-i pasiūlymai kongresui: kad! miestelis, bet<ir didelis darbo 
ne į fašistinę • Lenkiją, kur' būtū įvesta naturalizuotų ; zmoniV, išnaudojimas. Mieste- 
mirtis arba _ nežmoniškos; piliečių pirštų antspaudų j apgyventar^LablT'^Sę , 
kankynes laukia, manęs. nuėmimas, biurokratiškas į darbininkai. Jiems ir negale 

.. . .. Sykiu su manim East j pilietybės popierų panaiki- ką sakyti, jeigu vienam ban-
užgrobti '“Laisvę^ taip jie Bostone randagi wi]Ha^ nimas ir aštresnių deporta- dytam k«; Pykinti apie da-

daryti. Vienas . po kitam 
jie ėmė balsą, pakartotinai 
malė kas tik jiems ant sei
lės užėjo, ir šimanskas' kai
po pirmininkas, noriai lei
do jiems plepėti. Užtęsė 
mitingą ilgai, nuvargino ir 

‘ darbininkų ipykinb kliubo barius, pasi- 
nesuiaiko- Pylė ’protestai prieš mitių- 

■ agerinti go .Sąbotažayimąi ] šimanš-

Atsišaukimas Del Suvienyto Veikimo už 
Paliuosavima Edith Berkman irKitu 
Darbininkų, Sulaikytų Deportavimui

I . / • I > . t t

Šimanš

i i'V! > (i: . -------------------------- —------------------ -

Į visus t darbininkus. ir :dar-. dymų, jog jie nękęlti. Vienas 
bininkišk&s 1 organizacijas \ Harlano mainierya prįtei$- 

. N^joj^į ,Ąpglyoj tas visam amžiui kalėjiman 
i ant sūklastilotų’"’ Upkaltini- 

’' mų žmogžudystėje, kuomet

Šistus SLA. ■ orgąp^ZaCMO^ didėją.Į- ’ Kad' ^pagerinti goąsapoiazavimąi: simans-
J kad'uždribti sodiSlfa jištiirid ę»v| '4-,-koM prieš; fes,-matydamas,? kad nariai
„smūtri ' ' ' vėrė pirmininko,

■f- i.Tie dabar-mano' :kdd'so- paukšt f‘?amėfiHku’’. į stalą .
. ,, ,aaDar “įTVph- °, nybės! tt? splidaru^^.,. Ir star f įamirinkima Np Aš^iunčiu si atšišaukima 33 ,■ kitiems , gręsia panašus

eialfasistų kandidątąs ,i ;AįĖ.pi.L;fis s atsirado >r u^arfefu»Įįkmią. JNe-. ątįsųaųKimą liki b mirtis. Devy.
.prezidentus, feagočiįis^ne- gdivaiai,5 Įkurie -ardyti daleidp: rinkti valdybos. ■ . -is Ęast.- Bostono imigracijos
1 '. —a. > ,a . \ ' ....... kalėjimo; kurr‘aš esu-uždą-

l"' j ryta j'aū trečią sykį-šį metą 
i i t-t 1 i 1 t r\ z-3 r"* o-ta

į stalą Brandūs < Draugai

Tarptauti- 
Tarptauti- 
Apsigyni- 
parūpinti

Pašalpa ir
Darbininkų

galėsiąs , foūtf išrinktos;
“Sandari” 'rašįo:

Bagočiaus r&mejai Chicago j 
šneka, kad jų kandidatas į S. 
L.At “baltąjį namą” užkliuvo 
ir dabar galvoja kaip čia išsi
painiojus. Bagočius buvęs ne
senai suspenduotas ir pagal 
konstituciją negali kandida
tuoti. ,

Dabar pasilieka viena išeį, 
tis—-kaip nors įrodyti, kad su
spendavimas nieko nereiškia. 
Įstatymai juk rašomi ne kan
didatui į prezidentus, bet' pa
prastiems- nariams.
Tačiaus manoma, kad so

či alfašistai visomis savo 
spėkomis; bandys stumti | 
Bagočių į prezidento vietą,. 
nepaisant, ar jis buvo su
spenduotas, , ar ne.

Kuomet fašistai ir social-1 
fašistai politikieriai ėdasi1 
tarp savęę t ūŽ- .šiltas vietas, 
ėdasi dęl ddįęrio, tai SLA. 
nariai daį'bįųjnkąi (turėtu, 

(b^hcjrai 1 irtitir iššluoti.

■■y ’• ' . : - ’ :• : .

Vat Kur Bjaurus Mecha 
' i yiHskumaš

' v r -r Smaugtinąi-noriužvaldy-
kia pražūtį. Tam nelemtam ()Vganįzacij^ kur didžiu- 
Butkus ir Strazdas,' o paskui 
juos sužifiiąij seka Jatužięnč, 
Senas'Vincas ir Matulevičius ir 
kiti; užgriebę A.L.D.L.D. Vi
to ir II apskr.kturtą ir archy
vus, sėja tarpe narių, de-r 
moralizaciją ir tveria atskirą 
organizaciją, kad tik* daugiau 
atplėšt narių nuo Ą/L.D.LiD. ir 
užduot didesnį smūgį darbinip- 
kų klasei. •

Todėl mes, nariai A.L,p.L.D. 
84 kp., griežtai . protestuojame 

i prieš tuos darbiuinkųt kląšes 
neprietelius, A.’L.ĮX.L.D. grio
vikus ir joidturto -igįjobikus, ir 
skelbiame g'fięžtąl koVą. tiems 

! nevidonams:-: DMeš t prižadame 
| visais galimais? į bū^aisy kovot 
i prieš darbininkų klases išdavi- 
! kus, Pruseiką, Bu.tįų, Strazdą 
ir Matulevičių, kitus, kurie 
tik drįs ąrdyt>.darbininkų vięe, 
nybę(.. 1 l j .į į ; a ‘' Z'' :

> • Taiip^t -įbes pasmerk 
A.L.p.Lą). 
kųsĮ lį4ri

^4vkp. fe

dai’bininki^ką V ;Ardo
A.L.D.L.D. ir jos turtą griebia. 
Tarnauja' isnaM^jUv ‘ 
lams, o, .darbininkų- klasei tei-

R r

o^gąniząęij^jfiYĮMyfe ;;
Savo rankas'.' ‘ ŠLA. * h&riA' . -
darbininkai turėtu bendrai reikalaujame, kad būtų sugrą- 

wva v l*7 x x v r» ’ 4- r-. A I T> I TA TT 4^ TTT 4-^

svarstyklių, taip kad tikrp- su SLA, DarbinųikU Qpo-,.
’ .... . zicijos Komitetu VėSti koiią ’'Taipgi*griebt'

daugiau, kaip 20 centų ar nr'eš fašistus ir socialfašig;
Jie stręi- darbininkų klasės prie-

nybėj. mainieriai gatina ne

mažiau už toną.
kuoja prieš baisų skurdą, 
nuo kurio jau iš bado nu- 1 
mirė desėtkai mainierių 
vaikų tose anglių kasyklo
se, o vyrai ir moterys ser
ga išbiadeję, gyvena laužuo
se, apskurę, apdriskę.

“Jie streikuoja už 50 cen
tų už toną, už $4.80 algos 
į dieną, prieš diskriminaci
ją, už (mokėjimą J. V. pini-, 
frifc įdėtoj kompanijų po-, 
pierukaiš. iJid Streikuoja!

sus.

Klerikalų Pranašyste
Tūlas klerikalas kunigų 

organe “Draugę” 
kokia'pranašystę pasiifocįę:

Dabar laibas pradėti yeikti 
ir normaliai tvarkyti savo 
turtą." 'Ekonomijos istorija 
rodo, kad Amerikos ; depresija 
niekados * netrukdavo ilgiau 
kaip 3 ipętustf tąigi. Į932,. 
tais jąu| ’bĮąlgiąbj ? i m'eįtą'f

ma nūrių yrą nusistačiusių 
prieš juos. Jų taktika drau
gijose yra ne įsigijimas na-

• • 1 1 T T • •riuose įtakos, • ne* darbinin
kiškos apšviėtos skleidimas 
nariuose, ale suokalbingas 
užpuolimas ir užgrobimas 
valdybos. Taip jie norėjo

likimas arba mirtis. Devy- 
' ni .Scottsboro negrai jau

nuoliai kirmija kalėjime 
ir laikoma dabar jau ’ per Pįe^uose j°ki° Prasizen- 
tris mėnesius. Parankos S1™?’ aPar^ ^o, <ac^ 0(^a 
(išbėlavimo) teisė labai Juocla- 
tankiai laiduojama žrnog-į Daugiau žiaurių mierių 
žųdžiam, nuo manęs gi > ta J rengiama prieš sveturgi-

puolėsi užgrobti “
Darbininkiški
mokėjo nuo jų apsiginti, į nytų Valstijų teismus (Mur-
mokės ir draugijos juos at
blokšti.

Augšciau matėme skloki
ninkų intrigas -tik vienoje 
organizacijoj e. Paž velgki- 
me į jų. darbus kitur.

N.
J., buvo A.L.D.L.D. 6-to 

’Apskričio iždininkė. Pama
te,, k^: .^l^^bv^omi te tas

žintąs A.L.D.L.D. II-to ir VI-(o 
rtos, .i^rcIiyyaLf 

:ai fė'ikalaujame, 
kad būtų sugrąžintas A.LfD.L. 
D. 84 kp. archyvas. Mes pa- 
bėiškianiė, kad nehisakpnie, jei 
bus padarytos ! skdlos ateityje 
A.L.D.L.D. 84 kp. vaidu per 
sklokininkus.
visus sąmoningus darbininkus 
stot į A.L.D.L.D. ię Į.A.7K. P,, 

• i-arac teisingas 
darbininkų; klasės vadas Ame
rikoje.

Šalin darbininkų vienybės 
ardytojai ir darbininkų organi
zacijų turto grobikai!

Lai gyvuoja AD.D.LiD., A.

Mes raginame

z . štai su įneš,, ^i’k A.Ę:P.

Dedamos bartinius išnaudojimus darbo 
Į žmonių, tai jau būk tikras, 

i nu
bėgs su skundais apie bolše
vizmą. Tik apsid’airyk, tai ir

Vijnį.. J. .Murdoch, kurio išdepor- yimU įvedimas.
dienraščiai j tavimas užgirtas pep Suvie. pastangos padaryt nelega- jau pas bogą 
Dle ^ar^° .Unijų? Vienybes bge.fi fil] skundais anie b 
doch išdeportuotas į Škotiją Lygų, karingą uniją daibi-

_ ppri \ ninku klasės. Išdeportavi- matysi ,kad jau bosui su pirš-3 d. sausio, 1932 m.
Bedros Donegian, ... i
spalio .mėnesį buvo uždary- yra paremtas ant jo narys-1
tas Danvers beprotnamy j, Pįes U. V. L. Manęs-is- merių randasi Millbuno apie-
J. .Kraveevich . areštuotas deportavnnas bus

Sam zmgsms toj linkmėj.

kuris m^s William J. Murdoch tu ir rodo į “priešą.
Taipgi keletas lietuvių far- 

kitas I linkėj. Bet gal tik pora yra 
| pažangesnių ; daugiausia “mun 
- šainieriai,” išnatiddtoįai ir 

Draugai darbinihkai: ne- juodvarnių pase-kėjąi?"'
i h . i.'-.T . « * . ; ■ « • . • . ' • . -f •-<* n

Lawrence streike ir •-
Paul—alkanųjų maršavimo

-'daleislkile bošams' padaryti ‘ L: J. X P.
ce. Aštuoųi&ms kitiems’Nau- neleg^lėmis karingąsias, in-i ---------------- - '
i m A rv h i Ai Iru m n rio r\O D a A X I., f _ » •j "Bę(|afbei ’didė

jant, šiandien prieš dauge-
kurie dabar

SU®. ... . „
<ią ir smuko pa^ sliloką. Di-i tag, ■ kad- jie’kovojo už be- jungtos darbininku spekosi .„?“^*-,s1^;’ 
^ioi°1 ..NewYorkdDraugijijMarbių apdraudą, įJrieš ai- gali, sulaikyt tolimesniusl'.T; .

vičius, vienų vięįiąs iš viso 
komiteto stojantis už sklo- 
ką, jau kavoja^i ■ su iždu. 
Matulis, būdamas A.L.D.L. 
D. 23 kuopos valdyboje, su-' 
sirinkimo nesiklausęs, $40 
iš tos kuopos iždo nutempė 
sklokai. Kada įvyko kuo
pos susirinkimą^ pr skloki-

emze iz-lbinihkjj prafeižengimąs'

H f! i iŠ

nybė! Lai būna griežta kova 
veidmainiams renegatams!

