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KRISLAI
Mūsų Draugai 

Brazilijoj.
Daugiau Domės, i/
Nepamirškime. \/
Minėkime Mirtį Didžiojo 

Vado.
Rašo Komunistas.

Gavome spausdintą “Darbi-i 
ninku žodis”, organą “Brazili
jos Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijos’’, 
pių laikraštukas, 
gerą.

šešių pusla- 
Įspudį daro 

Tik, rodos, draugai dau
giau turėtų duoti raštų iš te
nykštės darbininkų būklės.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

DEVYNI ŽMONĖS Už
MUŠTI

LOUISVILLE, Ky.—Sau-j 
isio 18 d. čionai įvairių gen-1 

lietuviai bol-! gjų ginčuose užsimušė de
vyni žmonės. Muštynės pra-! 
teidėjo bažnytiniam susirin- j 
kime. Įtūžę parapijonai re- į 

sušaukė zolveriais ir peiliais naiki- j

Mūsų draugai l._..... .
ševikai Brazilijoj veikia. Dar-' 
bininkai jiems vis daugiau pri-| 
taria. Gruodžio 20 d. S. Pau-II 
lo nrieste tūla socialfašistinė i 
“žiburio” draugija i_____
viešą masinį lietuvių susirinki- no vieni kitus, 
mą. Susirinkimas buvo labai | ■ ------------------
skaitlingas ir karštas del ponų ni n • i i i J I 
socialistų. Didžiuma darbiniu- L0n3Ut3 (IC1
kų ėjo su komunistais, o savo ' 
rezoliucijoj socialjudošius pas-1 
merkė. Socialistai turėjo pa-1 
■bėgti. j

w • *” J — • I

Mes turime prisipažinti, kad j ko trustas paskelbė lokautai 
pastaraisiais laikais mažai tesi-! del 15,000 darbininku. Mat, 
rūpiname Pietinės Amerikos tie darbininkai išėjo į strei- 
reikalais. Pagelbos neduoda- < v nukapojimą
me Brazilijos, Argentinos, Uru-l - 1 " 1 *'
guajaus ir kitų vietų komunis-l't 
tiniam judėjimui. O visur ten 
randasi skaitlingos lietuvių ko- darbininkų streiką. 
Jonijos. Kruvinoji reakcija ap
sunkino komunistų darbą. 
Smarkiai kelia galvą klerikalai,; 
fašistai ir socialfašistai. Ry-1 
sius su tenykščiais mūsų drau- Į i 
gaiš turime, bet medžiaginės j 
paramos jiems neteikiame. Tu- i

. retume jų neužmiršti.

15,000 Darbininky į
HAVANA.—Kubos taba-

įant 30 nuoš. Lokauto pagel
ia bosai tikisi sulaužysią

Biznis Sistemačiai 
Eina Žemyn
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TRYS KŪDIKIAI ŽUVO 
GAISRE

Buffalo,.N. Y.-— Privati
nė duonkepykla užsidegė 
sausio 18 d. ir sudegė trys 
vaikai Matacio šeimynos. 
Taip pat apdegė tėvas 
motina.

' Graf tenai PriešĮ

11'

Liaudies Tribunal^

PER DU ATVEJU BEDARBE MOTINA , 
BANDĖ NUŽUDYTI SAVO KŪDIKIUS

IR PATI NUSIŽUDYTI ;
'i

SNEW YORK.—Bedarbių | visi turės badu numirti. Mo- 
šeimynose tragedijos auga. ; tėviškė priėjo liepto galą-*— 
Štai sausio 18 d. Nellie Ma-, mirtis vistiek, arba badu, 

arba gazu. Nusprendus pa
daryti galą savo vargams.! ■ ’ 
Negalinti palikti savo sū
neliu badui. Todėl esanti 
pasiryžus 
juos.

Policistas desperatišku 
badaujančią motiną iškolio- 
jo ir paliko. Vos spėjo iš
eiti laukan, kaip vėl išgir
do vaiką spiegiant. Sugrį
žęs vėl rado gazo kranelį 
atsuktą. Tuomet moteriškė 
tapo suareštuota ir paso
dinta į kalėjimą. Ir dabar 
ten tebelaikoma.

Štai sausio 18 d. Nellie Ma-| 
lone, 48 metu amžiaus, naš-| 
lė, su dviem mažais kūdi-1 
kiais, per du sykiu bandė i 
nužudyti kūdikius ir pati 
nusižudyti. Ji gyvena po 
num. 224 West 64th St.

Policistas eidamas pro 
šalį išgirdo vaiką spiegiant.: 
Įėjo į vidų ir rado gazo kra
nelį atsuktą. Vaikas paaiš’i 
kino, kad motina bando vi-! 
sus užtroškinti. Policistas! 
atsikreipė prie motinos. Ji
nai prisipažino, kad taip 
bando daryti. Bet ką ji da
rys, ji skundėsi, kad netu
ri duonos kąsnelio, vis tiek

Leningradas. — Sovietų 
valdžia nerodo pasigailėji
mo grafteriams. Čionai ta
po suareštuota 45 viršinin- 

jkai daržovių ir fruktų trus- 
ito. Jie kaltinami savo as- 
! meniškai naudai pardavinė
jime tų produktų, kurie bu
vo paskirti padalinimui tar
pe žmonių. Kurie bus ras
ti kaltais, tie turės skaud
žiai užmokėti už tas vagys
tes.

Amerikoj grafteriai yra 
garsūs žmonės, bet 'Sovietų 
Sąjungoje jie skaitomi did- 

1 žiausiais kriminalistais.

užtroškinti < ir

Nikola Kofardjieff
Šį jauną draugą bolševiką Bulgarijos policija brutališ- 

kai nužudė. Draugas Kofardjieff ir d. Zanov ėjo gatve 
vakare. Policija juos pasivijo iv iš užpakalio šovė. Drg. 
Kofardjieff likos ant vietos nudėtas, o d. Zanov sunkiai 
sužeistas ir nugabentas į kalėjimą.

Drg. Kofarcijieli buvo sekretorius Bulgarijos Komunis
tų Partijos. Jis taip pat buvo nariu Jaunųjų Komunistų 
Internacionalo Pildomojo Komiteto.

t

DELEI NOMINACIJŲ 1 LIET. DARB. ■ 
SUSIVIENIJIMO PILD. TARYBĄ

Nacionalė Industrinė Ta- 
i raportą už 

mėnesį. Per tą 
Amerikos biznis

... ... naviunaiv ±1

Kitas mūsų svarbus reikalas, Tyba paskelbė 
tai Lietuvos darbininkų ir vai- gruodžio 
stiečių kovos. Vajus ryšyje su mėnesį 
paminėjimu nužudymo keturių I nuolatos ėjo -Žemyn. Vago- 
Lietuvos Komunistų Partijos nu prilioduota 15 nuoš, ma- 
vadų praeina. Surinkome šim-1 
tą kitą dolerių Lietuvos darbi-1 
ninku judėjimo parėmimui. 
Priešfašistiniai .komitetai trum
putį padirbėjo.

Bet to neužtenka. Tie komi 
tetai turi nuolatos būti ant ko
jų. Jie turi veikti sistemačiai. 
Prie kiekvienos progos jie turi 
kelti klausimą Lietuvos darbi
ninkų judėjimo rėmimo ir pa
rinkti aukų. Viešpataujant to-1; 
kiam krizini, negalima tikėtis Į 
kažin kiek tų aukų. Bet jeigu ’ 
visoj plačioj Amerikoj, šimtuo-j 
se kolonijų draugai pasirūpins, i 
ir sukels kiekvienoj kolonijoj 
nors po porą dolerių į mėnesį 
tam tikslui, tai visgi pasidaryki 
graži finansinė parama Lietu-]' 
vos darbininkų ir valstiečių k 
voms.

Kitas mūsų svarbus r

i.žiau, negu per lapkritį. Fir
mų subankrutavo 2,756, 
arba 26 nuoš. daugiau, ne

JAPONIJA RUOŠIA KARA PRIEŠ

\;gu per lapkritį.
H Tas pats kritimas paste- į simms duoda svarbų prane- 

bimas sausio mėnesį. O tasi^m^ Washington©. Jis 
parodo, kad ekonominis n’: susiuosto su diplomatais ir 
finansinis krizis Amerikoj, užuoc|žja jg pur įr Ve-
tebeauga. jas pučia. Jis rašo, kad

9

Scripps-—Howard lajkraš- kad Rusija moretų tokio su- 
čių korespondentas W. P. sikirtimo, bet todėl, kad Ja-

jus pučia. Jis rašo, kad
“Tolimieji Rytai randasi iš-

1 — 1 -1 • 1 1 • •Pnliriinc Slinlralhic 1 vakarėse tokios eksplozijos, 1 OliClJOS jlwKcuDlS | kuri supurtys visą pasaulį.

' Prieš Komunistus i J.^Jud jįs0 :štai koki pareiš’
---------------- i u””

ponijos generalis štabas, 
sakoma, tiki, jog dabartinio 
pasaulio situacija prielanki 
Japonijos ginklų laimė
jimui.”

O Japonijos ruošiamas 
ikaras prieš Sovietų Sąjun
gą yra karas visų imperia
listų. Matote, jau atvirai

POLICIJA ŠAUDO INDU-
sus

BOMBAY, Indija. —Sau
sio 18 d. policija padarė 
puolimą ant nacionalistų in- 
dusu susirinkimo. Vienas 
demonstrantas tapo nušau
tas, o daugelis sužeista.