Komisija;
' J, Mębi(iĄww,s, .

sius,

i mirti badu ar 
stoti į kovą? Kitos išeities 

i nera? kaip 
Vien tik' nro-anižunta'tik k°VOtl UŽ «eresni «?•; vien tiK oigamzuou.n.jną Bet kad darbininkai 

i galėtų geriau kovoti, jie 
privalo drutinti darbininku 
kovos vadą — Komunistų 
Partiją. Todėl kiekvieno 
sąmoningo darbininko prie
dermė stoti į Komunistų 
Partiją.

gų kąpojimiis Jpriėš jįasku- deportavimus, begalio (teis- j Lrhininkami 
bos sistemą,. ,prieš Capita*- miško) apgynimo neužten-' 
lįstų tvarką., Jie; kovojo už'ka. Vien tik’ organizuota! 
savo klasės reikalus. spėka darbininkai galės pa-isavo klasės reikalus.
:, Čia' yra HooVerio atsa- Įiuosuot sav0 klas§s kovot°- 
kymas darbininkų klasei, Jus‘
kurios milionai reikalauja šturmas protestų privalo 
bedarbių apdraudos, kad būt sukelta visoj darbinin- 
prašalint alkį ir 'badą. Tas | kų klasėj. Laikykite masi- 
prįinia forpią pojitįnėą. re-jnius susirinkimus ir de- 
akcijos ir persekiojimo dar- monstracijas, reikalaujant 
bininkų klasės karingųjų j paliuosuot mane ir visus ki- 
darbuotojų.' Tom Mooney Itus areštuotus darbininkus, 
ir Warden K. Billings dar' Reikąlaukite mano paliuo- 
iki Šiol randasi kalėjime, savitno ant parankos (kau- 
;bėž$ri® tMfebfeHnų^ro- cijos). 'Siųskite protesto te-

liuosuot savo klasės kovoto-

Albion, N. Y.— Užbarė 
duris Citizens . National 
bankas^ ir ilunešė $4,000)000 
depozitų.
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Kaip Aš Žiūriu į Dabartinę Situaciją Lie 
tuviy Revoliucinių Darbininką

I des ?ne visais tdip užrašytą',ar-
• I i X • . • : i J • i ’ t 5 ' . , Iba visai apleista. Jeigu >bhs 
pastebėta, su mielu noru patai
sysime. • , ’•

Korespondentas.

! Southbury’o A.L.D.L.D. Kp.
jūs esate? Niekas daugiau, ! Rezoliucija prieš Opor- 
kaip tik kontrrevoliucionieriai, j QlrlnL-o
buržuazi jos tarnai. O ir nie- i I-"“1MŲ •
kuomet nebuvot ir nesat dar-1 

taisyt Partiją, vest mases prie bininkų ištikimi vadai. Todėl i 
revoliucionizavimo. Tada vi- > darbininkams ir ne vieta eiti I 
siems oportunistams pasidarė ! su jumis, nes eidami prie sklo- 
perkaršta. Atsisakė eit Ko-lkos darbininkai pasirodytų 
minterno nustatyta linija ir! patys savęs žudytojais, o su 
klausyt Partijos direktyvo. | tuom liktų gelbėtojai dvesian- 
Tiesiog išėjo prieš Partiją, rei-; čio kapitalizmo, kuris nuo am- 
kalaudami pasiimti abudu | žiu tunka darbininkų krauju, 
dienraščius ’į vieną kontrolę, į “Naujoji Klampynė” darbi- 
kaipo nepriklausančius nuo i ninkams nereikalinga. Mes >---- .. ------------------------ ------ u.t
Partijos vadovybės. Nepavy- turime Jungtinėse Vąlstiiose priešdarbininkiška įstaiga. To
kus išplėšti įš darbininkų ran- du 
kų, visa ta menševikų grupė “Laisvę 
nuėjo Šalin ir jau buvusįos in- ptenka

Rašo J. Ramanauskas.

I

t
I i

(Pabaiga)

O kada paaštrėjo klasių ko
va, > Kominternas pareikalavo

nuo ! ninkams 
Nepavy- turime 

darbininku dienraščius 
” ir “Vilnį.” Tų ūž- 
'revoliuciniams lietu- 

teligentljdš didžiumos nešima-į viams darbininkams^ Tik mes 
to darbininkų tarpe vadovau- į stengkimės juos tinkamai pa- 

' Dabar aišku, i laikyti. O jeigu yra juose ko- 
kokie buvo mūs vadai ir kur i Lių trūkumų, tai mūsų, pačių 

Aišku, ■ darbininkų, užduotis tuos trū
kumus dapildyt, bet mes pa-

jamose; vietose.

jie dabar randasi.
oportunistų liūgyne.

Tiesą, No. 1' “Naujosios Ga 
dynės” sako: “Jūs

SOUTHBURY/ Conn. —. A. 
L. Darbininkų Literatūros 
Draugijos 225-ta kuopa, savo 
laikytame susirinkime 13 d. 
sausio pas draugus Ivanauc- 
kus apsvarstė įvykius Paterso- 
ne, N. J;, A.L.D.L.D. 84-toj 
kuopoj, kad prieškomunistinė 
opozicija nųbankrūtavo ten 
kuopą ir stengėsi paverst ją

del 225-ta kuopa išnešė pro
testo rezoliuciją prieš Pąter- 
sono kuopos demorūlizatorius: 
J. J. Dulkį, J. Dulkį, Kinderą, 
Sakatauską, Gili ir Prapiestį.

Mes užgiriame Centro Ko
miteto patvarkymą,; kad atsi
sakė juos įsileišt į susirinkimą, 
laikytą gruodžio 12 d., svetai-

į tys, darbininkai, turim dapil-lnėje po num. 3 Governor St.
' dyt, nesitįkėkim ant tos inte-1 Prieškomunistihės opozicijos

matote,; jjgentijos ,kad mums dapildys, elementams, kurie nesilaiko A.y • , 7 i iLijuo ,nau maino
nePei’rna,nėm savo j !<tiri stačiai veda darbininkų

> L Prūseika.” ( I iesa, j klasę išduoti į nagus darbi-
, PePerrnainėt savo kailį, į nįnkii priešų kapitalistų. Tai

. yra dabartinė sklokinė inteli- j 
gentija vadovybėje Prūseikos, 
Butkaus.. Strazdo, ir visa jų 
kompanija.

Stokim visi darbininkai už j 
palaikymą ir pataisymą “Lais
vės” ir “Vilnies” pilnai ]

kailį, L. Prūseika.” (Tiesa, i

kokiais buvot menševikais, to
kiais ir pasilikot,—J. R.)

L. Prūseika toliau sako: 
“Bet mes nepritarėm ir nepri- 
tariam Angariečio-Bimbos-An- 
driulio vadovybei. (Mano pa
braukta.—J. R.)

Jūs 
mums, 
svarbu 
m as. 
frontas 
kų, ir iki tol mes užgiriam An- 
garietį-Bimbą-Andriulį, kol jie 
mus veda Kominterno ir Par
tijos nustatyta linija; jeigu ir 
jie krypty iš nustatytos linijos 
darbininkus vesti, tuomet ir 
jiems nepritartume. Tai yra 
revoliucinių darbininkų princi
pas—nesiduot skaldyt darbi
ninkų frontą.

Bet štai ką reiškia jūsų da
bartinė “Nauja Klampynė?”

* Jūs ją-gubūrėt su pagelba biz- 
f' pierių—^smulkiosios buržuazi

jos, iš to elemento, kuris dar
bininkų klasei nėra niekad iš
tikimas. Jis stovi už darbinin
kų išnaudojimą, o ne už galu-1 
tinį pąsiliuosavimą iš kapita-' 
lizmo verguvės. Jūs patys 
taip pat ją leidžiat ne darbi
ninkų naudai, bet darbininkų 
klaidinimui, del savo naudos. 
Jūs išėjot prieš Partiją ir prieš 
Komunistų Internacionalą; 
darbininkus traukiat prie sa
vęs, skaldot jų organizuotas 
spėkas. Tai kam gi nauda iš i 
to: darbininkams, ar darbinin
kų priešam ? žinoma, kad dar
bininkų priešams. Jeigu pir
mesnės opozicijos buvo žalin
gos darbininkų klasei, ypatin-

. gai baltrušaitinė, prieš kurią 
taip aktingai kovojo pats Prū
seika ir visas prūseikinis šta
bas, ji liko likviduota pačių 
darbininkų, kaipo žalinga dar
bininkų klasei. Tai su kokiu 
mieriu dabar prūseikinė opo
zicija organizuoja daug bjau
resnę ir žalingesnę opoziciją 
darbininkų klasei šiame mo-i 
mente revoliucinio pakilimo' 
proletariato? Kada reikia vi-j 
sas darbininkų spėkas jungti j 
į vieną tvirtą frontą, tuomet !gai ačiū. Taip pat atleisite, 
jūs skaldot. Principe kas gi i jeigu kurių vardai bei pavar-

pritariat, ar ne, tai 
darbininkams nėra 

asmeniškas nepritari-
Mums svarbu tvirtas 
centralizuotų darbinin-

L.D.L.D. taisyklių, neturi būt 
vietos.

Mes sykiu protestuojame 
prieš .Prūseiką, Butkų ir Straz- 

Į dą, kad jie drįsta klaidint A.
L. Darbininkų Literatūros 

G Draugijos kuopas ir draugus.
Kada klasių kova aštrėja,

vės” ir “Vilnies” pilnai prole- bedarbė didinasi, eina streikai 
tariniais dienraščiais. O “Nau- demonstracijos ir 1
ją Klampynę” palikim 
poti patiems oportunistams ir 
tai buržuazijai, kam ji reika
linga. Bet susipratusioms dar
bininkams ne vieta tokioj opo
zicijoj būti, kuri susideda iš 
išdavikų darbininkų klasės. 
Todėl aš, pareikšdamas savo 
permątymą, iš kokio elemento- 
susideda skloka, persergsčiu 
visus darbininkus, kurie liko 
apvilti per nežinystę, greit at
sitraukt ir grįžt prie savo kla
sės . reikalų gynimo, 
stiprint savo priešus.

7-1-32.

LINDEN, N. J

YOUNGSTOWN, OHIO

bi m ui.
_ . .iLenimstas.

PHILADELPHIA, PA.

i"

M. Virbin.

•M

pamynimą po

“Aš iš tikrųjų dėkinga už LUCKY STRIKE. Tai tikras moderniškas ciga
retes, nes jis teikia man modernišką gerklei apsaugą. Jūsų patobulintas 
Celofaninis įvyniojimas nepaprastai moderniškas, irgi. Jis atsidaro 
be jokių sunkumų — flip, pakelis praplėštas ir Štai mano LUCKIES.

Bedarbių Organizavimas 
Philadelphijoj, pietinėj da-įliai

vas darbininkams. Niekas

Kliubas 
iš darbi-
Jaunieji į

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptickorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT, MICH.

’(bado, kaip tik mes patys sa-j 
ve turime apsiginti.

Kviečiu visus, dirbančius ir 
drūtinti bedarbių

balsuos bedarbių reikale. Su-į pilną progi'amą to ąpvąikščio-1 
sirinkime .buvo keturi biznio- jimo darbininkų vado pager-! stingusį protą ir pagalvokite, 

ar kas mums pagerins būvį, 
jeigu mes patys nedėsini pa- 

P čia stangų tai daryti ?
— ' 1 “L.” Korespondentas,

vrt w

'•A

’ J '

KeUtučic! i Draugija [sulaukė 
savP konstitucijos pirmą punk
tą, kuris -.skamba sekančiai:

“Kadangi • savitarpinis susi- 
šelpimas' dabartinėse aplinky
bėse būtinai reikalingas, ypa
tingai- darbininkams, (fąt šios 
draugijos uždavinys yra kvie
sti visus dąrbininkus į jąją, 
kad pagelbėti jiem laike nelai
mių; skleisti tarp darbininkų 
apšvietą ir padėti jiem kovoti 
delei būvio! pagerinimo ii- už 
geresnę ateitį.”