Maskvoje Prasidėjo
Teismas del Nelaimės

MASKVA. — Sausio 18

K. Krasnits-nuoti draugą
ką, iš Waterburio, mūsų se
ną ir nenuilstantį darbuoto
ją ir kovotoją. . -

Komunistų Frakcijos su- A.
rašas į LDS. viršininkus 
yra toks;

Pirmininku—R. Mižara,,r >
1 kp., Brooklyn.

Vice-pirmininku—K. Kra- 
snitskas, 31 kp., Waterbu
ry, Conn.

Sekretorium—H. Jeskevi-.

BUCHAREST. — Rumu
nijos policija

Washingtone gaunamos i buržuazinė spauda prųiažįs-į prasidėjo teismas prieš 
informacijos, kad Japonija ta, kad karas bus paskelb- j vienuolika

nijos policija kepa bjau- jr Rusija gali susikirsti at-į tas. 
riausius melus prieš šešioli- einantį pavasarį—
ką komunistų, kuriuos ji
nai suareštavo. PavyzdžiuiSausio 21 d. sueina astuoni 

metai nuo mirties didžiojo pro
letarinės revoliucijos vado— 
Lenino. Įvyks visur masiniai 
susirinkimai. New Yorke de
monstracija įvyks Bronxo Co- 
liseume.

Leninas mirė, bet leninizmas 
maršuoja pirmyn. Po leniniz
mo vėliava vis didesnės masės 
pasaulio pavergtųjų spiečiasi 
ir kariauja už pasiliuosavimą.

Lenino mirties paminėjimas 
šiemet bus didelė i..„. 
mo’nstracija prieš alkį.
me dėti visas pastangas,' kad , . , .
kuodaugiausia lietuvių darbi- DAUGIAU .GINKLUOTŲ 
ninku į paminėjimo susirinki
mus sutraukti. .» i

- --- - — x - į c. žmonių, kurie
Ginkime Sovietų Są-'yra kaltinami kriminališka- 

ne todėl,Ijungą! šalin imperialistus!)me apsileidime, kuris buvo

L. j., J?; I REIKALAUKITE PALIUOSAVIMO NEtai su savim turėję du mi-i 
lionu dolerių “propagandos 
varymui”. Taip pat jie no
rėję pavogti Sovietų Sąjun-

KALTU SCOTTSBORO JAUNUOLIU
Rytoj, sausio 21 d. Mont- augščiausiam teishiui rei-

gos atstovą ir paskui kai- gOmery, Alabama, valstijos kalavimuą, kad tie jaunuo-
tinti Rumunijos policiją.

Pati policija netiki šitoms 
nesąmonėms, bet skelbia 
žmonėms, idant juos sukur- 

ClAIillAVJ 1111CVO • • V 1 • .

masinė de--8^^1 Pries komunistus.
Turi- i __________

REIKALAUJA LAIŠKO

ŽMOGŽUDŽIŲ PRIEŠ 
MAINIERIUS

HARLAN, Ky.— Sekma-
NEW YORK.— Tarp tau- j dienį buvo ruošiamas strei-

tinis Darbininkų Apsigyni
mas pasiuntė telegramą 
Hunstville, Ky., policijai ir 
reikalauja, kad ji tuojaus 
paskelbtų laišką, po kuriuo 
pasirašo Ruby Bates ir ku
riame sakoma, kad Scotts
boro jaunuoliai jos visai 
nelietė ir kad ji neteisingai, 
teisme liudijo.

kuojančių mainierių susi
rinkimas miestelyj Wallins 
Creek. Šerifas Blair prisi
statė daugiau 'ginkluotos 
policijos ir mušeikų, negu 
susirinko mainierių su jų 
šeimynomis. Mušeikos bu
vo ginkluoti šautuvais ir 
kulkasvaidžiais. Suareštuo
tas d. Peters.

augščiausias teismas svars- liai butų tuojaus paliuosuo- 
tis devynių Scottsboro neg- i ti. 
rų januolių apeliaciją. Tai! 
svarbi diena kovoje už tų 
jaunuolių gyvybę, 1___

“Laisvė” ragina visas lie- 
- ; gusi- tuvių darbininkų organiza- 

rinks keli buržuazijos šulai cDas> -huop^ kliubus. ii 
ir spręs nekaltų* jaunuolių draugijas reikalauti , jau- 
gyvybės klausimą. Beveik nuolių ’ paliuosavimo. Orga- 
nėba abejonės, kad tie po- nizacįjų valdybos privalo 
nai ras jaunuolius “kaltais”'siųsti reikalavimo telegra

mas. Telegramos gali būt 
maždaug tokios:-

Alabama Supreme Court, 
Montgomery, Ala.

We demand immediate 
unconditional freedom for 
nine innocent Negro boys.

Siųskite reikalavimus da- 
Gelbėkite nekaltus

priežascia baisios geležin
kelio nelaimės sausio 2 d., 
kur 68 žmonės buvo užmuš
ti, o 131 sužeisti. Teisiami 
yra: vienas stoties maste- 
ris, trys lokomotivo inžinie
riai, trys pečiakuriai, du 
konduktoriai ir du konduk
torių pagelbininkai. Teis
mas eina Geležinkelių Dar
bininkų Federacijos kliube. 
Teismo procedūros pasižiū- 
'rėti susirinkę 1,000 darbi
ninkų.

Teisia trys teisėjai. Kal
tinamuosius gina trys ad
vokatai. Teismas paims 
apie penkias dienas laiko.

Drg. iB. Saldveičikas pra
neša, kad jis atsisako kan
didatuoti į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo vice
prezidentus. Jis ten buvo 
statomas per Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakciją. 
Komunistų Frakcija nenori 
versti nė vieną draugą ap
siimti į jokią vietą, jeigu 
draugas nenori. Draugas 
Salaveičikas gerai padarė, 
kad laiku pranešė apie ne- 
p r i ė m imą kandidatūros. 
Taip ipat gerai padarė, kad čiutė, 1 kp., Brooklyn, 
viešai pareiškė, jog jis nie
ko bendro neturi su kontr
revoliuciniais Pruseikos- 
'Butkaus •oportunistais ir at
meta jų jam siūloma kandi
datūra i L.D.S. iždininkus.

Komunistų Frakcija pa
taria visiems LDS. nariams 
ir kuopoms, kurios dar ne
turėjo nominacijų, dabar į 
vice-prezidento vietą nomi- roit, Mich.

Iždininku—Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius, 8 kp., Newark^

Iždo globėjais: J. Grybas, 
3 kp.; J. Mikita, 11 kp., 
Rochester, N. Y., arba J. 
Bimba, 123 kuopos, Pater
son, N. J.

Daktaru-kvotėju — Dr. 
M. Palevičius, 21 kp. Dėt- •

1

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS

ir užgirs žemesnio .teismo 
nuosprendį juos nužudyti.

Tik galingas plačiųjų ma
sių balsas privers tuos lin- 
čiuotuojus atimti savo kru
vinas rankas nuo nekaltų 
jaunuolių -gyvybės. Komu
nistų Partija ir Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni- j 
mas šaukia .visas organiza- bar. 
cijas, visus kovingus darbi- darbininkų klasės jaunuo- 
ninkus, siųsti Alabamoslius iš mirties nasrų.

Leningrad.— Pradėta bu- 
davoti dešimtoji moderniš
ka duonos kepykla. Jos iš- 
budavojimas ir įrengimas 
atsieis 4,000,000 rublių. Į 
dieną ši kepykla suteiks 280 
tonų duonos. Ji bus paleis
ta darban 7 d. lapkričio 
1932 m.

Ivano-Voznesensk.-— Sėk
mingai budavojamas fabri
kas, kurio pajėga bus ga-> 
minama iš durpių kuro. 
Šis fabrikas atsieis iki 6,- 
300,000 rublių. Jame • bus 
gaminamos įvairios maši-1 
nos. ''1 ?»; (

............... ... ...................

«

*

Užsidarė 4 Bankai
Sausio 18 d. užsidarė ke

turi bankai—trys Illinio- 
jaus valstijoj, o vienas Ken
tucky. Chicagos Deposi
tors State bankas nunešė 
$2,500,0(j0, o Campaign, Ilk, 
First National bankas turė
jo $5,116,951 depozitų.

-------------- X-------------------- f,--------------------------------- ----- ----------------

Bereikeisk.—čionai, pieti
niame Dagestane, atidaryta 
naujas žibalo šaltinis No 
10. Į 24 valandas jis sutei
kia 40 tonu žibalo.

MASKVA. — Maskvos 
prieplauka gerinama. ir 
Krasnocholmski kanalas gi
linamas. Ypatingai tas rei
kalinga todėl, kad plakuoja
ma panaudoti didesni lai
vai. • Ant Maskvos upės 

[kranto budavojamas Sovie
tinis Palocius. Prie jo reik
menis pristatys laivais.