Atmetimas įnešimo bedar
biams padėti organizuotis ir 
kovoti reiškia
kojų to konstitucijos paragra
fo. Gaila žiūrėti, kaip darbi
ninkai dar tebėra tamsybėj; ir 
♦priešinas patys skvoi reika
lams. Net ir tiems,, kurie yra 
.aiškiai' pažymėti konstitucijoj. .• x.

j ‘ ' tai pradėti visur garsinti.!,
'■ 'Tėmij’a’u biznierius, kaip jie , Vėliaus komitetas! paskelbs ;

Darbininkų Susivienijimo 3-Čia 
kuopa; jinai ir pašalpą nelai
mėje užtikrina ir stengsis sa
vo nariams bedarbiams suteik
ti galimybę pasilikt Susivieni
jimo nariais laike šio krizio.

—o—
Pasaulio darbininkų vado 

drg. N. Lenino mirties paminė
jimas įvyks 21 d. sausio-Jan., 
Finų Darbininkų
37 Chapel Court. Yra ruošia
ma puiki programa; iš lietu-

' vių jau apsiėmė dalyvauti L. £ew!įs

Sugrįžo Delegatai iš Sovietų 
Sąjungos

Sausio 9 d. masiniam mitin
ge išdavė plačius raportus su- 
grįžę darbininkų delegatai iš 
Sovietų Sąjungos. Jie papasa
kojo, ką matė darbininkų vai- ;

svetainėj, domoj šalyj.

i nemeta iš stubos darbininkų 
i 

šeimynų.
Drg. A. Lewiso raportas su

muša į dulkes Amerikos bur
žujų melus apie Sovietų Sąjun-

Antras delegatas buvo, tai
...... ,. . .. i drg. N. Tallentire iš New Yor-Vietims plieno industrijos,

darbininkas, draugas AboĮ ko.'
kuris buvo delegatu, ' landas.

Jis kalbėjo apie dvi va- 
Jis nupiešė skirtumą 

aiškino, kad.jis plačiai aplan-iįarp Sovietų Sąjungos ir kapi- 
kė įvairiais Sovietų Sąjungos i Įalistinės sistemos. Jis nuro- 
dalis, kaip tai Maskvą, Stalin- Qzx„;rtx„gradą, Novo Ros'ijską! Magl,j. daug faktų ap>e Sovietų Są- 
togorską, Baku, daugybę ko- j Jungos statybą, kaip darbinip- 

j lektyvių ūkių, kooperatyvų, i kų klasė moka budavoti sav.o 
, -mokyklų, panitorių, i naują gyvenimą ir civilizaciją.

i Kaip kituose tarptautiniuo- 
J° sc parengimuose, taip ir šia- 

• me, lietuvių buvo mažai. Lie-

L. R. Choras ir solistė Izabelė 
Jarmalavičiūtė; o Finų Darbi
ninkų Dramatiškas 
ruošia eilioti vaizdus 
ninku kovų lauko;

. Pionieriai ir Jaunųjų Komuni-į
stų Lyga'irgi rengiasi prOgra- j ^uzėjų^ ____vr-T, -______
mai. delei Lenino mh ties pami- s<onęlių priegl., poilsio namų, i 
nčjimo. Reikia dabai jau ta-; darb. kliubų. J-

'raportas Ijuvo , labdi. įdomūs.
Jis sa'ke, jeigu aš būčiau So- tuviai1 darbininkai, prasikrap- 
vietų Sąjungoj gimęs! ir augęs, štykite akis, prablaivinkite ,su- 

i tai negalėčiau tiek įspūdžių 
; turėti. Bet aš pilietis kapita
listinės Amerikos, kuri puošia
si augšta civilizacija. C 
12,00,0,000 bedarbių. Čia mi-• 

pionai darbininkų badauja. 
| čia valdančioji klasę gyvena 
I pertekliuj—net šunis šilku ir' 
j auksu papuošia. Pilni sandė- 

produktų, o darbininkų

riai, ir visi, kaip vienas, bal
savo prieš bedarbių organiza
vimą ir jų šelpimą. Nekurie 
iš jų vadina save “socialis
tais” (keleiviniais).'Ot kur jų 
“socializmas n u p r o gresavo, 
kad nei gėdos neturi kovoti 
prieš bedarbių reikalus.

Ar randasi Keistučio Drau-|
gijoj bedarbių? Taip, randa-! lyj, jail suorganizuota bedar- Į vaikai alpsta mokyklose iš ba
si, bet, kaip matyti, tai Keis- į bių taryba. į do. Bedarbiai žudos-i. Kri-
tučio draugijoj, kaipo tokioj,; 
bedarbiai darbininkai ir dar-l 
bininkės nei paramos, nei už
uojautos negaus, jeigu ir to
liau pasiduos tokiai vadovy
bei. Bet darbininkai nariai 

br .bedarbjų Į tupėtų atsipeikėti. Susipratę

ingtoną), tai bailiai Prūseika, ieistb Reikia ir toliau draugi- 
Butkus ir Strazdas išstoja prieš joj kelti darbininkų klausimus, 

J . T>’ 1 - taigi ir diskusuoti ir kovoti už bedar-Į
visą darbininkų klasę, bjų įr dirbančiųjų reikalus; 

....... 1,'~'’ * t t -n nesusjpratę nariai darbininkai
i turi būt šviečiami ir pertikri-j bedarbius,

klam- maršavimai (kaip kad j Wash-i draugai neprivalo rankų nu-

vietoj

. I minalystė, vagystė, prostituci- 
ja, tai vyriausia spekuliacija 

' valdančiosios klasės ir valdi- 
. Sako, jūs eikite sker

sai ir išilgai Sovietų Sąjungą, 
i “civilizacijos.”

Lietuviai bedarbiai 
stoti į bedarbių tarybas ir. 
bendrai kovoti už išgavimą' 
pašalpos iš -valdžios. Dirban- 
tieji taipgi turime būtinai pa- nerasite Tokios “civilizacijos.’ 

bedarbius toj kovoj. qpen ngra bedarbių, nėra lyn 
šiandien, dirbame, o rytoj gal davimų, policija nedaužo gal 
ir mes būsime bedarbių eilė-i - -
se. Niekas mus neapgins nuo I

Mušeikas Paturi
Klaipėdos krašto seime

ly j paaiškėjo, kad kai kurie 
mokytojai muša vaikus. 
Muša net iki kraujo. Sei
melis ramiai išklausė fak
tus apie mušimus ir nema
no reaguoti į juos. Kaip ly
giai ir Lietuvos mokytojai 
tyli del mušimų, nors ir 
Lietuvoj vaikų mušimas ga
na plačiai pasitaiko.

Komunistų Partiją, 
prieš 1 
demoralizuodami 
kuopas ir draugus.
_ Tai mes pasmerkiame tokius nami darbininkiškon pusėn. į kovą už tuojautinę pašalpą ir 

Kitokio, darbininkiško nusi- bedarbių apdraudą.Prūsęikosj, Butkaus ir Strazdo 
žingsnius.' .
Komunistų
Kom* Centro Biuro Vadovybę.

Susirinkimo vedėjas
S. Sinkeviče.

; - Nutarimų ;raštininkas
i . : i J« T. Chepulis,,

Mes' pripažįstame statymo yra vietine Lietuvių 
Partiją ir Liet.! ________ ■

norwoqU-.Mass
1 D.L.K. Keistučio Draugija 

myne po Kojomis Darbinin
kų Judėjimo Reikalą^1 Di
džiuma Balsų Atmetė Be
darbių Organizavimą ir Jų 
Rėmimą.
8 d. sausio įvyko D.L.K. ! 

’ Keistučio Daugijos metinis su-‘ 
; siripkimas Lietuvių svetairiej. ! 

Buvo perrinktas draugijos ko-j 
mitetas, išrinkti visi nauji ir i 

■ didžiumoj yra nusistatę eiti ; 
_______ ---- - --- — * YL 1—1 XX • 1 | 

prieš klasinių darbininkų ' 
reikalus; tik pirmininkas Bla-

Gerai Pr.vykę Prakalbos

Sausio 10 d. buvo surengtas' 
masinis susirinkimas, kuriame 
kalbėjo drg. A. Bimba. Susi-! 
rinko nepaprastai daug lietu- i 
vių darbininkų ir darbininkių,! 
ir visi labai rimtai klausė pra
kalbos. Kalbėta buvo apie 
bedarbę, apie naujo karo pa
vojų ir fašistinį terorą Lietu
voje.

Aukos rinktos padengimui patys prieš savo klasės reika 
lėšų ir parėmimui Lietuvos lūs, i .
darbininkų ir valstiečių judė
jimo prieš Smetonos valdžią, žys ir/ kasierius Gaigalas yra 
Aukojo sekamai: po $1, Bur- sąmoningesni ir nesipriešina; 
kackas, K. Meškauckas, Už- darbininkų reikalams. j
kūrenas, J. Skiparas ir B. Shu-j Po visų smulkių draugijos l 
lis; po 50 centų, W. Chelus, ’ reikalų buvo pakeltas bedar-,
L. Chelus, A. Baltronis, M. Už-. bių organizavimo ir jų rėmimo j 
kurėnienė, J. Chilis, J. žižis,' klausimas, kaipo būtinas dar-j
M. Burkauckienė ir K. Andriu- ' bininkų organizacijai darbas, 
nas; po 25 centus: A. Bartu- Po trumpo svarstymo, . (mat, 
ševičius, A. Aauba, O. Verte- tautiniai-fašistinis elementas 
lienė, B. Bakunis, K. Kukanas, bijojo leisti diskusijas), todėl, 
A. Shulis, J. Batrenis, J. Bu- tuojaus buvo uždarytos disku- 
žinskas, V. Tenis ir A. Shulin- sijos ir leista balsuoti; už

Su smulkiomis aukomis prisidėjimą prie organizavimo 
bedarbių ir jų rėmimo balsa- 

Vadinas,

u. ::

. , . A T ta t ta 1 • 1 UUUb gei pi ugi 1 d- į
griauti A.L.D.L.D. apsknčius žaruoju laiku minėtas-choras

Rengėjai.

skas.
surinktą $14.20.

Visiems aukotojams širdin- vo 23, o prieš—26

uzgyrimas ALDLD. Cėntro Komiteto 
Žygiy KasU Organizacijos Griovikų
Mes, A.L.D.L.D. 198 kp. na

riai savo susirinkime, laikyta
me 27 d. gruodžio, po No. 
1020 Broadway, Oakland, Cal. 
apsvarstę dabartinę mūsų re
voliucinių organizacijų padėtį, 
griežtai pasmerkiame renega-

4 tišką pruseikinę - butkinę opo
ziciją, kuri visu smarkumu 
pradėjo pulti lietuvių revoliu
cines organizacijas — A.L.D.

siu griauti jas.
Toji klika vadina save ko

munistine opozicija, bet nie
ko bendro neturi su komunisti
niu judėjimu. Tai elementas, 
kuris *buvo svetimas toj orga
nizacijoj ; tai tik daranti kapi
talą iŠ revoliucinio judėjimo,

t

ir tąja skraiste apsisiautę len
da patraukti po savo įtaka na
rius. ; -

Mes griežtai pasmerkiame 
žygius tų, kurie pasidavę tų 
renegatų įtakai pagelbsti jiem

SCRANTON, PA.

VAKARIENĖ
Rengia A.L.D.L.D* 12 Apskr. 

ir L.D.S.A. 4-tas Rajonąs
Ned. J 7 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-

Čopr., 1932, The American Tobacco Co.

"Tai-'tikras modemiškas cigaretas

ir kuopas.
Mes pilnai užginame A.L.D. 

L.D. Centro Komiteto dabarti
nę darbuotę, tos organizacijos 
žymią kryptį prie masinio dar
bo ir žygius kas link prašali- 
nimo organizacijos griovikų.

A.L.D.L.D. 198 Kp. Kom.
Org. C. K. Kiesel
Sekr. J. K. Chaplik,
Fin. sekr K. Muganienė, 
Izd. Ks. B. Karosienė.

padarė tokį progresą, kad jo 
dainavimu džiaugiasi visi, kas 
tik girdi. Gi vakarienė taip 
pat bus skani.

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

Nuoširdžiai kviečiame skait
lingai dalyvauti kalbamoje 
vakarienėje.

It’s toastec
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prieš kosulį

, , Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tg "Spraglnlmo" Skoni Visuomet Šviežiu
UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—įO modernilkų minučių su geriausiais pasaulio lokių orkestrais ir Walter Winchell, kurio
pasakojimai apie šiandieną tampa rytojaus žinios. Programos kiekvieną Antradienį, Ketvirtadienį, ir Šeštadienį, vakarais per N-B-C. tu io t n -E
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Puslapis Ketvirtas

. • . ■ ■

Ketvirtai,, Šausią 14, U
*SUBMARINAI A. S. Novikov-Priboj 

Vertė D. M. šolomskas

Ne Visai Logiška
f ' 1 ; ■' ■ k (

(Tąsa)
—Elektrinius motorus leiskite darban! 

900 amperų spėka! Pasinėrėme ir plau
kiame po vandeniu. Po karinio signalo kal
bėtis jau nevalia. Tyla. Tiktai elektriniai 
motorai dainuoja patylomis savo dainą. 
Kas darosi dabar viršuje? Gal labai daug 
“priešų,” o gal ir nedidelė kokia nuožiū
ra? Tiktai laivo komandierius visą žino, 
tiktai jis per žiūronus (periskopą) mato, 
kas yra virš jūrų. O visi kiti, virš 40 žmo-! 
nių, jau ne žmonės—tai tiktai gyvi įran- ‘ 
kiai, priedas prie įvairių laivo įrankių, i 
Jauti kokį sujudimą ne tiktai žmonėse, bet i 
ir mechanizme mašinų Už 15 minučių pa-! vį mįnu oficiįrjus Kudriavcev, kuris per- 
sųprdo komanda išplaukti j viršų. Isplau- duoda mumg komandieriaus isakyLs.

• A ..... . . r » i i Burna jo kiek pradara; ilgas jo kaklas-Kanuolinmkai, prie kanuolių! - ko- idal.į dal. nįesnis>
man avo api onas. . • j jųervų įtempimas auga. Visi kaip pas-

Atidarome iš laivo dureles ir kartu su. tirę, kiekvienas savo vietoje. Akys pla- 
kitais ir aš iššokau ant laivo denio prie ka- i čiai atidarytos ir nemirksi. Su kiekviena 
nuolių. Prieš mus plaukia vokiečių pre- minute mes artinamės prie 
kybinis laivas. Pagal mūsų įsakymą, jisai slaptingos linijos. Kas mūs laukia 
sustojo ir siūbuoja ant jūrų bangų. Plan- Toji nežinystė ir tas laukimas kaip

; žius spaudžia.
—Dešinysis aparatas...
Trumpa pauza, bet pati labiausiai 

Ant vokiečių laivo praside- kinanti. 
Už kelių minučių visi vo- laikytas...

—Šauk!
Paskutinis žodis suskambėjo, kaip mir

ties sprendimas. Sujudo muskulai, pat
raukiau rankeną, atidarančią “kanuolės” 
gerklę ir tuom pat kartu prispaudžiau 
dangtį koja. Tartum riebi žuvis, išlėkė 
iš torpedinės kanuolės nudailinta, išalie- 
juota mina-torpeda, sukratydama mūsų 
laivą. Išlėkė, kaip kamštis iš bonkos; ūž-1

j —Vokiečių laivas, jo rūšį kol kas nega
liu suprasti.

Prisirengėme
Pasigirdo komanda:

—Priekinius iššovimo aparatus—pakel
ti!

Aš stoviu prie dešiniojo minų aparato.t 
Viena ranka laikau už rankenos, o koja 
pastatyta ant tam tikro dangčio. Tokio
je pat pozoje stovi ir kitas mechanikas 

į prie kairiojo aparato. Laukiame sekančio 
įsakymo, pačio baisiausio, pačio sprend
žiamojo, o gilumoje sielos dasiprotėjimas—

• reiškia, kokis nors karinis laivas.’ 1
Greta mūsų prie telefono triūbelės sto-

prie iššbvimo torpedų.

kokios tai 
ten? 
špy-

............. i ",,r"
DETROITO IR APIEUNKfiS 

‘ DARBININKAMS
20-tą sausio, 7:30 vai. vakare, De 

troito ir apielinkės lietuviai darbini n 
kai turės nepaprastą progą išgirst 
daug naujienų iš Sovietų Sąjungom 
Tą dieną Detroite lankysis drg. F 
Mižara, kuris ką tik sugrįžo po i1 
gos ekskursijos po Sovietų Sąjung 
ir yra parsivežęs daug žinių api 
padėtį darbininkų tėvynėje ir pašei 
mes Penkių Metu Plano. Jam yj 
rengiamos prakalbos virš pažymėt 
laiku, Lietuviu svetainėje, ant 25-to 
ir Vernor Highway gatvių.

šios prakalbos yra tuo svarbio 
šiuo laiku, kuomet šimtai Detroit 
darbininkų yra jau išvažiavę j So 
vietų Sąjungą darbo jieškoti, o tūks 
tančiai kitų yra pasirengę kelionė: 
trumpoje ateityje. Iš nirmiaus^iČ 
važiavusiųjų nekurie jau . grįžo, 
radę ten to, ko jieškojo. Sugrįžo 
šieji visi savaip aiškina padėtį Sc 
vietų Sąjungoje, ir kiekvienas paduc 
da skirtingas priežastis jų grįžim 
atgal.

Visi tie yra kviečiami atsilankyt 
į drg. Mizaros prakalbas ir vieši 
pareikšti savo nuomones. Drauga 
Mizara bus prisirengęs atsakyti 
visus klausimus, liečiančius Soviet 
Sąjungą .nes jis ten važiavo ne dai 
bo jieškoti, bet tiksliai tą padėtį ii 
tirti, kad sugrįžęs galėtų Amerikd 
dąrbininkams teisingai viską ni 
šVieStJ. * ‘ ‘ ' ***^

Visus kviečia Komunistų artijos ' 
to Distrikto

Liet. Frakcija.
• i i (9-u 

CLEVELAND,. OHIO f
Lietkomfrakcija rengia smagų vi 

karą su programa sekmadienį,* 1 
sausio, Liet. Darbininkų svetainėj 
920 E. 79th St. Pradžia 6 vai. vaki 
re. Programa susidės iš dainų, mi 
zikos ir prakalbų. Vėliau šokiai pr 
L.D.S. Jaunuolių Orchestros. Vi.

j U .a. UUI ...KI. 1. V 1V.V1CMU C*

I lankyti Įžanga iki 7 vai. su kort 
20c., be kortos ir vėliau 25c.

Kviečia Lietkomfrakcija.
(9-11

TORONTO LIETUVIAMS
Draugai, kurie neišgalite užsipre 

numeruoti dienraštį “Laisvę” ilges

gki, ; ųiisĮonieriai/ )dąVątko$ 
ir kiti n^naiidėliai,' bet dar
bo klasei tie visi 'parazitai 
visai nereikalingi.

• M HAMTRAMfK, MICH.
A.LjD.LJD. 188 kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 17 sausio, 8014 
Yemans Avė., 10. vai. ryte. Visi na
riai ateikite laiku, yra svarbių rei- 

aptarti. Pasirūpinkit ir mokes- 
užsimokėti.

Organizatorius.
\ (11-12)

WORCESTER, MASS.
Suvienytos Lietuvių Draugijos ren

gia šokius šeštadienį, 16 sausio, sa
voj svetainėj, 29 Endicott St. Pra
džia 7 vai. vakare. įžanga vyrams 
35c., moterims 25c. Kviečiame visus 
atsilankyti ir pasilinksminti.

Rengėjai.
(11-12)

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.
■  (1(M1) 

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 
Lawrence St., 7:30 vai. vakare. Bus 
metinė apyskaita, ir yra kitas labai 

Badas j svarbus reikalas, todėl visi nariai 
išeiti 1 turi 

Turime 1 
mes clevelandiečįai suorganizuoti šio^.

kalų 
čiusDažnai tenka girdėti su

sirinkimuose ar skaityti 
spaudoj iš mūsų tūlų drau
gų ne visai logiški išsireiš
kimai: “Ot, matote, tas ir 
tas niekuomet savo gyveni
me nedirbo nei dirbtuvėse, 
nei' mainose, tai kaip jisai 
gali būti geras bolševikas, 
geras revoliucionierius...”

Žmonės, kurie niekuomet 
nedirbo minėtose vietose, 
ar jie negali būti geri bol
ševikai, geri revoliucionie
riai ? Ęuvo ir gali būti. 
Logišką išvada mums ' įf o- 
do,;kad tvisi didieji revoliu
cionieriai niekuomet nedir
bo juodo sunkaus darbo, jie 
ėjo augštus mokslus, rašė 
knygas ir kitus inokino ko
munizmo idėjų supratimo. 
Karolis Marksas, kuris bu
vo kilęs iš pasiturinčių 
žmonių šeimos, nedirbo 
sunkaus juodo darbo.

Engelsas irgi buvo ne 
juodo darbo žmogus. Drau
gas Leninas, kurio tėvas 
buvo liaudies mokyklų di
rektorium, ėjo nuo jaunų 
dienų mokslus. Lenino bro
lis Aleksandras, kurį caras 
Aleksandras IILčiasis nu
žudė už re.voliucinį veiki
mą, buvo Peterburge uni
versiteto studentas, o ne; 
dirbtuvių darbininkas. Ka- 

i-rolis Liebknechtas irgi ki- 
•lęs iš pasiturinčių žmonių 

Jisai buvo dak
taras, tačiaus savo gyvybę, 
savo revoliucinę sielą paau-

Mount Sterling, Ky.-Liu
dijimai iš abiejų pusių pa
sibaigė ir mainierio Wil
liam Hightower likimas ati
duotas į “džiūrės” rankas. 
Valstybės prokuroras savo 
paskutinėj kalboj reikalavo 
darbininkų vadui mirties 
bausmės.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
CLEVELAND, OHIO 

Masinis Mitingas Gelbėjimui Harlan 
' , ■ -Kentucky Streikierių

Subatoje, 16 d. sausio, Liet. Darb. 
svetainėje, 920 E. 79th St. yra šau
kiamas masinis mitingas, suorganiza
vimui; paramos kovojantiems Ken
tucky mainieriams. Visi lietuviai 
darbininkai-kės dalyvaukite, 
privertė Kentucky mainierius 
kovon prieš išnaudotojus, 
i ....................  ■
je dalyje miesto pagelbos teikimo 
stot). Būkime visi ir visos. Lai
kas—"8 vai. vakare.

Kentucky Main, šelpimo Kom.
(11-12)

CLEVELAND, OHIO 
Tarptautinio Darb. Apsigynimo Lie

tuvių Kuopos — Frakcijos 
Susirinkimas

18 d. sausio, Liet. Darb. svetainė
je, kaip 8 vai. vakare, jvyks Lietu
vių T.D^A. Frakcijos narių susirin
kimas. Visi kapitonai praneškite 
nariams, kad dalyvautų iki vienam. 
Šiuomi laiku, tai yra po persiorgani
zavimo ant grupių, prasidėjo lenk
tynės už gavimą naujų narių į Tarp
tautinį Darbin. Apsigynimą. Drau
gai kapitonai, pasistengkite visi būti 
ir ypač naujiem nariam pranešti.

T. D. A. Lietfrakcijos Sekr.
(11-12)

dalyvauti.
Sekr. J. Kazlauskas.

(10-11)

SHENANDOAH, PA.
L.D.S.A. 62 ku«pa rengia paskaitą 

temoj “Darbininkės, stokit j Komu
nistų Partiją,” įvyks sekmadienį, 17 
sausio, A.L.D.L.D. kambariuose, W. 
Coal St. Pradžia 7 vai. vakare. Kvie- j lietuviai darbininkai kviečiami ats 
čiame moteris ir vyrus atsilankyti.