Archangelskas. — Šiauri- j 
nis kraštas sėkmingai bai-l 
gė pereitų metų medžių ga- meil.AS 4aivais-
minimo planą. Jis išpildė jį (Daugiau, pasaulinių žinių 
ant 101 nuošimčio. 5-tam puslapy j) t

Sausio 21 d. Sueina Astuoni Metai nuo Lenino Mirties; Amerikos Komunistę Partija Visuose Miestuose Ruošia Sukaktuvių Paminėjimą; Tai Bus 
Amerikos Proletariato Demonstracijos Prieš Alkį ir Algų Kapojimus; Lietuviai Darbininkai ir Darbininkės, Masiniai Dalyvaukite Lenino Mirties

Paminėjimo Susirinkimuose; Dėkitės Prie Kovos Prieš Bedarbę ir Badą
»

M



3.00
pienas

Suėjus > į

Darbininkų Išnaudojimas ir Kova
. bar pradėjo gerti pieną, sykį į į rence . 

du,___ trnnVt

organizacijas, ber

toksai darbas laba! daug pagel- puų avsiieiįusias i

kovą

KODĖL GI TAI NELOGIŠKA?

pri

privalo tUV°,Sj? au«šte?,nius, mokslus., kad moksĮas
* Ivlnc fnvimn iii reline Vuviza '

\ darbininką iš darbo.

MRK1 WiiMRffWHW yxgtMMMgnBRtCTWyWtf IfifflPP

į- I ' I i

tangų ’ už proletarizavimą par- 
. Per visus 

Lenino raštus taip ir driekiasi

ir želdint. ”
Toliaus Leninas

njis jo priešo eilėmis.
tiktai taip randasi iš 
kų masės Bebeliai ir

Leninas sako, kad 
darbininkui r e v o 1 iucionierįui
jis išplečia savo veikimą “iš

Prigulejimas prie Tarptauti- ! kai sėdėti tose i 
nio Darbininkų Apsigynimo, jo] bjauriose sąlygose East Bosto 

, rėmimas moraliai ir finansiniai,; no imigracijos name, 
yra būtina pareiga

kovos su puikiausiai išmokyto-!
Taip ir 

darbiu in- 
Aueriai.” 
padedant

menuo laiko atgal išdeportuo- j 
tas į Portugaliją 
mažais vaikais

bar Jauto nebuįs. ‘ 
. BlofĖnĄ

mokdsclų^^fa pįOr 

, NorV iii

tai revoliucionieriai (mes
briežiam žodžius:
veikimo žvilgsniu, nes kitais

Žmoniškesnį'bedarbės ir alkio metu, nežinia, j darbininkų 
i atsitikimi! kasdiena i-

yra ’ pirmoji musųl.nių įsitikinimų grynumą su tuo 
tokia profesiniu mokslu, be .kurio pro-

1-13-1932
J. Krauc'eviČius

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year.............. $6.00 United States, six months........... $3.00 j
Brooklyn, N. Y., per year........ 08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00 I
Soreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00

j partijoje nesaugus. . Darbinin- 
i kas, gali būti, pas mus > ateis,' 
i bet, apart darbininko, dar yra 
] studentas, , yra profesorius, 
viršininkėlis, kurie neateis.

' •' { jTfkrhs.;blankos., O su maistu ir
KasyĮdų

; S.ayiriinkai prįvąlgę, jiems visai j0 d Mui.doah ,apie ka s

pasakymą: “Ot, matote, tas ir

dirbo nei dirbtuvėse, nei mai-

Puslapis Antras

LAISVE, LITHUANIAN DA|LY
Published by LAISVĖ, Inc. • '

Cyery day,, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

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

Darbininkai Privalo Stoti į Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą - Remti Jį 

Moraliai ir Piniginiai

Oboįens-j 
Iro 'Stru- 
ies sutin

kame savo kelyje, bet mes tu- 
i kad jis mtičnytų savo veikimo atminti, kąd klasė vado- 
I vietas, nes kitaip jis neįgys di- į vas> tai—proletariatas ir kad 

, neišplėš savo i jos partija turi būti proietari- 
įnė.”

Tokiu būdu ginčai ėjo apie

tojus, jokiu būdu negalimą ap- nlokėtų laiku virst neiegauu 
siėiti be apsigynimo orgamząci-. - - 
jos. Pavyzdžiui Lawrence jau L • 
ir vėl nauji algų kapojimai, o \ ^elio^
jų ateityj bus daugiau h kova dvasios horizonto, negalės išsi- 
tuiės užvirt da aštresnė, negu mažiausiai keleto metų

. ■ . . . ‘ '°j i kovoj su žandarais. Juo pta-
■ gilesnis darbininku Į partijos gyvavimą, kas turi bū-

I masių kilimas, tuo daugiau jos ' ti partija, kas jai vadovauja, 
--------  — * i m • . . , • organizacijos, j dW([a ne tiktai talentingų agi-1 • rp;zv;n nrnlpmrintnq ir ka Daugelis vietoj kavos da-1Turint tokią organizacijų, Law-.....'eiskla proleta)latas n Ką

darbininkai galėtų su-
1 savaitę pradėjo pasirodyt šriu- traukt į bendrą Trontą visas ki7 
' ba (zupė), ko pirmiąu nebuvo, tas įvairias

Gaila žiūrėt į žmones, kuo- gelis jų nežinojo, kad 
met matai, kaip bjauriai, kaip duodamas. Daugelis pirkdavo 
niekšiškai .valdžia ir jos šnipai j puskvortines bonkutes pieno iš 
įpainioja, o potam da bjauriau I kuknios.. 
kankina darbininkus, neturin
čius iš niekur jokio užsistoji
mo, patarimo arba pagelbos.

____ _ Būnant uždarytam per
■ * ’ ' knin dar I mėnesius laiko Bostono imigra-

v v lYCV A £7 VACvA į , , . 1 ' 1 ‘ 1 1 y z/ | *»>v jivxa a v r į

biau aplupti savo alginius I C1J°_S name» kur pęi tą m <ą Tarptautinis Darbinįnkų A'psi- pažvalgty ir mierių skirtumo, ir 
ml xU 4....... . u.-jPereJO 8’al but apie du, imas siUntė protestus, rei- toksai darbas labai daug pagel-

ctimfoi vvrn Fr mnipm net 1V|< , ■ j - • ’ ' i.L * ‘.. . | kalaujant gęresmų sąlygų arės-.pi ĮSI- j. j_- nt ■zirmiai n si crplbiš™

Nuo 1919 iki 1929 metų (lojimo, ir kapitalistai iš- 
fabrikinėse pramonėse pa- naudotojai žiūri, ! 
gaminimas1 padidėjo ant 54! lai 
nuoŠiinęių, bet darbdaviai; vergus. Ot, čia ir yra bū- šjmtai vyrų Ir motėrų, net ir 
per tą !ląiką darbininkams! tinas reikalas darbininkams vaikų darbininkų, teko 
algas -pakelė tik ant 26 nuo- kovoti—ar jie nori ar neno- žiūrėt į tai.

yi. čia randasi apie pusšimtis vyrųšimčių.
Nuo 1929 metų iki šio lai

ko pagaminimas,: su pagel-1 Dar labai daug kalbama 
ba dar geriau ištobulintų! apie bedarbių apdraudą ka- 
mašihų, dar žymiau padidė- ■ pitalistų ir Valdžios iškaš- 
je, o Amerikos darbininkų! čiu. Ar gali kapitalistai ir j 
algos nuo 1930 metų iki šiol; jų valdžia mokėti tinkamą

* nukapotos nuo 20 iki 50: bedarbiams apdraudą? Ži- 
nuošimčių. Į n omą, kad gali. Bet jie ne-

--------  1 mokės patol, pakol 'Ameri- 
Aprokuojama, kad Ame-jkos darbininkų klasė savo 

rikoj darbininkai gauna tik! organizuotu spaudimu jų 
vieną šeštadalį (pavidale j neprivers. Kad tą padary- 
algų) to, ką pagamina. Pen-; ti, darbininkai privalo vie- 
ki šeštadaliai pasilieka ka- nytis į bendrą 
pitalistams išnaudotojams 
Aišku, kad tik vieną šešta- ■ tijos vadovybe.
dalį savo pagamintų pro- ■ kai privalo budavoti tą par- 
duktų darbininkai ir tega-’tiją j masinę partiją, priva-
Ii išpirkti, o penki šeštada-į lo stoti Į jos eiles, remti jos vib^TteXrafo 
liai pasilieka sandeliuose.; vedamas kovas ir tt. 
Jeigu kapitalistai neturi kur ■-------------
parduoti tų penkių šeštada-' A..tina-: vaq„,.if) 4 d Ta 
nu produktu, tai jie uždaro • r . . v zJ; .’ j į diena visoj saly, miestuosedirbtuves; sako, perdaug! 
prigaminta, nėra rinkų-nė-Į 
ra biznio. Darbininkai iš-| 
metami iš darbo.

Už tai darbininkai 
valo kovoti, kad už jų dar
bą butų daugiau atlyginta, 
kad būtų sutrumpinta dar- 

J Jįpr diena iki kokių 6 •vąĮąnęl.J

< V I *■ w

iš ' kad pirmiau buvusios.
. Suėjus į valgomąjį vietoj atrodo, tiesiog prasižen- i "tesnis ir 

kambarį daugelis pradėjo šauk- gimti pačių prieš save,- lietu
ti: “arbatos!” Kiti vėl: “pie- rint apsigynimo 
no!” j

. r. . ... tuotiems. Tas zymiąi pagęlbė- 
Dabartiniu laiku jo Dabar visi čia bęsirandan- 

vr.- . ti sužinojo kas tai yra I.L.P. 
u- pustuzinis moterų. Viena_ jų (Tarptautįnis Darbininkų :Ąp- 
su kūdikiu 4 metų meigaite. ,,sigynjmas).., flaugėlis per. čia 

Visi valdžios tarnai nuduoda ; pereinančių ( darbininkų, patyrė, 
labai gerais, kalba visuomet su; ką reiškią orgąnizacija ir kąd 
šypsą, bet veidmaininga šypsą, reikia, prie jos prigulėti. , 

I Visuomet pareiškia, kad jų ge-j 
1 riausi norai pagelbėti areštuo-1 
tiems ir todėl jiems, esą, gali 
pasisakyti vašką. Bet vieno da
lyko daugelis darbininkų nesu-

betų bendram apsigynimo rei
kalui. Turiu primint Lawren- 
cio darbininkams ir ypatingai • 
moterims darbininkėms, kad 
'paskutinio streiko auka—drau
ge Edith Berkman, viena iš 
gabiausių audėjų darbininkių 
organizatorių, randąsi blpgoj 
padėtyj. <r" 
ęijai, bet gali ‘prisieiti dar ilgo- 11,;:' LsJsi* ' x * • v i •

bCt. ! reiškia tie mokyti žmonės. Le- 
zatoriu ir propagandisty ir.\ t . >
praktikų, geroje prasmėje, ku- ■ nbias mokino, kad proletaria- 

! tas, jis-T-r<zd«.s>, ,hegemonas. O 
i studentiją, profesoriai ir kiti“ 
! mokslo žmonės yra tik pagel- 
binė spėka, mes ją panaudoja
me ant tiek, ant kiek ji eina 
su mumis. Kaip1 matyti, d. S.
J., B. visai nesigilina į Ibniniz- > 

Jis' nukalbėjo menševisti- * 
visai ' ' nedarbininkiškai.

rių taip yra maža tarp mūsų 
inteligentijos, daugiausiai tru- 

ir ne
pigios. Kada mės turėsime 
specialiai priruoštų ir praėju- 

: šių ilgą mokyklą darbininkų— 
revoliucionierių (ir be to, žino
ma, visų ginklų revoliucionie
rių), tada jiems nieko nepada
rys jokia politinė policija pa
saulyje, nes šie žmonių būriai,

mą. 
niąj.
Jam pt’oletari'atas, tai tik lei>■ 
to.s, o mokyti žrrtončs tai- vinys. 
Tai bandyta’ 'pateisinti Prūsei- 
kas, bet labai nepavyko.

Mokslas ir “Mokslas”
Per visa ta rašinį

Ji nuskirta depdrta- vjsa širdžia atsidavusių revoliu- 
; cijai, taip pat naudosis plačių j 

nežmoniškai darbininkų masių begaliniu pa- 
. isitikėjimu.” Leninas toliaus' 

. ... . ■ / i —T";“.,.----,J.ei.^u sako, kad didelė kaltė tame, kad ! Per visą tą rašinį taip ir
kiekvieno ne bus sumobilizuota darbiniu-, permažai traukiama darbiniu-j driekiasi—mokslas. Taip, mok- 

, bet yra mokslas ir
Į “mokslas”. Jeigu Leninas,
Marksas, Liebknechtas ir kiti 
darbininkų buvę vadai ir esan
ti vien tik būtų laikęsi to “mok- 
slo”, kurį jie įgijo buržuazinė
se mokyklose, tai jie nebūtų bu- 

j vę darbininkų vadai. Jeigu Le- 
j ninas būtų buvęs advokatas, ko
• jis mokinosi, jeigu jis nebūtų 
'perdirbęs įgytą žinojimą, per- 
: mirkinęs istorinio materializmo 
; mokslu, tai jis nebūtų buvęs
Leninas. Juk buržuazija sut
vėrė tokį mokslą, kuris apgina 
jos reikalus. Jos mokslas, kad 
ši sistema yra gera, kad turi 

i būti privatinė nuosavybė, kad 
kapitalistai, dvarponiai, kuni
gai, popiežiai, tikėjimas, kara
liai, prezidentai, išnaudojimas 
ir pavergimas yra teisėti ir tu
ri būti. Buržuazija mano ir 
skelbia, kad-“mokytas tai savo 
rūšies dievas, kuris tik Vienas 
žino, kaip žmoniją vesti, kuris 
buk if‘ netul'i nieko bendro su' 
žemės' blogllh^a^š,, kad( mokslas 
tai nekaltas.” Tą‘, maty'ti,* tuH 
mintyjė ir-d. »$-. J. B.

T, , . , Gi bolševikai,; ]paširenxdąmi’
Engelsą ir eilę kitų vadų, kurie istoriniu materializmu, sako,

l išdavas vi- 
7 suomeninės praktikos, kad jis 

yra klasinis, kad kiekviena kla
sė turi savo reikalus, savo už- 

I davinius, savo pažvalgas. Na, 
i ir jeigu taip, o tas neginčijamai 
! yra taip, tai ką gali turėti ben- 
jdro su darbininku klasės reika- 
lais, vadovavimo praktika, tas, 
ką teikia buržuazijos mokyk
loj?

Taigi, drauge, yra du moks
lai—buržuazinis, kuris yra bur
žuazijos naudai; ir proletarinis 
—kuris yra vienatinis teisin
gas. “Pas vienai—vieni akiniai 
—raudoni. Pas (kitą—kiti aki
niai,—balti”, sako d. N. Bucha- 
rinas. Tai kodėl gi raudoni 
akiniai (darbininkiškas moks
las) yra geresni, tai yra tokie, 
per kuriuos matai daiktus to
kiais, kokiais jie yra?

O todėl, kad buržuazinis 
moksląs neatidengia pačių da
lykų jii nuogumoje. Daug.mo- 

: kytų žmonių tikrenybėje ąklį> 
! jiems buržuazinis mokslas ,ant 
akių kaip kokie, dąngsčiai. . '

Gi proietariitis mokslas yila 
paremtas' istoriniu materializ
mu, tai yra studijavimu ii- pa-

* ėmimu'dalykų, kokiais jie buvb 
į ir koLiais jie yra? Biivo ve'rgi- 
| jos, baudžiavos gadynės. Dabar 
j yra kapitalistinę gadyne.' Jos

.. . , 1 ! apgynėjai mano, kad ji amžina.tode , jeigu mes priimsime, kas ■ , , ■ ,
liečia nario pareigas dagiau | “n , '1,okymas k?d 
platų formulavimų, pasakę, kad ?‘I ■' . 1 A* ,n

letariates' ga“ ’d‘i' k.iekvie,nas-'
M • ............. - . TminnnTiR im nairmlha ii» dirnon-

levitu UdU&VllO Udl UIUIUIYU licou- . . J . . . - . . .• ; .... ipcillld*cH cl U A lėlį Ilčl Well U1111 H- i VI1 IVI

pranta, tai to, kad jeigu vald- ??^uvl?r arbimnko n daibipin-, kai jos apgynimui ir ji nebus. j;aį j priekines judėjimo eiles. į slas, 
žios agentai norėtų pagelbėti, <es*. .es a oiganizacija lupi-1 paliųosuota—jos sveikata visai jjs griežtai pabriežia sekamus' “mc1 
tai visai j u neareštuotu, o areš-! nasl teismo, isbelavimo reika-Į pakriks. Todėl visi į darbą! žodžius: Mar
r............. _ ............L.l..l.. i.,__ Jais. Ji rumnasi natan-11-13-19.32tavus nestatytų painių klausi-j-ais.’ lupinasi patari
mų areštuotajam, klausinėjant'mais> at žinkymu n suramini- 

PO, jo per kelias valandas net tokių ~-*—•*- ~~ 
Amerikos Komunistų Par- dalykų, kurie atsitiko pirm j 

Darbinin- areštuotojo gimimo. Ir ve, I 
kuomet areštuotasai pirmame ] 
klausinėjime per kelias valan
das pripasakoja labai daug, 

___  ?____„- -J užrašyta 
ant popieros, tai antrame klau
sinėjime, jeigu žodį kitą jau 
ne taip pasakysi, tada .žmogus 
liekasi jau įpainiotu. O toksai 
įsipainiojimas prailgina sėdėji
mo laiką be jokių rezultatų; 
žmonės išsėdi labai tankiai po
pusmetį ir net metus, o tuo lai- Į tas niekuomet savo gyvenime lie
ku tyrinėjimas eina. Betyrinė
jant areštuotą, tyrinėtojai įpai- 

t’įnioja visą eilę naujų žmonių, 
kur prasideda nauji areštai—- 
nauji tyrinėjimai, žmonės at
skiriami nuo jų šeimynų.
jias, pavyzdžiui, jaunas, žmogus Engelsas ir K.