Rengėjos.
(10-11)

WILKES BARREL PA.
A.P.L.A. 51 kuoįia rengia vakarie

nę ir šokius šeštadienį, 16 sausio, 
Hose House svetainėje, Lee Park. 
Pradžia 6 vai. vakare. Orchestra _____ ______ t ____ „
pradės griežti 7:30 vai. vakare. Bus i niam laikui, tai galite gauti nusi 
gera programa, dalyvaus Aido Cho- pirkti pavieniais numeriais po ad 
ras. Pelnas nuo šio narengimo ski- resu 738 Queen St., W., kaip ti 
riamas bedarbių fondui. Įžanga 50c. pačiame lietuvių centre. 
Kviečiame visu atsilankyti. j galėsit gauti pirkti visada,

Rengėjai.
(9-11)

kiame mes arčiau jo; ant vokiečių laivo de
nio matome raguotus gyvulius. Vyresny
sis oficierius Golubev ką tai per triūbą rė
kia vokiškai, 
jo bėgiojimas.
kiečių laivo jūrininkai susėdo į valtis, nu
sileido ir nuplaukė šalin uno laivo. O val
tis, kurioje buvo vokiečių kapitonas ir jo 
pagelbininkas, pradėjo plaukti linkui mūs.

Mūsų jūreiviai sušaudo vokiečių laivą, 
jis skęsta povaliai. -Priekinis jo galas jau 
pradėjo degti. Veršiai tame laive ėmė bai
siai baubti ir rėkti. Keletas jų šoko į 
vandenį ir plaukia nuo laivo tolyn.

Mes paimame į nelaisvę vokiečių ka-1 dama ir vandenį skriosdama, nulėkė pir-j>.
pitoną ir jo pagelbininką. Vokiečių lai-' myn greičiau už greičiausį traukinį. Nuo 
vo jūreivius paliekame ant banguojančių didelio sukrėtimo kai kurie jūreiviai par- 
jūrų valtyse, jų pačių likimui. Jie iriasi puolėfbet greitai ir vėl atsistojo ant kojų. 
į tą pusę, kur vos matosi kraštas. Jiems' Kiekvienas pastatėm plačiai kojas ir lau- ^vo ?z_ komunizmo idėjas 
prisieis ilgai plaukti, pakol jie jį pasieks,! .......
o kai kurios valtys gali būti apverstos, ir 
tada mirtis. Mūsų “Murena” plaukia to- 
liaus.

Mus seka ir veršiai, kurie nušoko nuo 
laivo. Viso jų penki. Vienas didelis, juo
das, su balta galva, priešakyje visų. Nu
mušti jo ragai, gal būti, tai mūsų kulkų 
darbas. Jis pakelia kruviną galvą ir grau
dingu balsu šaukiasi pagelbos.

Vokiečių laivas jau visas apimtas gais
ro; sukasi liepsnos kamuoliai ir veržiasi 
juodi dūmai. Baisus baubimas ir rėkimas 
šimtų veršių drebina orą ir toli plaukia 
virš jūrų. Tame gyvulių baubime yra mal
davimas pagelbos ir prakeiksmas mums... 
Vienas laivo galas pradeda greitai nertis, 
dar minutė—ir visas laivas pasikavojo. 
Pasigirdo sprogimas garo katilų, iškilo į 
orą milžiniškas vandens stulpas—paskuti
nis laivo atsidusimas. Jo daugiau nebeli
ko.

Jūros putoja ir banguoja. “Murena” ei
na greičiau, veršiai pradeda pasilikti, tik
tai vienas baltagalvis vis dar laikosi neto
li nuo mūsų. 6h, kaip graudžiai šis šau
kiasi! Jis pradeda žemu balsu ir baigia 
augštu. Jis verkia, šaukia, grūmoja. Tas 
gyvulio priešmirtinis šauksmas ne vienam : 
suspaudė širdį. Jūi eiviai žiūri į jį tylomis, sproginėjo vokiečių kulkos. 
Visų rimti veidai, tartum jie neteko žmo
gaus. O elektrininkas Sidorovas, tas nuo
latinis girtuoklis, nusišluostė ašaras. Aš 
negaliu pakęsti to ir einu į laivo vidų. “V ▼ • v • • — • • • •»* • . •
pagelbininką, o “priešai” valgo ir juokiasi,; 
tartum norėdami pasakyti:

—Prieteliai, mes einame su ’jumis.
Iki vakaro nieko svarbaus neįvyko, su

tikome tiktai keletą neutralių šalių laivų. 
Nakvoti vėl nusileidome ant jūrų dugno.

Sekančią dieną oras pablogėjo. Mes 
plaukiame netoli akmeningų kraštų. Tar
pe tų akmenų yra užlajos, prisiartinome 
arčiau; jūrų bangos piktesnės ir galinges
nės. Jau milžiniškos bangos be pertrau
kos daužėsi į akmens kraštus ir nuo jų at- 
atšokdavo, kaip sudaužytų stiklų šmotai. 
Kraštai išdaužyti—tai žymės ilgų

kan-
Krūtinė pakilo ir kvėpavimas su-

Laikrašl
>aaa. v
Pardavėja#.

(7-11
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"o Darban, Išbaigi Platini
i
j
£

kiame sprogimo, kuris musu valtį atmes n^° buržuazinių
į šalį. Laukiam. ’ , kruvinųjų budehij rankos

—Kairysis ąparatas—šauk.! už_ darbo .liaudies reikalus.
Ii- vėl laukimo sekundos. Abu šūviai Jeigu, draugas Leninąs ir 

hepataikč į ęielių. Kaip vėliau sužinojo- kiti, būtų visą savo amžių 
___  j 2 1   1 • __ ______ • 1 — va t'* n 1 n 4 ottvaoi

| šalį. Laukiam.
—Kairysis ąparatas—šauk.!

o

o

E

me, tai buvo vokiečių garlaivis,' ginkluotas 
kanuolėmis, ir todėl mūsų komandierius 
nusprendė jį nuskandinti be perspėjimo. 
-Bet pačiame kritiškaftie momente įvyko 

Į nedidelė nelaimė: komandierius sudaužė 
; savo antnosinius akinius. Tai ir viskas, 
menkniekis. Bet mūsų povandeniniame 
veikime kiekvienas dalykas svarbu. Pasi
rodė, kad mūsų komandierius be akinių 
tai kaip aklas šunytis, nieko nemato, ir to
dėl vokiečių laivą negalėjo nuskandinti. 
Bet, ačiū tam, mes papuolėme į kritišką 
padėtį. Vos išplaukėme į jūrų paviršį, 
der nespėjome atidaryti dureles, kaip ant 
mūsų užpuolė vokiečių minininkas. O mi
nininkas povandeniniam laivui yra did
žiausias priešas.

—Nerti!... Nerti!—nesavu balsu šaukė 
komandierius.

Visi supratome, kad pavojus yra didelis. 
Tą suprato ir mūsų belaisviai, kurie sėdė
jo priekiniame gale laivo—abu išbalo ir 
išvertė akis.

Pradėjo veikti pompos ir vanduo ūžti 
į cisternas. O aplinkui mūsų laivą jau 

Povaliai ne
riame į gelmes. 6h, kad tik greičiau iki 
dugno! Kad tiktai neperskriostų priešo 
laivas savo apačia mūsų “Mureną.” Kas 

... ._ . . . . . .. , « • ! tai trenkė; subraškėjo pirmutiniame gale,
Vaisina/juieivia1 vokiemų Kapitoną ir jo j rUskatnbėjo stiklai, ir elektros šviesa už- 
(fi-elhminka. o nriAJa. valoo w „ioklaSl. I Atrodė, kad sprjgo mano galva ir 

i smegenys išlėkė laukan. Ką, gal,jau mir-^ I , • n t v •iv* ■* • i • 1 • 1 i f1

DARBINI N K U 
KALENDORIUS

*praleidę dirbtuvėse, sunai
kinę šavo didelius protinius 
gabumus prie mašinų, tai, 
suprantama, kad jie nebū
tų galėję ir mokėję tiems 
milionams proletarų, 
spąustų kapitalo 
vergijos, nurodyti 
kelią į. šviesų ir 
ateities gyvenimą.

Jeigu draugas 
būtų rūdijęs fabrikuose, 
tai, be abejonės, jisai nebū
tų parašęs tomų tomus ge
riausių ir mokslingiausių 
knygų, nes sunkaus darbo 
žmogus negali ir neturi 
progų taip augštai išsila
vinti, kad jisai galėtų mok
slo knygas rašyti ir būti di
deliu vadu revoliucijoj. Ir 
gera, kad tokie gabūs žmo
nės nesunaikino savo įgim
tus‘didelius protinius gabu
mus dirbtuvėse.

Jie tuos savo protinius 
gabumus surašė į knygas, 
idant darbininkai galėtų 
mokintis, - kaip pasiliuosuo- 
suoti į is -kapitalo priespau
dos. į Aš neraginu bėgti iš 
į(Juį>tjįvių, tik-Įsakau, kad 
jM|įwmks: 'tas ar kitas, 
ii|i^iį^hiet nedirbo dirbtu
vėse,! neišlaikbį kritikos. 
į ? Maldančio ji< klasė negalė
tų ilgai išsilaikyti be moky
tų žmonių: daktarų, inži-J 
nierių, rašytojų, kurie mo-_ 
ka sugabiai savo raštais 
mulkinti darbininkus. Dar
bo klasė turi turėti savo 
tarpe mokytų žmonių, ku
rie sugebėtų buržuazijos 

šviesti
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tis? Ne, aš girdžiu,/kaip tamsoje kasj tąį 
keikia bjauriausiais žodžiais dievą ir mūsų 
komandierių. Nespėjome atsipeikėti, kaip 
pajutome, kad ką tai galingo ant mūsų 
verčia. Trach! “Mureną” vos neapsivertė; 
viršuje kas tai sproginėjo, dundėjo, daužė
si, visas submarine kūnas drebėjo. Viduje 
suskambėdami. nulakstė indai ir paveiks
lai.

Povandeninis laivas nusileido gilumon, 
kaip kokis akmuo. Tą jaučiu aš, tą jaučia 

metų ir kiti. Kaip kokis peilis perėjo per sme- 
kovos tarp jūrų bangų ir akmeninių kraš- genis: čia mūs kapai, lik sveikas, pasauli, 
tų.
''Tolumoje pasirodė laivo dūmai. “Mure- 

na” pasuko savo kryptį, kad pastoti ke-i 
lią nežinomam laivui. Dūmų stulpas au
go, reiškia laivas artinosi. O pirm to, 
kaip pasirodė jo bokštai, jau mes nėrėme 
į jurų gelmes. Už kiek laiko mūsų koman- 
dierius pranešė mums:

sudie tau, gyvenime!
Štai jau “Morena” pasiekė jūrų dugną. 

Užviešpatavo tyla, tartum visi jūreiviai 
išmirė. Matomai, visi kaip ir aš atydžiai 
klausėsi, ar nesiveržia kur-nors vanduo į 
laivą; tylu, nieko nesigirdėjo. Pagaliaus, 
pasigirdo įsakantis balsas: 

f ’ (Bus daugiau)

melus atmušti ir 
darbininkų protus.

Juk nepabudavosi namą 
be Sriubų, be vinių; iš vie
nų šriubų ir vinių irgi jo 
n e p abudavosi, reikalinga 
abieji dalykai.

Valdančiai klasei, su
prantama, reikalingi kuni-

n

DAR TURIME 1,50(1 KOPIJŲ IŠPLATINIMU!
Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 

• ir šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.
KAINA 25 CENTAI, GERANUOLAIDA PLATINTOJAMS .
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WORCESTER, MASS

Didelė Metinė Vakarienė
VIETINES ŽINIOS

Su Koncertine Programa
Rengia Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimo 57 Kuopa

Net!., Sausio (Jan.) 17, 1932 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ 

29 Endicott St.

pietų
Worcester, Mass.

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

M. Paruliūtė

--------- _ . t ’ Valstiečiai nekenčia šau-!
buvo tai, kad Literatūros Drau . Valukas geras draugas An
gį jos Centras neleistų brošiū
rų, o tiktai dideles knygas. 
Pamaniau sau, ne skaitymui 
jūs čia reikalaujat didelių kny
gų, bet kad jūsų gaspadinės 
turėtų kuom pečių prakunti, 
(kaip kad pas jus ir yra da
roma), kad nereikėtų eit pra- 
kurams medžių jieškoti.

. M. M.

Svarbiausias gi jų sumanymas į mūsų 39-tą kuopą.
LIETUVIS GRABORIUSlių, vadina juos fašistų šni- 

pais.—Pavyzdžiui, Skamai- 
čių ir Skėmių kaimuose, | 
Gudžiunu valse., Kėdainių V z v
aps. nei vieno šaulio nėra, 
nors fašistai deda pastan
gas gauti savo pasekėjų. 
Valstiečiai mano, kad karo 
metu lengviau jiems bus at
sikratyti nuo fašistų jungo.

“Balsas”

tanaičio. Taipgi jo pusę ga-1 
na puikiai apgynė, užsipulda- 
mas ant moterų draugijos na
rių, būk jos nelegališkai pa- 
siuntusios vieną delegatę į 4- 
to Rajono konferenciją, nors 
jis gerai žinojo, kad tas nebu
vo, vietoj ir nesirišo su A.L.D. 
L.D. reikalais. Jam tiek ga
lima ant to atsakyti trumpai, 
kad jis klysta tame ir’ neišty
ręs dalykų už dyką užsipuola 
be faktų. O kad toji delega
tė užėmė svarbią vietą konfe
rencijoje, tai ne Valuko da
lykas tame, nes ir tenai buvo 
susiorganizavus grupė skloki- 
ninkių, tai, mat, bėda, kad ne 
iš tų viena gavo tą svarbią 
vietą. . . , ,

Išklausius Antanaičio i,r jo 
pasekėjų “nusiskundimą,’’, 
draugai, nutarė laikytis, savo? 
pirme;snjo tarimo’ ir nepriimti 
nepag^eidaujArtių elementų at
gal į organižaciją. ' 1

Į . 39-tos kuopos Valdybą 
1932 m. išrinkta šie draugai: 
org. A. Ituseckas, ižeį. P. Šle- 

, fin. seki1. R. Janųšai- 
T , vt . . . _.j, rast. Kubilius Ir koresp.

Patys nepamirškite ar šiaip bei taip pakenkia i p. Ruseckienė. ' 
...........“i ma-! darbininkų judėjimui. Tam l

Išrinkta delegatai į Bedar- 
Patersono, i bių Tarybos konferenciją, kuri 

■ • ' bus Scranton, Pa., vasario mė- 
I nesi. Taipgi išrinkta delega-

Uždarė 79 Miestines Bedar- 
bių Šelpimo Stotis

Paskutinėmis dienomis New
Yorke ir Brooklyne tapo už
daryta 79 stotys, vadinamos

i “home relief stations,” per ku- 
i rias miesto valdyba davė šio- 
' kios tokios paramos bedar- 
i biams. •

Jau buvo pirmiaus “Laisvė
je” žymėta viena priežastis, 

■kodėl tos stotys uždaromos.
Wall Stryto bankininkai, mat, 
pasakė majorui Walkeriui, 
kad jeigu miestas nori gauti 
iš jų 90 milionų dolerių pasko
los, tai turi sustabdyti bedar
bių šelpimą iš miesto iždo; be

I to, už 'kalbamą ■ paskolą ban- 
i kieriai reikalauja, kad valdy-
I ba leistų pakelti kainas važi
nėjimo gatvekariais, požemi-; 
niais gelžkeliais ir busais.

' Pirmąjį bankininkų reikala
vimą, 1 ' 
majoras Walkeris.

Komunistai ir Bedarbių fa-; vįsj turime būti šiame protesto organizacijas arba neša iždus, tis

YONKERS, N. Y
Norintieji ge

riausio

Didelį protesto mitingą' prieš 
Lenkijos fašistų kruviną tero
rą bendrai 'rengia penkių tau
tų darbininkai: Ukrainai, ru
sai, lietuviai, vokiečiai ir žy
dai. Mitingas įvyks sausio 17 
d., Rusų kliubo svetainėje, 37 
Clinton St., Yonkerse.

Lietuviai darbininkai iš Yon 
keršo ir apielinkės, jūs žinote, 
kad Lenkų Pilsudskio valdžia 
yra sugrūdus į kalėjimus 10,- j 
000 politinių kalinių ir 'žvėriš
kai persekioja. ir žudo, ypač' 
tautinių mažumų kovojančius;

SCRANTON, PA.
Kova su Skloka'

A.L.Jl.L.D. 39-tos kuopos 
susirinkimas įvyko sausio 10. 
Buvo skaitlingais.
.priėjus prie neužbaigtoUcl U UI 111 U lllCVzJ Lili! Ll l\v V UJ CX11U lUd) . . ąlavjukj x x to [

darbininkus ir valstiečius, uk-< pereito susirinkimo klausimo, 
rainus, žydus, persekioja ir lie- kas Įink. •Antanaičio, Vąlųkąs. 
tuvius. Tuo pačiu .laikų f ašis- perstatę Antūnaitį, kaipo hau-

j4 marį.1 ‘ Dr’au^ai pasipriešina 
tam, i sakydami, jog jis! nėra' 
naujas narys > ir .negali būti 
tuorm Prieš pabaigą susirinki
mo, Antanaitis prašo balso/ir 
pradeda reikalauti įrodymų,

tinė Varšuvos valdžia ruošia- 
' si karau prieš Sovietų Sąj'um 
I gą- •

Todėl mes, draugai ir drau
gės,, negalime ramiai.sėdėti ir 

matome, jau pildo ]ejsti pilsudskiniams toliau tęs-
ti tokias piktadarystes. Taigi kur ir kaip sklokininkai ardo 1 įkaitis,

rybos nuo senai reikalauja, be ! nr;unge
kitko, kad būtų numušta algos ' ir pavadinkite į šį 
augštiesiems miesto valdiniu-! <
kams ir tie numušimai būtų | Mėtojai visose minėtose 
paskirti i bedarbių f 
fondą. Bet majoras Walkeris 
pareiškė, kad jis griežtai sto
ja prieš algų kirtimus sau ir 
kitiems valdininkams. O dar 
tik kokie metai atgal pats 
Walkeris pasikėlė sau meti
nę algą nuo $25,000 iki $40,- 
000. Yra ir daugiau valdinin
kų, kurie už nieko neveikimą

sinį mitinga, kur bus geri kai- ponui buvo ir paaiškinta apie ■

šelpimo bose;

Vakarienėje bus duodami 
skaniausi valgiai, ‘ pagaminti 
per speciališkus kukorius, ir 
importuotų valgių. Koncerti
nę dalį programo faipgi išpil
dys geriausi artistai. Duos . 
piano solo seserys Balčiūniūtės į ’rnai fk\sėtkus tūkstančių algą 
ir draugė J. Karsokienė. Šo
kikės ir akrobatės N. Auseju- 
tė ir J. Langeliutė.
Smuiko solo grieš draugas V.
Gurskis, iš Framingham, Mass. ; po tris šavo delegatus į Brook- 
M. Paraliutė soprano dainuos 
solo, J. Sabaliauskas tenoras 
solo, ir V. Tuanis,

Įžanga visiems veltui ; 
džia

kai- Jatužienę, apie
.Lawrence streikus, kur skloki- 

pra-' ninkai kehkė. - Buvo paaiškin-
2 vai. po pietų.

Vietinis.

CLIFFSIDE, N. J

Ita, kaip jie griauja lietuvių tai ir į Apskričio konferenci-

patar- 

ir už 

kaina,

narinio 

žemą 

nuliūdimo va

landoje šauki

tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W
Ii ii '■■■■■i ■ > - ■"Iimm»mw*mmmwm»--mMiwiiii i pmimMBBWBaasmM——■
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street 
PHI LABEL pfll A, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417kuri bus Wilkes-Barre, 

sausio 31 d.
Korespondente.

darbininkų organizacijas.žmo
gelis, skaitydamas “Klampy-1 

■ nę,” tenai tokių sklokininkų ■ 
j purvinų darbų nemato ir re- i 
kė visa gerkle: “Aš buvau i 
sklokininkų ir būsiu,” ir ragi- j 
no visus draugus užsirašyti ir ' 

šaky d a-; 
mas, būk “Laisvė” ir “Vilnis” i 
jau smunka ir baigia savo die- j 
nas. - Į

Tai tokį pavyzdį davė susi- 
pratusiems draugams tas dide
lis “mokslo” vyras, iš ko drau
gai turėjo gardaus juoko. “In- 

Antanaitis moka
> žodžius. At-

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTĮ

TELEFONAS
Pulaski 5-1090

IŠ LIETUVOSGruodžio 22 d. įvyko 
tra susirinkimas 

I 77-tos kuopos. 
; kiamas atvirutėmis. Narių 
! dalyvavo 10; o kur dar 18? 
Nes 77 kp. turi 28 narius. Bet 
susirinkimas buvo sušauktas 
mechaniškai. Kam oportuhis- 
tinė valdyba norėjo, tam da- 

! vė žinoti; o kiti nieko nežino- 
!jo; taip skloka ir pervarė su-! teligentas” 
! sirinkimą ant savo kurpalio ir | vartoti puikius 
Į išsirinko keturis savo delega- ėjęs į 39-tos kuopos susirįn- 
i tus į konferenciją A.L.D.L.D.. Rimą, kurios jau jis nėra na

riu, jis vartojo ant poros drau
gų tokius žodžius, kaip mulas 
su keturiomis akimis arba 
spangas, bet mes jam tą atlei
sime -del 4o, ikad' jis pats su 
keturiomis - Akimis toli '■ nedą-,\ 

j o skaitydamas ir, .ųžrar
’ vardąis. Uždraudimas paliė- minulių po 8|Val., o delegatai! žinodamas “Klampynę,” visai 

kokius i Tai matote, draugai, kokis

■ ir dar daugiau prisikuopia iš 
; grafto,’ kuriame paskendus vi- 
; sa New Yorko valdžia.

Lietuvių darbininkų organi- 
l zacijos, kiekviena pasiųskite

! i lyno bedarbių - konfenen.cij.ą, 
‘/kuri įvyksta šiandien vakare, 

solo, ir V. Tuanis, tenoras, į Brooklyne, 795 Flushing Ave. 
duos solų. J. Sabaliauskas ir -
M. Paruliūtės naujus duetus ir K . .r..,
ir bus daug naujų artistų, k u-1 
rių worcesterieciai ir apielin 
kės lietuviai nėra matę ir gir 
dėję, šiuom

CX-
A.L.D.L.D.

Jis buvo šau- skaityti “Klampynę,

LYTlšKUS ŽURNALUS ; < (Antro Apsk,rįęio. ,
• > ■ : ' > ; , ! ? 1 ; It jstai ką& 'ypatingai reikia

. .. . . Miestą valdyba uždraudė I d^r pastebėk.! Pas Ynus visa-
dėję, šiuom sykiu tik* išgirs.' įaikiiašČių “standams” įparda'vi ! dį; mitihfcaį Įšaukiami Š vai., d 
O daugiausia^ linksmins yiįsųs j n§į atvirai ir šlykščiai jytiškus, i pr|ąideB& šis mitingas

■ tai Brolių Orkestrą. “ i paveiksluotus, žurnalus* u^varį j•įuyo}pęadetft«tdar gjab‘ prieš 8
Visi ir visos J šią Vakarinę. | dytuš viįokik.is “/ - -

Įžanga 50 centų 
Kviečia visus Komitetas.

mąlu.s* už.varr ■ buvo * pradėtaHdar gal-prieš 8 keturi 
dailės?’ (aįctt val./'įK’aua abatėj du,: buvo 15 mato; 
. .1 ;_____ c _____ i ♦»_1 I • 1 ■■ V . ■. 1 .1 . 1 . . . _ J. _ • ! v . _ i

čia ypač tris tokius “rhagdzi- j konferępciją: buvo išrinkti ir 1 lygsvaros .netękp. 
nūs,” kurių vardai betgi viešai jau buvo svarstoma, kokius! ‘ ‘ \ '
neskelbiami. « » ' ' sumanymus -dubti delegatams, i paukštis nori isnaujo įsibriauti
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KONCERTAS, TEATRAS IR ŠOKIAI
RENGIA AIDO-LYROS CHORAS ,

Sekmadienį, 17d. Sausio-.Jan., 1932
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE,

919 WILLOUGHBY AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 4:30 valo Po Pietį*
ĮŽANGA 65 CENTAI Iš ANKSTO. 75 CENTAI PRIE DURŲ

A. VIŠNIAUSKAS, baritonas
L. KAVALIAUSKAITĖ, 

Mezzo- Sopranas
LAURA ANDERSON, 

Šokike
■ ■!■■■■■■ m* ii .. ■ i... .■■■■■!■ ... ■■ . ................................................ -...................... ......................... i .... ................     ■ i ............................................................ ... ■ vm , —........................ i i...