! ir miesteliuose, bus bedar- 
I bių demonstracijos. Kiek- 
i vieno darbininko pareiga vi- 
Įsais galimais būdais prisi
dėti prie tų demonstracijų. 
Darbininkiškos organizaci- < 
jos privalo apkalbėti tą! 
klausimą. \

“Laisvėj” No 11, d. S.J.B. ninku tarpo, Leninas į tai at
rašo straipsnelį po antgalvių ] sakė: “Šitai visiškai teisinga.” 1 
“Ne Visai Logiška”. Draugas i Ir toliaus sako: “Pirmiausia, 
pakelia keletą svarbių klausi-' visų svarbiausia mūsų pareiga 
mų ir juos visai ne marksisti-1—padėt išdirbi darbininkus re
niai, ne Jeninistiniai riša ir to-į voliucionierius, stovinčius ant! 
del prisieiną šis tas pasakyti, i tokio pat lygio parti jinio veiki-\

Pirmoj vietoj d. S.J.B. imąbno žvilgsniu, kaip ir inteligen- 
-- : “Ot, matote, tas ir tai revoliucionieriai (mes pa- tai

“Reikia ypač rūpintis tuom, 
j lead, juo daugiau darbininkų 
\liktiį, pilnai susipratusiais ?r| 
i profesiniais revoliucionieriais j 
j ir įeitų į komitetą. Į komite-\ 
tą reikia stengtis įvest darbi-' 
ninku revoliucionierių, turinčių i 
dauginusiai ryšių ir geriausią' 
‘vardą’ darbininkų masėj. Ko-\ 
mitele privalo būti del to, kiek1 
galint, visi žymiausi darbininkų 

| judėjimo vadai iš pačių darbi- 
į ninku.”

Citatas imu iš “Lenino Raš- 
”. T. 4, puslapiai 46’ - 49. 

partijinio i Niekas tiek daug nedėjo pas-

nose, tai kaip jisai gali būti ge- žvilgsniais darbininkų pasieki- tijos, kaip Leninas, 
ras I
cionieriusi” ‘Ir nori '
kuoti tokį pareiškimą,

bolševikas, getas rėvoliu- mas tokio pat lygio, nors ir yra
sukriti- reikalingas, bet toli gražu ne raudonu siūlų įtraukimas prole-
pfiveš- taip lengvas ir ne taip būtinas). Į tarų į visas atsakpmingas vietas.

Vie- damas, .kad Marksas, ‘Leninas, Todėl daugiausiai domės f....:It- ----- J ° T T* - -turi Ir nors d. S.J.B. apsišarvavo 
r -i —-.c----- -- Liębknechtės į būti kreipiama tam, kad kelt komunizmo vadų, vardais, kurie
JDemonstracijos yra reik-|Nu keji mėnesiai laikomas imi-^ niekuomet fabrikudšė nedirbo ■ darbininkiis1 'iki! fevolmcionie- ’ yra kilę iš. mo.kytesnių žmonių, ] 
.. ........ 1 ” ’n‘ ‘V’ ' ' ! d 11- Ta...* ĮjCt HUkalb^jO kftip tiktai ‘111'16- 

šingai tam, ką mokino Leninas. 
Mes turėjome Marksą, Leniną Į

O kuomet kapitalistai Įsmingąs darbininkų kovos>gracijos name dei4r išdeporta-į ir 
gali duoti darbo, tai jie tu-! būdas. Juo būna didesnės vimo į Angliją. < 

'ri pilniausiai aprūpinti be-! demonstracijos, tuo labiau Connecticut ‘ 
darbius-tinkamu gyvenimu/ 11 ” 11 " 1” 1 ’• namn^ia vn

1 vistiek‘ge^iiš boTševikais ir' rių....” Toliaus Leninas 
Jo pati kur tai! net vadais buvo. Drg. S.J.B. ] pat sako: • /

valstijoj nesenai, darbininko buvjmą fabrikuose:
• 1 ’| tiktai “rūdijimu” iri

s u n a i k inilhu protinių ga- ■ 
o jo pati su bumų” Pagal draugo S.J.B. 

. . . A- . . .. vcvxxxcvxo palikta čia.! išvadą, tad darbininkų klasė
Kams to, ką jie pagamina, tegali priversti kapitalistų; Koksai likimas tos moters šiuo būtinai turi turėti vadus ne iš 

i, ne iš kasyklų, ne 
iš darbaviečių, nes ten esantis 
darbininkas ir “rūdydamas” sa
vo “gabumus naikindamas”, 
pagal d. S.J.B., negali būti va
du.

valdančioji klasė bijo dar- pągimdč kūdikį Kitas vėl apie vokuoja 
Jeigu kapitalistai tik vieną binmkų klasės. Tik masi- 
šęštadalį duoda darbiniu- niu spaudimu darbininkai

o penkis šeštadalius paga- klasę suteikti : ’ * ' ‘
minto turto pasilieka sau, gyvenimą, aprūpinti badau-' Panašių ---------- ---------------
tai jie užtektinai yra tur- jančius bedarbius ir jų šei-,šimU1j.° p11 net tūkstančiai šio 
tingi duoti darbininkui ir; mynas maistu, butu, drabu- Padidėjusio  ̂^sveturgimių persė
jo šeimynai žmonišką pra-lžiais. Už tai visi darbi- 
gyvenimą, kuomet atleidžia1 ninkai, dirbantieji ir. bedar- 

_ ' ' . ibiai, privalo kovotr už be-
----------• i darbių apdraudą, už tuo jau- 

Bet, kapitalistai niekad .tinę pašalpą bedarbiams ir 
dar-i bedarbių šeimynoms, prieš 

už sutrum- 
Pati kapitalistinė pinimą darbo valandų.

nenori geruoju dar-1 bedarbių šeim; 
b’ninkams suteikti didesnį \ą|gų kapojimą, 
■rupinį.. ~

paremta ant išnau-l

Nifeįeįo Al^s nuo 10 iki 22 feošimčiy 
h West Virginijos Mainieriams

• klojimo metu.
I Imigracijos namai neskaito- < 
. mi .kalėjimais, bet tikrenybėje 
Bostono imigracijos namas be- . 
veik niekuo nesiskiria nuo ka
lėjimo. Nešvara, smafvė ne
pakenčiama, maistas visai neti
kęs. Kiaušiniai supuvę, daržo- ; 
vių visai neduoda, mėsa, pras- 
čiausios rūšies, o kaip kada .tik 
kaulai. Vieną dieną, pavyzd
žiui, ant pusryčių šmotelis kil- 
baso ir šaukštas binzų (kenub- 
tų pupų), ant piet vėl plonytės 
kilbasiukės du šmočiukai, vaka- : 
pienei po porą kilbasėlių (ang
liškai vadinamų, “hot dogs”) 
su kopūstais; kitą dieną vėl tris 
sykius žuvies.

Sausio 2 d. visų areštuotų 
‘.iri nuo 15 iki 20 dolerių per parašais padavėme imigracijos

Tallenhast rei- 
ir ,ge- 

. resnio maisto. Jokio atsakymo 
negavome. Sausio 3 d. Mur-

Mes; žinome, kad prie kapi-, v i ,s i š kai tat ne 
talistinio išnaudojimo ir esa- 
mij darbo sąlygų naikinamos 
darbininkų spėkos ir tos sąly
gos varančios begaliniai daug' 
darbininkų pirm laiko į kapūs. 
Bet padėjimas darbininkų kla
sės į tokio lozoriaus padėtį, 
kuris jau nieko negali patsai 
sutverti ir kurį tiktai augšti 
ir mokyti vytai išgelbės, tai 
griežtai priešinga leninizmui 
mintis.

Ką Leninas sake Apie 
Vadus

ši buržuazinė mintis yra ne 
naujiena. Ją' skelbė ir tebes- 
kelbia kaip kurie nuo leninizmo 
nutolę draugai,' ir labiausiai 

2' inteligentiškai menšeVis i i n i s 
elementas.

Gi kiėkviehoš 'revoliucinės 
kiekvie-

“Darbininkas - revoliucionie- 
Įrius pilnam prisiruošimui prie 
i savo darbo taip pat i
virst profesiniu revoliucionie
rium. Todėl neteisus' yra B- 
vas, kai jis sako, jog kadangi 
darbininkas yra užimtas fabri
ke po 11 ir ’/> valandų, tai ki
tos revoliucinės funkcijos (be 
a g i tacijos) “norom-nenorom” 
didžiausiu sunkumu gula ant 

1 labai nežymių inteligentų jėgų. 
. . .. ........... — ..j ‘norom-neno-i
rom’ taip daros, bet del musų L
atsilikimo, del to, kad mes ne-; suvažiav’iYne RSDDP. (130

z.Va.-r—New Riv- daryti. Iškaščių kiekvienas 
et afr *......

.į metą , ■•dovą- dvi savaites; tą sumą kompa- komisionievoi 
,*»f? V eŠSramtž'rij°s ateiskaito tt darbininku šlavimus delei. švaros 

22 Wdo .■ > O dęiek lieka daibimn->
P^as0'^'n.t doch tapo išdeportuotas1. Prie' 

O'dnaiidoi naskelb-’ ‘ ; su n??1 i Jr laivo buržuaziniu laikraščių ko- proletariato\ partijos, kiekvie-hOihtS^d- zino^s. .. Kasyklų respondentai fmatomai .klausinė- i no? Kompnis^partijos t gyva-?
* Savininkai privalgę, jiems visai • į, . L;Ik k/./ ~ V t \ . JšįmČių. Bet :1Qmuosipamų nu- aUarbu kad darbininkas na- i? d’. Muldoch Z1?16. ką; noi s .viĄ^o pf pąsisękihio a 

kapoto tik -kasyklų Savininku'hadn' ’ vienatį atėic Iis JiemS papasakojo ir a^>ie' są- yra tiktai proletariate. 
Dataikttnąmif ji^iems? kurie;^. -U‘ 2US Vien*S’ ftteis —................. *.....- ’
dirba nuo dieną;, ‘ O kasėjams i’ , 

ma nukirtimo uždirbdavo nuo ; c elė, tiesiog vergiška.