PROGRAMOS DALYVIAI ! . į

Teatrėlį “SKUBINK” sulos Aido-Lyros Choro dramos sekcija. • Aido-Lyros Choro Merginų Sekste
tas, Vokiečių “Arbeiter” Choras, Aido-Lyros Choras, Aido-Lyros Vyrų Choras, Eunice Valatkiihte, šokikė, ! 
Lillian Kavaliauskaitė, sopranas ir kiti. Gražiai pašoks E. Valatkiutė su savo drauge.
-- ------------------ ------------------------------------- ————wirti mi irti trtfirti irtiihi tm irti tai W VM WW MM Ml IM IM HM M W WU irti MM tf rf

žvalgybos Agentūra
Socialfašistų “Socialdemo

kratas” reikalauja žvalgy
bos įsikišimo. 12 rugsėjo 
numeryj rašo apie 5 rugsė
jo Kauno miesto ligonių 
kasos senosios tarybos po
sėdį. Tame posėdyj darbi
ninkai nušvilpė socialfašis- 
tus. Keršindamas tiems 
darbininkams “Socialdemo
kratas” nurodo žvalgybai,! 
kaip,. iąrpdė: jtį^, kurie lan-! 
ppsi į tarybpp posėdžius ir 
duoda suprast žvalgybai, 
kad reikętų juos areštuoti,! 
ypatingai viena su barzde- i 
le. Posėdžio metu • taipgi 
paaiškėjo, kad iš senos ta
rybos provokatorius Sat- 

prie so- 
f rakei jos. 
vieta. *

1 .

j kauskas prisidėjo 
cialdemokratų 
Ten jam buvo ir

Rusiška PIRTIS M®*
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsinerimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTAK51INKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kąmbarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu. . ,w

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Kaimiečių ūpas
1931 m. po 1 rugpjūčio 

rllgižiukų kaime, Betigalos 
valse., Raseinių aps. buvo 
išplatinta atsišaukimai. Se-. 
niunas ragino valstiečius |niais 10 vaL ryto iki 2 vaL 1,0 piefų- 
nudraskyti atsišaukimus. Nie
kas nedraskė. Dvi dienas 228—2nd avenue,

i išbuvo. Betigalos policija 
pati nudraskė. Valstiečiai 
kalbėjo, kad ta valdžia ne
ilgai, matyt, laikysis. Vals-

I tiečiai dabar noriai ima 
j skaityt ir platini komunis- 

1 tų literatūra. Areštai ir 
.'kratos dalį nugąsdino, o ki
ti dar labiau užsįartavoja.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

-„--r- _ Tapkite šoferiu ar mechaniku. Ifr
mokite šio amato seniausioj ir ge- 

lZlLPlkUi riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį*
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo- 
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir

Į taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistema* 
elektros pritaisymo prie automobl- 

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9'vai. vakare. Sekmadie>

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Try:----------->■■■♦■■ <—|— —-——j-T-x-—;—

Belli Phone. Poplar 754b 

'..'A. F.'STANKUS ' 
pRABORIUS-UNDERTAKfeRl 

l*bal««B»aoJn Ir laidoj* numirusius ant 
visokių kapinių. N ori;,tieji geresnio pa
tarnavimo ir už Žemų. kalną nafiOdlMO 
valandoje lenkite* pae miane. man* 
Kalite gauti lotu* ant visokių kapinių k«e 
eerlanwoie vietose ir ai kainą ..

1023 Vernon Street 
Philadelphia, Pa,

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

L u t vin’s Hall yra ;s* 
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 įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

!G9 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 8-8720

Si

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Trumpu laiku išmokiname 

▼iaką kaa link AUTOMO
BILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant rieto*. % 

liardymai, lutaleymai, apstatymai, luprait elektrike ir magneticaie, )r valiavime, 
tr planą automobilio; mokinas* dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVI0IU3, B. J. VAITKUNA8 ir kiti. 
Leidime (License) ir Diplome gvarantnojame už mažę užmokest]. Hee padedam 

ų kiekvienam prie pirkimo karo. Ūžsirafiymas ] mokykle kiekvienų dienų nuo ® ryte 
| iki 0-t«i valandai vakaro., Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.
| COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
I Ui B. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
R , Telephone, Algonquin 4-404»



Puslapis šeštas

VIETINĖS ŽINIOS
[ Siųskite Delegatus j 
Kentucky Mainierių 
Rėmimo Konferenciją

IŠ BEDARBĖS AUGA 
PROSTITUCIJA

i ■WT.i-dir.Mri itnim*,

Ketvirtacl, Sausio 14, 1932

Diskusuosim Pašal- 
piniy Draug. Reikš
mę Klasių Kovoje

AB GIRDĖJOTE? Lietuvių darb. organizacijos 
dar beveik visiškai nekreipė 
domės j Kentucky mainierių 
streiką; o tai svarbiausia da
bartiniu laiku kova šioj šalyj, 
kova prieš tokias vergiškas są- 

apie kurias gal neturi

Kada pora pirmadienių bu
vo praleista be masinių disku
sijų “Laisvės” svetainėje, dau
gelis darbininkų pradėjo net 
išmetinėt ,kodėl sustabdoma 
tos diskusijos, į kurias sueina 
tiek daug darbininkiškos pu
blikos.

Na, del ateinančio pirmadie
nio, sausio 18 d. vakaro, nie
kas negalės rūgoti. Tą vaka
rą bus “Laisvės” svetainėje 
diskusijos, ir dar tokiu popu
liariu, visiems prieinamu klau
simu : “Ar pašalpinės organi
zacijos yra bei gali būti klasių 
kovos organizacijomis?”

Prieškomunistinė opozicija, 
kaip žinoma, labai skiriasi 
.šiuo klausimu nuo komunisti
nių darbininkų. Opozicionie
riai kalba’tiktai apie paprastą 

• “fraternalizmą,” — taip jie va 
dina visą pašalpinių Susivieni
jimų ir savišalpos draugijų 

■■dalyką; pasak jų, beveik nie- 
- ko daugiau pašalpinėms orga- 
hizacijoms nereikia, kaip tik 
medžiaginiai pasišelpti jų na
riams atsitikimuose ligos, .ne
laimės bei mirties. Sklokinin- 

; kai, todėl stengiasi atgrasinti 
pašalpinės organizacijas nuo 
dalyvavimo bendrose politinė
se ir ekonominėse kovose už 
darbininkų reikalus, kur vado
vauja Komunistų Partija.

Apart sklokininkų, supran
tama, dar daugelis kitų turės 
savo skirtingas nuomones apie 
pašalpinės bei fraternales or
ganizacijas. Taigi atrodo, 
pasidarys gyvos, plačios 
kusijos.

Įvedamąją į diskusijas 
kalbėlę pasakys drg. V. 
vįnas. Visi( pfisirengkite da
lyvauti diskusijose. .

Liet. Korp. Frakcija;
Brooklyno Demonstracija 
už Paliuosavimą Devynių 
Scottsboro Jaunuolių

kad 
dis-

pra- 
Bo-

Aną dieną sutikau seną ai- 
dietę, kuri man suteikė gerų 
žinių. Ji pradėjo kalbėti apie lygas,, 
kokį ten veikalą, kuriame ro- supratimo nei patys Illinojaus 
do. kaip darbininkai dirba ir nei Pennsylvanijos mainieriai.
kaip juos suklaidina William 
Green, Mustė ir kunigai.
pati susidomėjusi tuom veika-

Buvęs New Yorko valstijos 
gubernatorius Al Smithas su
sirinkime šalininkų jo kandi
datūros į Jungtinių Valstijų 
prezidentus pripažino, kad nei 
pusei bedarbių neužteko pa
šalpos, kuri buvo iki šiol dali
nama ‘iš privatinių labdarybių 
ir miestinių šelpimo įstaigų 
(kurios, kaip kitoj vietoj mi- 

' nėta, dabar užsidaro). Smi
thas, sako, kad tūkstančiai be
darbių mergaičių bus privers
tos parsidavinėti praeiviams I 
gatvėse, jeigu nebus pagerin
ta bedarbių šelpimas. Jis pa-

a mm n mt —— mi —• m—m —— Ai —utį—p —• m —— mw —— » —■ w 

r t
j Neužmirškite ir Manęs 
i Dovanom ar patys sau norėda; 
Imi pirkti laikrodžius, daimantuš 
lar bi ką iš auksinių daiktų ži- 
|nokite, kad pas mane pigiau nu- 
Į sipirksite.

| ĮVAIRŪS 
I RODŽIAI I
jjAUSIOS MADOS 
luž PRIEINAMĄ 
į KAINĄ

LAIK-
NAU-

Bet dar negirdėt, kad bent 
Ji viena lietuviška darbininkų 

organizacija New Yorko apie- 
linkėje būtų priėmus kokią re
zoliucija vienybės su kovojan
čiais Kentucky ’ valstijos an
gliakasiais.

Taip toliaus tęstis negali ; 
orgąniz.uoti lietuviąi darbinin
kai privalo atsiliepti į Kentuc
ky mainierių karžygiškas im
tynes su išmludotojais. Pirmas irįus Mulrooney pripažino, kad 
gi dabar reikalas tai loek- į paskutiniais laikais labai pa-į 
viena organizacija turi atsiųs- j (|aUgej0 “paleistuvių” skai-Į
ti savo delegatus į bendro 

j fronto konferenciją, kuri bus 
[laikoma sekmadienį, sausio 17 
d.1, ir prasidės 11 vai. dieną, 
Irving Plaza svetainėje, Irving 
Place ir 15th St., New Yorke.

EUNICE VALATKA
Šoks Aido-Lyros Koncerte

lu. Nesupratau, kokį dalyką 
Aido Choras turi su sceniškais 
veikalais, nes jau kelinti me
tai, kaip jis lošia maž daug 
tik operetes. Bet man aidietė 
išaiškino, kad dabartiniais lai
kais- Aidas turi savo dramos 
sekciją, kuri parūpins trumpų 
veikaliukų darbininkiškai sce
nai. Tas man buvo naujeny
bė, ir patenkino mane, , nes se
nai mes pasigedom trumpų 
dramatiškų veikaliukų mūšų 
parengimuose. Klausiant, ko
dėl dabar eina tas didelis triū
sas, man pastebėjo, kad sek
madienį sausio 17 d., bus ne 
tik suvaidintas tas teatrinis 
veikaliukas, bet bus ir geras 
koncertas if šokiai,

Kuopos, Kurios Rekrutuoja 
Naujus Narius į Komunistų

A.L.D. Literatūros Draugi
jos 1-ma kuopa savo susirinki
me pereitą pirmadienį nutarė 
gaut Komunistų Partijai de
šimt naujų narių ir tam dar
bui paskyrė komisiją, su tuo, 

kad visų 
pereiga 
Partiją 

darbi-

Susivie-

tačiaus, supratimu, 
narių abelnai yra 
tr.aukt į Komunistų , 
klasiniai sąmoningus 
hinkus. • ’< : '/■

Lietuvių Darbininkų
nijimo 1-mos kuopos paskuti
niame mitinge padaryta tari
mas atvesti į Komunistų Parti
ją bent penkis, naujus narius.

Liet. Darbinipkių Susiyięni- i

koncertas if šokiai, Tuojaus 
klausiau, ar bus ir Merginų 
Sekstetas, nes si grupė mergi
nų dainininkių man labai pa
tinka ir aš visuomet myliu j 
klausytis jų dainų. Atsako, 
kad Sekstetas dainuos.

Tuojaus i
kuris iŠ anksto kaštuoja tik 
65 centus, o prie durų bus 75 
cent., todėl raginčiau, kad ir 
visi taip padarytumėt, nes iš 
visko matyti, kad tai bus sma-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKR1NSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

i BROOKLYN, N. Y.

i
I Taipgi taisau visokius laikrod- 
| žius ir kitus papuošalų daiktus, 
i Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
| stengsiuosi .pilnai patenkinti.
Į VIKTORAS JANUŠKA
I 127-17 Liberty Avė
| ‘Tarpe .1.27 ir 128 gatvių 

Richmond Hill, N. Y.
nu mi m. nu na — iin im ..uu _—.

V

stebėjo ir tai, kad iš valdiškų j Į 
šelpimo įstaigų buvo šiek tiek i*1““ 
paramos duodama tiktai,' šei- ~ 
mynų tėvams 'bei rrfotinoms. 
Kas gi tad lieka daryti netu
rinčioms šeimynų ?

Miesto policijos komisionie-

iui—-nu —im——

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias' ir chroniškas, vyrų ir 

moterų* ligas kraujo ir odos. 
Padarau

w.

čius.

Brooklyno Bedarbių ir Dir
bančiųjų Konferencija

Šio ketvirtadienio vakare, 14 
i d. sausio, bus laikoma Brook- 
I 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. 
795 Flushing Ave., Brooklyno 
Bedarbių Taryba šaukia kon
ferencijoj dalyvaut ne tik de
legatus, bet ir šiaip organiza
cijų marius ir visus bedarbius 
ir bedarbes, darbininkus ir 
darbininkes abelnai. Skaitlin
gai sueikite. Turim ir Brook
lyne pradėti platesnį organiza
cinį darbą kovoj už bedarbių 
reikalus.

Bedarbių Taryba.

Labai Svarbus Kriaučių
jinio Amerikoje 1-ma, kuopa, iParengilUaS SubatO] 
kaip girdeli, nusitarė, pristaty- I • ,.'
ti. Komunistų Partijai keturias 
naujas nąres bei narius.,
, < Tai yra vienas, iš pačių svei
kiausių reiškinių reyoliucinia- 

Ime .lietuvjų darbininkų judėji
me, kad simpatingos organi-

nusipirkau’ tikietą, ^cijos, leidžiasi į Komunistų
«’ Dvi Komunistų Partijos kuo

peles, kur yra daugelis lietu
vių, nutarė susirinkti šeštadie
ni, sausio 16 d., 1 vai. po pie
tų “Laisvės” svetainėje ir iš: 
čia sykiu su kitais pritariau- į gus turiningas koncertas, 
čiais darbininkais traukti ant -----
Wallabout St. ir Bedford Ave.  
kampo. O nuo šio kampo pra-• . - . » •
sides bendra visų tautų darbi- į Ruoškimės į Lenino 
ninku maršuojanti demonstra-1 
cija. Numaršavus prie Boro Minėjimo Mitingą 
Hali, bus apsistota, sakoma 
prakalbos ir demonstruojama 
už kuo greičiausią paliuosavi- 
mą devynių Scottsboro negrų 
jaunuolių, kuriuos buržuazinis 
teismas be jokios kaltės skiria 
elektros kedei.

Darbininkai ir darbininkės, 
skaitlingai susirinkite šeštadie
nį po pietų į “Laisvės” svetai
nę, kad galėtume sudaryti di- 

‘ delį lietuvių būrį toj svarbioj 
demonstracijoj, gelbėjimui ne-

Partijos budavojimo darbą.

Saugokitės Prigavingų 
Ateivybės Inspektorių

Ryto n

ifityrimų kraujo ir Slopumo.

DR. MEER
44th St., Room 302
New York, N. Y.

Valandos Priėmimo:
uo 10 iki 1, Po pietų nuo 8 

iki 9 vai. vakaro \
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų

Telefonas Lackwanna 4-2180

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- f.i 
gas, patinimus, gyslų ir są- hn 
narių įdegimus be operaci- My 
jos taipgi ir kitas ligas. lu 
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.

Elena.

Minėjimui astuonių metų su
kaktuvių nuo mirties Lenino, 
didžiausio revoliucijos vado, 
įvyks milžiniškas masinis mi
tingas sausio 21 d. vakare, 
Bronx Coliseum svetainėje, E. 

j 177th St., New Yorke. Apart 
I prakalbų, bus puiki revoliucinė 
programa.

Organizacijos savo susirinki
muose turi mobilizuotis masi-uemonsiracijoj,;geioejimui ne-į . . . ,. . . T • •

kaltų negrų darbininkų gyvy-1 nl^1.^.Įętl l Lenino mmeji
mo iškilmę, kuri sykiu bus mi-

16,Sekančią šubatą, Jan. 
bus kaip 8 vai. vakare, po No. 

!795 .ĘĮųshįng ,Ąvę., Brooklyne, 
vakarėlis".' Tžį ; vakarėlį ren
gia. Amą] game itų eilinių; narių 
komitetas. ‘ ’ ■

Jūs, draugai, žinote, kad 
kairiesiems prisieina sunkiai 
grumties su Hillmano mašina, 

i kuris kartu su fabrikantais 
kriaučiams nukapoja algas. 
Tai kovai reikia turėti finansų. 
Tad, kaip tik ir yra rengia
mas vakarėlis, kad 
kelis dolerius.

Todėl visų kriaučių ir jų 
simpatikų prievole yra ateiti 
į šį parengimą. Bus graži pro
grama. Grieš rusų balalaikų 
orkestrą, dainuos Aido-Lyros 
Choro Merginų Sekstetas. Bus 
gerų kalbėtojų.

Tad visi dalyvaukite.
Kriaučius.

VOKIETYS SPECIALISTAS;
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

. NEW: YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 >
Nedėlioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos sų ,X-rąy ir 
patinusias gyslas {čirškinimais

padaryti

PATAISYMAS

Pereitame “Laisvės” nume
ryje tarp aukotojų yra išspaus
dinta M. Zajankauskas, auko
jęs $1; turi būti Juozas Za
jankauskas.

nių mįtirigas kampanijai už į ... 
bedarbių šelpimą, už Rėntuc-
ky mainierių rėmimą ir prieš 
imperialistinį karą, kuris grę- 
sia Sovietų Respublikai.-

Ateivių Gynimo Nacionalis 
Komitetas persei’gsti, kad pas
kutiniais laikais priviso daug 
apgavikų, pasivadinusių val
diškais inspektoriais. Jie lan
džioja po ateivių namus; sako, 
kad tau gręsia deportavimas 
už tą bei už tą; bet, girdi, 
duok man tiek ir tiek dolerių, j 
tai aš pasistengsiu, kad tau I 
bėdos nebūtų.

Pirm negu kalbėtis su to-. 
kiais šuleriais, reikia pareika- i 
lauti iš jų parodyt dokumen
tus. j

Prigavikai žino, jog pasku-! 
tiniu laiku vis daugiau areš- j 
tuojama ir skiriama deporta-* I 
vimui ateivių darbininkų už i 
dalyvavima streikuose, . de-J ,. ..c . . i iJireKtonų poseuis atsiims Ketvemonstr&cijose, Komunistų Par-1 ge, 14 4, sausių, 8 vai. vakare, “Lai 
„Įjos vgikirhe ir 1.1. Tddel tie I vėje,” 
žulika'i ir bando pasipinigauti j vau^ite yrą daug svarbių reika- 
iš-ateivių darbininkų. > ' iiu.* t

■ . < ■. u. ’ . = ! , I ■ ■; ’ »’>

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

SUSIRINKIMAI
“LAISVES” BENDROVĖS 

DIREKTORIŲ AT YDAI
Direktorių posėdis atsibus ketver- 

------—--------------- - M. ncvuoiy, u ve/. jucvlS- 

Tbdel tie ! Vėje,” 46 Ten Eyčk St., Brooklyn, 
'Direktoriai visi būtinai daly-

v kJvvAvi/U AVvuj^U VAiiiua* , .

Lenino Airties į sukaktuvių. MIRTYS r LAIDOTUVĖS 
«4» • • i : • i ✓ J Ja 1 L ' ' ' ' • • ' J »

E. liimbienė.
Sekretbrė' 

(9-11)
1 1 '

MOT, LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford A ve., Brooklyn 

Tel. Greenpoint 9-7831
Ciertausta Studija Hruoklųne. Autfut P<-r sitii'u nii
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCW MATHEW P. BALLAS
"!! (BIELAUSKAS)

M GRABORIUSMW undertakers and embalmers Wig? 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.
'ST MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 

mirusius' PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR JŠ ČIA 
PASIUNČIAM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 

• Jjf PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAs SAVO 
W MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. /
Įj VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS. O MES

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM. • . ' '
MUSU, RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL Mūsų 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. ,

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
20b Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIU 

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

Telcf. ALGANQUIN 4-8294

ii 
iki 
iki

Telefonas: Stagg 2-9105

DR; A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

__ naujon ' vieton, 
po n ii m e' r i u 
512 Marion St., 
kam p. Broad- 

jE;_____________ way, Chauncey
Street stotis 

yr ' 1M Brooklyn, N. Y. 
Naujoj vietoj 

s L u d i j a daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padarofni kuo- 
puikiausiai.

JONAS ST0K3S
512 Marion St., kumpas Broadway 

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

r’’.,

minėjimas turi būti programo
je kiekviepo -darbininkiškos 
organizacijos susirinkimo.

MASKARADŲ BALIUS

80

Rengia Lietuvių Amer. Piliečių Kliubas

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

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

ĮŽANGA 50 CENTŲ ASMENIUI
ORKESTRĄ V. RETIKEVIČIĄUS ; , . .

įdomiausius kostiumus bus duodama keturios dovanos—dvi v/-

,8 d. .sausio mirė Motiejus 
Virbukas, 44 metų amžiaus; 
gyveno 209 So. 4th St., Brook
lyn, N. Y. Palaidotas Šy, Jo
no kapinėse, sausio 11 dieną.

1,1 d. saųšio mirė Marijona 
Girris,,50 metų amžiaus; gyve
no £01 Avė. B, New York Ci
ty, palaidota sausio 13 d., Aly
vų kapinėse.

Prie, palaidojimo abiem pa
tarnavo graborius A. Radze
vičius. .

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

Kliubas yra visų Brooklyno lietuvių organizacija ir jis savo sve
čius stengiasi patenkinti visus lygiai. Jo parengimuose kiekvienas 
jaučiasi kaip namie, ir todėl io pramogos. būna Visūolriet skaitlin
gos. Kas norite susipažint; su kuo dąugiaiisiai žmonių irs smagiau
siai pasilinksmint—(ateikite j š| Maskaradų Balių, f J • . i <F

O } I ' ’ f U Kviečia RENGĖJAI.

Viktoria Serafinas, 46 metų, 
85 Power St.', Brooklyn, N. Y. 
Mire sausio 10 d., 1932 m. Bus 
palaidota sausio 14;. dip 9 vai. 
ryte namų,. Trejybės kapinė
se. ' Laidotuvėmis rūpinas gra- 
boitfu^iJ. Le. Vąnda (Levan- 
dduskas).

PARDA VIMAI
PARSIDUODA valgyklos vieta. Grei- 

tayir pirkikui parduosiu labai pi
giai. Gera proga, pasinaudokit, 
Kreipkitės po No. 157 Roebling St., 
Brooklyn; N. Y. ‘

■ • . (H-1,6)

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 
Park,

305 Jericho Pike, Florai 
L. I.

(11-13)

? GARAGE
Reikalingas partneris, kuris gale- 

tų vesti biznį 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.; :>) 1 x i '

(9-14)

SKAITYKIT. PLATINKIT

Telephone, Greenpoint t-2310
Telephone. ItHgg t-44(lf

Petras Naujokas
Savininkas

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokę Cigary
JONO ARBA
•PETRO
Kainos po

•- 10<f ir 15e
Tai

LIETUVIŲ 
ISDIRBVSTfiS 

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 j tolimesnius. 
Prisiuričiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.
•—------ ................. . .III || įi-'.im -------- į

BIZNIERIAI GARBINKIT 
ĖS “LAISVĖJE”

4* •« •

Graborius.
UNDERTAKER

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

LAIDOTUVIŲ DIRKKTOBIUB
< : F \ ■' ! . I • j ; ; ’Ll* ' • • H ’ 

libalxamuoja it' Laidoja numlrturioa 
ant .visokia kapinių; panamdo au
tomobilius ir karieta#. yęąelijomĘ, 
krikltyhoms ir paslvazmfijimanui.

»f ‘ r i : i t į t * - i
,231 Bedford Avenue

y t i BROOKLYN, N. Y;1
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo ,6 iki 8 vakare
* 6 • * n > * i . f

Telefonas, Midwood 8-6261