Mes turime .jų eiles, kurie dir
bo fabrikuose ir dabar stovi 
judėjimo priešakyje. ^Sovietų 
Sąjungoje jų yra tūkstančiai.

Ką Leninas Sakė 1903 
Metais

Skilimas tarpe bolševikų ir 
menševikų labai daug pasako 
apie tai, kas turi būti partijo
je ir kas jos vadais. Antrame

3 
jaučiame savo priedermės pa- į metais) Šis klausimas bfuvo' pa
dėt kiekvienam gabiam darbi- matinis klausimas, Leninas kal
niukui virst profesiniu agitato- bėjo:
lium, oigamzatoiium, propa-j “Darbininkas, jeigu jis nori 
gandistų, įsveziotojų ir tt. ir j narįu partijos, turi ieiti į 
lt. šiuo zvugsmu mes tiesiog, viena M. kita rtlJos vieneta 
begėdiškai eikvojame savo 16-į ir dįrbti toj‘ar kitoj partijos 
gas, įiemokėdam1 saugot to, kas,01.ganjzacijoj—darbihinkui tas 

rūpestingai augint nebaisu. išlaikydami šią saly- 
gą mes žinosime, iš ko suside- 

nurodo, da partija, mes turėsime ne pa- 
Įkaip darbininkui reikia sudaru laida partijinę masę, ne mišinį, 
. . . _ > kad jį kelt į 0 kietai nulietą organizaciją,

reiš-1 susidedančią iš tikrų proleta-
I rų.”
i Gi Martovas, : Akselrodas ir 
j kiti menševikai kalbėjo, kitaip, j 
! Jie sakė; Mes gyvename :nele- ' 

i dina savo dvasios horizontą ir 2alius laikus, kada dalyVuma^ 
savo žinias, jis regi greta sa-i 
vęs žymių politinių vądų kitų j 
vietų ir; kitų partijų, įis ’isten-'i 
giasi pakilt patsai ant tokio patį 
augščio ir sujungt .savyje dar
bininkų žinojimą ii\ socialisti-

| ti tam sąlygas,
! profesinį revoliucionierių, 
į kia į vadą/ Pastatytas darbiniu- j 
i kas į atątinkamą vietą atlieka] 
I savo darbą.

“Jis įgyja prityrimo ir su
manumo savo profesijoj, jis di-i

Bolse-
I lygas, kuriose laikomi areštuo-į vi.kų partiją buvo ^proletąrizųo- 

. . i ti1 imigracijos name. Sausio 4 į ta ir dabar vi^ų partijų prole-
nūkiftoHki.^Ž’nudšimČių. T'ir-Į :O prie darbo priespauda di- d. pereina per karidorių žino- tarizacija

. "įzc ;Nema- nes nuo laikraščių ir, matomai,! užduotis. Pagal S.J.B.
8. iki z^v3olerių- į djeną, o d a- irau, kad vergų savininkai ar- turėjo pasikalbėjimą su imįgra- taktika; yra “klaidinga”. Pagal 

, įšiau spaudė savo vergus, kaip • cijo.s komisioniere. ‘ ................... .
savininkai | jaus randame 1 

laikraštyje, jog Murdoch pasa
kojimas apie netikusį maistą, ir 
nešvarą ir apie tai, kad maži 
kūdikiai balionėmis su kopūs
tais maitinami esą netiesa. 
Kad ponia Tallenhast sakius, 
•jog žmonės gauna “Scrambled 
•eg'gs”, jautienos, šviežios bal
tos itališkos duonos, pieno, ka
vos, arbatos ir kitko. Aprašy
me labai gražiai skamba, bet 
tikrenybėje vįsai kitaip yrą. 
Areštiipti visi pasipiktino, ipaų-

.. . , , < dabar ' kasyklų :
i. ” darbininkus, kad Soaudžia angliakasius, numųšę j mokesčius • daugiau ( .

dirbs, /Rąt pasirodo visai skir*; Vienatihė mainieriams išei
tiniai. j Kasyklos dirba po dvi i t 'š—-organizuotis ir kovoti po 
tns dtonąs į savaitę. Bet ir; Ifacional.es Mainierių Unijos 
to nęgsali gauti išdirbti. Nu-Į1 adovybe. žinokite, kad de-

ny, ar^a: riepftkirsta. Tuvi e£-
t1 l^’-too *’■*<(,' '* ------- --- -
valytį/akiperi/s;^,už taip yadi- dąmi nieko, negauname, 
namą “dead work”

djfs landi “grigri u vusių akme-1 j uodami nieko neatsieksime, 
'ąepftkitota. Turi ek T;ien per KoVą savo skurdų bff- 
ątba dirbti už dyką,, vj galime pagerinti. Mes dirb- .. , . vjen

. .-.L” visiškai uždirbame kasyklų savinin- 
nfeko nebertmka. f Taip šutai- kamstož butus ir kitus daly- 
p.",’ kd<I darbininkas, nieku- bū- kus 
du negali pragyvėnimo pasi- J. Andrijauskas.

Ant ryto- bolševikus ir Leniną, pi’oletari- 
randame buržuaziniame žavimas partijos ir pastaty

mas į atsakomingiausiąs vie
tas darbininkų proletarų, mai- 
nierių yra teisinga taktika, bet 
yra klaidingi tie, kurie aiški
na, kad darbininkų klasė gali 
but išvaduota vadovaujantIvieno fabriko į visą amatą, i >. i i -v - o \ ____ • i* .i- •riloksĮo žmonėms, o ne fabri
kuose įrūdijantiems” proleta
rams. ' ; .-

Kada 1905 metais vienas so- 
cial-demokratas rešė, kad bol
ševikų partijpjė yra perdažai 
ręvoliųcionieiiy ;iš pąčių daipbįr 

. • » .1 . *

vienos apieljnkės į visą Šalį.” 
O ką gi tas reiškia, jeigu ne pa- 
tapimą vadu ?

Leninas nesako, kad reikia 
imti mokyti žmones ir pastaty
ti į priekį musų judėjimo. Bet 
jis sako: \‘šiek-tiek. turįs talen-

kiška tvarka, kad prie to vedą 
medžiaginiai santimai. štai 
kodėl proletarinis mokslas yra 
augščiau, nes jis ima plačiai, 

; giliai, numato toliaus, mato tą, 
I ką nemato buržuazinis- moks- 
; las, proletarinis mokslas naudo
ja istorinius metodus. Komu- 

kritika-; nistai .su istoriniu metodu—is- 
‘Jūsų argu-1 torinio materializmo pagelba 
“l. partijai 1 išriša pasius painiausius klausi- 
rei.kalingi į mus.

partiją ne studentai, ne profe-; 
šoriai ir ne viršininkai: 
mums reikalingi darbininkai 
M$s pasirengę panaudoti stu
dentų ir profesorių ( judėjimą,

teikiantis jai pagelbą ir dirban-1 
lis po jos kontrole? bet nerei
kalaujant būtinai jam įstoti į 
kuopelę ir organizaciją, tada i 
pas mus ateis ir studentas, ir ] 
profesorius ir viršininkėlis

Leninas energingai 
vo tą.s Jis sakė: 
mentavimas grumojA 
pražutifni. Mums

Taigi, ar buržuazinėse mo
kyklose šį mokiniui^ įgijd Le- 
niiias arba kiti darbininkų va-

(Tąsa Brčiam pust)

Ifacional.es


ELIZABETH, N. J..

pik

V. K. Valeras.

Trade

ir 
ir

D. Boczkowski Kompani 
Leidžiama “Saulė” Mulki 
no Save Skaitytojus

Le-
Ir

kuo 
ina- 
Pru-

Bet Pruseika 
Jog tai geguži- 
nariai nesiduos 
politika suved-

viu apkarūnavoti tą savo pra
kiurusį melu maišą. Vienas 
iš dviejų : ar Jankauskas buvo

į mis po antgalviu :
• ręs melų maišas.” Ir tame jo 
“rašte” nieko daugiau ir nėra, 
kaip tik purviniausios mela
gystes. Bet visgi reikia stebė-

i., “Saulė” rašo sekan 
(nukopijavau žodis žo
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tų neatsilikti 
darbininkų.

prieš 
prieš

Viešpataujančios klasės eks
pertai ir laikraščiuose rašo, ir 
svetainėse šneka ir per radio 
kalba apie komunizmo pavojų. 
O vis dar daugelis Amerikos

o
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prisiun- 
Nusitarta reng-;

ei jų, i 
kestra. Visi Maynardo dar
bininkai turėtų atsilankyt į šį 
demonstracinį paminėjimą as
tuonių metų sukaktuvių nuo

A.P.L.A. 2 kp. sve- 
Pradžia 

kal- 
Visi

CLEVELAND, OHIO
Masinis mitingas paminėji

mui Lenino mirties bus ketver-

čiojimą, bet kalbinkite į jį ir 
kitus, mažiau susipratusius 

' darbininkus, aiškindami jiems 
'svarbą to didžiulio
tracinio mitingo.

kuris;
Rusijos buvo pereitą vasarą susiorga- • 

su bedarbių i 
kad ca- maršavimu į Washingtona, per-' 

kad viskas

Kviečia visus 
Rengėjai.

Minėjimui aštuonių
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Bedarbis.
CHESTER, PA.

draugus bei pažįstamus.
š

MAYNARD, MASS.
Lenino mirties paminėjimo

Lenino Mirties Minėjimai

šalys jau visai nemato kitokios ■ St., pietinėj^ miesto daly\ 
išeities, kaip tik per imperia-

Dirbantiems už $1.00, Bedarbiam už 50 Centų 
Dienraščio “Laisvės” Bendroves metinis s uvažiavimas

PUIKIAI ĮTAISYTOJE GRAND ASSEMBLY
318 Grand Si., kampas Havemeyer Si., Brooklyn, N.

[ge, 21 d. sausio (January),En-1 
gineers Auditorium, 3. of L.'E.; 
Bldg., St. Clair Ave. ir kamp. j 
Ontario; pradžia 7:45 vai. Į 
vak. Draugai darbininkai ir 
darbininkės! šiemet daugiau, 
negu kitados turime dalyvauti 
didžiojo revoliucijos vado mir
ties paminėjime. Reikia žino
ti, kad N. Leninas nebuvo koks 
individualas, garbės jieškoto- 
jas, jis visą savo gyvenimą pa
aukavo pavergtosios klasės 
liuesavimui. .

N. Leninas visą savo gyve
nimą kovojo su carizmu, ir vi
sokiais nukrypėliais nuo tik
rojo revoliucinio kelio. Po 
vadovyste ir jo mokinimu iš-( 
augo bolševikų, Komunistų i 

. Partija, sutriuškino carizmą ir 
kapitalizmą ir mes matome 
dabar šeštą dalį pasaulio dar
bininkų rankose.

21 d. sausio milionai paverg
tųjų pei žiūrinės savo kovos 

' darbus, ir kiek toli nueita ko- 
I vos keliu ir kiek dar reikia su- 
| drūtinti ir suvienyti darbinin- 
| kų klasę prieš dar sunkesnes 

i Lenino paminėjimo masinis | kovas, aštresnį susikirtimą su 
i mitingas čia įvyks sausio 21 d., į kapitalizmu. 
Į ketvirtadienį, 8 vai. vakare, 
I Dudley Opera House svetainė- 
(je, 113 Dudley St., Roxbury. 
(Apart kitų, sakys prakalbą 1. 
j Amter, New Yorko distrikto 
I Komunistų Partijos organiza- 
jtorius. Solidarity Players, dar
bininkų artistų grupė, suvai- 

tik Į dins revoliucinį veikaliuką; 
.'choras, susidedantis iš 80 dar

bininkų, i 
dainas, i ‘

Bostono ir apielinkės darbi- būtiniausia pareiga yra ateiti 
ninkai, padarykite Lenino mi- į šį masinį mitingą ir išgirsti 
nėjimo mitingą didžiausia de-i gerus kalbėtojus. Bus gera 
monstracija už bedarbių ap-Į koncertinė programa; bus su- 

Opera drauda, ir už tuojautinę pini- 
jime ir darbininkams juo rim-Į House svetainę, bet taipgi ap- pagelbą bedarbiams iš 
risui ėti savn klasės roi-1 sunt ia tūkstančiais nebegaliu- valdžios ir kapitalistu iždų.

į grobimas Mandžurijos ir brio-j šitas mitingas gerai pavyktų, 
j vimasis gilyn į Chiniją, ~ '

Sausio 22 dieną, 8 vai. vaka-, Tautų Lygos leidimu, reiškia i 
re, Metropolitan Opera Hou- stiprinimą stovyklos sykiu ir! 
se, Broad ir Poplar Sts., Phila-, prieš Sovietų Sąjungą ir delei 
delphijoj, Pa., bus Benino mir- sunaikinimo Chinijos Sovietų, 
ties paminėjimo a p vaikščioji
mas su koncertine programa. 
Dainuos chorai su 200 narių ; 
grieš simfonijos orkestrą. Bus 
masiniai perstatytas revoliuci
nis vaizdas; Deklamuos John lietuvių darbininkų kažin ko- 

kalbės del mano, būk šios šalies kapi
talizmas esąs tokis tvirtaš, kad 
čia “mes savo amžiuje nieko 
nesulauksime.” Gi patys kapi
talistai įpuolę į baisią despe-j 
raciją. Jie mato ne tik smar-į 
kčįantį revoliucinį judėjimą i 
pas save namie,, bet ir inasi- j 
nes Chinijos ir Indijos darbo S 
liaudies kovas sykiu ir prieš i 
svetimuosius imperialistus ir; 
už panaikinimą pačios buržu-; 
azinės tvarkos .

Lenino paminėjimai, todėl, 
šiemet yra surišti ir su pasmar- 
kinimu kovos prieš beviltingai 

/kriziuojantį kapitalizmą ir už 
bedarbių apdraudą, ir prieš 
uždarbių kapojimus, ir už ap
gynimą Sovietų Sąjungos, ku-j 

f riai dar niekuomet taip ne-' 
Į grūmojo imperialistų karas, 
kaip dabar.

Lietuviai darbininkai, ne

Reed Kliubo nariai; 
Daily Workerio redaktorius d. 
R. Minor ir kt.

Kas metai vis daugiau dar
bininkų apvaikščioja Lenino 
mirties sukaktuves, ir į ma
žesnes svetaines publika nesu
telpa; tokiu būdu, šiemet Phi- 
ladelphijoj yra paimta did
žiausia svetainė, kur susodina
ma 7,000 žmonių. Visų tau
tų revoliuciniai darbininkai ir 
jų simpatikai mobilizuojasi 
masiniai traukti į šią Metro
politan Opera Mouse svetainę 
paminėt savo klasės vadą ir 
parodyti savo ištikimybę Ko
munistų Internacionalui, prie 
kurio suorganizavimo daugiau
sia prisidėjo Leninas. Leniniz
mo dvasia plečiasi po visą pa
saulį prieš kapitalo viešpata
vimą, ypatingai šiuo momen-! 
tu. kuomet kapitalizmas skęs-; eikite j Lenjno apvajkš. 
ta baisiausiame ekonominiame , 
krizyj, iš kurio jis' rengiasi iš-' 
bristi tik per karus, užpuolant į 
Sovietų Sąjungą ir Chinų So-j arbą. to did Žiulio demons- 
vie^us- tracinio mitingo. Mes galime

Todėl šiemet reikia dar la-j pasidarbuoti, kad ne . tik už- 
biau dalyvauti Lenino paminė-i pildyt Metropolitan C

metų 
sukaktuvių nuo mirties Lenino, 
di/ižiausio revoliucijos vado, 
įvyks didelis masinis mitingas 
sausio 24 d., sekmadienį, 2:30 
vai. po pietų, Milewski svetai- 

Inėje, 731 Caldwell St., Cheste- 
jryj. Kalbėtojai bus dviem 
i kalbom, rusų ir anglų ; sykiu 
■ bus ir puiki revoliucinė pro
grama.

Mūsų lietuviai darbininkai 
taipgi turi skaitlingai atsilan
kyti į drg. Lenino mirties pa-' 
minėjimą ir sykiu atsivesti sa
vo

Lai būna Šis- Lenino mirties girtas rašydamas tokį antgal-1 
minėjimo mitingas reikšmin
gas, didelis kovai už geresnį 
rytojų, kovai prieš bedarbę, 
prieš bado-vargo sistemą, už 
socialę apdraudą nuo bedar
bės.

Visi, liet, darb., dalyvau- 
kim ! Visi “Laisvės” skaityto
jai ir darb. organizacijų na
riai, privalome ne tik dalyvaut 
patys, bet garsinti, raginti 
kitus darbininkus visų tautų 
rasių.

Laisvės Choro Koresp.

Puslapis Trecias - r

vį, ar jis buvo pagavime sklo-J
kinės dvasios, tai ir pats neži- j yy 
nojo ką darė. i jos

Nors Senas Vincas ir deda- '
mas koją palei koją paskui sa- Į Penktadienį, sausio 8 d. 
vo kuiną ardamas i? dairėsi, ar j 1932 m 
neatsitiks stebuklai; ar neiš-jčiai, ( 
ars abrozą dievo motinos, bet'din): 
nieko panašaus neatsitiko, sa
ko Vincas. Taip, S. V. ste-

čiau susidomėti savo klasės rei-įsupt ją tūkstančiais nebegalin- 
kalais. ; čių vidun įtilpti darbininkų.

Imperialistai senai jau grie- į Smitas. .
žia savo kariškus dantis prieš I ---------------------
Sovietų Respubliką; o jeigu' . PITTSBURGH, Pa. Ket- 
jie iki šiol dar per karą neuž-1 virtadieny, sausio 21, čia ren- 
puolė Sovietus, tai todėl, kad Į giama dideli mitingai minėji- 
bijojo revoliucinio savo šalių I mui Lenino mirties. Vienas
darbininkų judėjimo. Bet da- Į mitingas įvyks Polish Falcons 
bar stambiosios kapitalizmo ! svetainėj, Carraway Ave. ir 18 

. Ki
tas bus Darbininkų Centre,

Didžiojo revoliucijos vado 
N. Lenino mirties paminėjimo 

; gyriausi obalsiai:
Vienybė bisos pavergtosios 

klasės! F .......................
Kova už bedarbių apdrau

dą iš kapitalistų įplaukų!
Kova prieš karą; Kova prieš 

j algų kapojimą.
__________  ... _. __  I Budavokime Lenino Komu- 
dainuos klasių kovos ' nistų Partiją!

Lietuviai darbininkai! Jūsų

Darbininkiškos žinutės”
“Kearney, N. J. — Visi dar- 

į būklo neišvydo savo arime, bet bininkai skaitliuja 44,000 li- 
I užtad, veikiausia, stebuklas at-Į kos priimti in darba Western 
sitiko su patim Senu Vincu. (Electric Co. ; Norints nekurie 

(Kaip čia dar nesenai S. V. raš
ytai buvo adresuojami darbinin
kams ir darbininkiškiems laik
raščiams, bet dabar jau tie jo 

; raštai patinka ir renegatui 
Į Jankauskui,’ ir pastarasis su 
| akvata perspausdina iš,'“Klam- ■ bo gauti.
(pynės” “Darbe.” čia būj,ų ' užklausė manęs, 
i panašu į stebuklą ir va kokį: 
i Kadaise mūs prabočiai pasako-
i MCVVW, lYCIVI JYV4JL

Įkirtęs medį, ėmė ir.ragažiumi 
persivertė per nukirsto medžio 
kelmą ir pavirto į vilkaloką. 
“Stebuklas,” ar ne? Tai ir su 

■Senu Vincu, aš manau, pasida- 
1 rė panašus stebuklas. Ir jei 
renegatas Jankauskas per- 

i spausdina S. V. raštus, tai ne- 
Įims daug laiko iki ir “Naujie
ji os” tai padarys.

- ? pagelbą bedarbiam
valdžios ir
Skaitlingiausiai suėję demons
truokite už paliuosavimą To
mo Mooney ir devynių Scotts
boro negrų jaunuolių ; protes
tuokite prieš imperialistų įsi
veržimą Mandžūrijon ir prieš 
jų rengimąsi užpult Sovietų 
Sąjungą. Stokite į Komunis
tų Partiją, vienintelį revoliuci- 

savo klasės vadą.
• Kom. Partijos

Pirmas Distriktas.listinį karą; o Japonijos už- 2157 Center Ave. Prasidės 8 
! vai. vakare. Programa bus ge- 
j ra. Kalbės keletas gerų kalbė- 
itojų, tarp kurių bus ir d. Be- 
• dacht iš New Yorko.

Lenino minėjime visiems į 
i darbininkams reikėtų dalyvau-į 
*ti. Leninas juk buvo geriau-’ 
sias darbininkų vadas ir dabar; 
jo mokslu vaduodamies vedame į 
kovas prieš buržuaziją. Sovie- ' 
tų Sąjungos darbininkai būda-i 

! voja socializmą, kuriam pama
tą dėjo d. Leninas.

Lietuviai darbininkai ture-i mirties viso pasaulio darbiniri- 
' ■ nuo kitų tautų ' kų vado, N. Lenino.

Visi bendrai da-1
' ’ > mi-1

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
dai? Aišku, kad ne! Jie jį įgi
jo per studijavimą paties gy
venimo ir pirmtakunų raštus. 
Jie įnešė į marksistinį mokini
mą naujus pataisymus, aiškes
nes formulas.

Suprantama, tas, nereiškia, 
kad mes atmetame viską, ką 
galima įgyti ir buržuazinėse 
mokyklose, kaip tai gamtiniai 
mokslai, geografija, ir ištisa ' lyvaukime Lenino mirties 
eilė technikinio mokinimo. Bet nėjime. Visi bendrai apkalbę-Į 
mes griežtai atmetame buržu- kime savo veikimą ir visi ben-i 
azijos politinį-klasinį mokymą, • drai pasisakykime, 
ir nei vienas darbininkų vadas pasiliekame L..L.' 
negalėjo ir 
buržuazijos 
niai-klasinį 
naudoti jį 
sės naudai.
šingai, ši “mokslą” kiekvienas . REIKALAIS 
turėjo numesti, atsižadėti jo, i 
save permirkyti ii1 perdirbti į 1 
proletarinio mokslo skleidėją. 1 
Kitais žodžiais, kada Leninas tuvių bedarbių skyrius, 
mokinosi caristinės 
mokyklose, jį mokino, kad ca- vizavęs, dabar 
rištinė sistema gera, 
ras reikalįngas, 
tas, kas apsupa, yra nuo die
vo ir turi pasįlikti per amžius. 
Bet Leninas dar mokiniu bū
damas prieš tą sukilo, jis įsto
jo į revoliucinį ratelį, jis dir
bo su kitais draugais, jis mo
kinosi, kaip tik priešingo mok
slo, negu tas, kurį jam grūdo 
caro mokykloje. Ar apie tai 
pagalvojo d. S. J. B.? J 
pagalvojo, kodėl Leninas mo- Lėtojūs 
kino d milionai darbininkų , kviečiami dalyvauti' 
revoliucijos metu išmoksta ,
daugiau į metus laiko, negu _ ...............

dirba puse szipto ,bet visi turi 
darbus ir džiaugėsi.”

Aš perskaitęs šį pranešimą, 
pirmadienio ryte, sausio 11 d., 
nuvykau pan . Boczkowskio 
gazietos nurodyton vieton dar- 

Man įėjus ofisan, 
“ar tamista 

ijieškote darbo?” Sakau, taip. 
Sako: “Darbo neturime, čįa 

I pirmiau dirbdavo 20,00'0 darr 
I bin., 12,000 atleidom. Dabar 
i dirba ,8,000 darbininkų, bet 
'didžiumoje ir likusieji tik da- 
. lį laiko dirba, ir be pavasario 
i nemanau, kad bent kiek page- 
I rėš.”

Matote, kaip pan Boczkows
ki ir Co. “Saulės” leidėjai mul
kina savo skaitytojus. Tą ra- 

'šo, kam niekad netiki arba nie- 
_____  'ko nežino. Iš tokių žmonių 

į_______________________________ ‘nieko geresnio ir tikėtis negar
Tarpe sklokos žmonių ir ge-j Įima. Juk tai žvėriško ka*- 

igužiniu fašistų iš S.L.A. tak-' pitMizmo gynėjai. Ir dar turi 
Į tikos nėra jokio skirtumo. Ne-j drąsos padėti antgalvį “Dar- 
: paisant, kad ir du sklokos žmo bininkiškos žinutės.” Pan Bo
nes išeis iš susirinkimo ar kon-■ czkow,ski, geriau reikėjo už- 
ferencijos, o jie vistiek sakys, ' vardinti “melų ir mulkinimo 

jų didžiuma, ir tik jų ir Į žinutės.”
Bet visa bė-i , . ... .. n ...., . . . , > Lenino Mirties Paminėjimas.........  ......... ..Y. . da, kad niekas su jų tokiais ta-1

(Laimingo pasivedimo. Niekam Į rimais nesiskaito. 'Mat, tie'- Sausio 22 d. Komunistų Par- 
gimę vėžio ' tija rengia masinį mitingą pa- 

I minėjimui didžiojo darbininkų 
; vado drg. Lenino mirties. Bus 
j geri kalbėtojai. Taipgi dai- 

džiaugiasi, kad (nuos Bangos Choras. Masinis 
bijosi masių.” • mitingas įvyks Rusų Liaudies 

Court St., Eliža- 
Pradžia 8 vai. va-

norite sužinoti, su 
eina lietuvių darbininkų 
sės, tai paklauskite Leono 
seikos. O jis trumpai ir sto
rai jums, atsakys: su mumis—į davo, kad ten, kur žmogus mi
sų Pruseika. Bet tai sena so- 
ciall'ašistų giesmė, vienok 
onui ji pilnai atatinka. 
kodėl ne? Juk Pruseika 
gaili už tą giesmę visados 

'tai koliodavo, lyg ir už pasisa- 
|Vinimą Pruseikos išradimo, bet 
I neužpatentuoto. Bet dabar aš 
J pilnai tikiu, jog jiedu susitai- 
j kys ir bus puikus duetas.

Kova prieš bedarbę! ! __ 0__
I

Senas Vincas šaukia, kad 
reikia, surankioti tuos visus pa- 

i bėgėlius ir išmatas iš Komunis- 
j tų Partijos, A.L.D.L.D. ir L.D. 
j S. A. po “Klampynės” geltona 
vėliava ir lenais sudaryti bro
lių “Klampynėje” sosaidę, pa-į kad 
našią į A.L.D.L.D., ir vietoj j tarimai legališki. 

į knygų — duoti “Klampynę “

lošta vieno veiksmo perstaty
mas. Todėl visi, kaip vienas 
būkime didžiojo revoliucijos 
vado mirtieš paminėjimo ma
siniame mitinge.

Vieningai kovokime 
badą, algų kapojimą, 
ruošimą kraujo puotos—impe 
rialistinio karo, 
binink ų tėvynę 
jungą. Remkime visokiais bū 
dais revoliucinį judėjimą, 
kit Komunistų Partijon !

Kviečia
Amerikos Komunistą 
Partijos Lietuvią Frakcija.

nesiskaito. 'Mat, 
negaila visokio jovalo ir iš- ; žmones, turbūt, 
matų. Bet jei jau S. V. pro- > planeta—eiti atbulai, 
ponuoja tokią “sosaidę,” tai ! 
turbūt jau užbaigė darbą su . 
iždais? Bet kažin ar Senas 

(Vincas tik neperdau'g apkvai
tęs sklokos kvaituliu, kaip tas 
jo vilkutis, jei jis mano turė- 

Ginkim dar-'^i iš to geras pasekmes. Tai 
!__Sovietų Sa- I baltrušaitinio gaidžio kelias ir

i politika.

l , i
mitingas Maynarde bus laiko-

(mas sausio 21 d., ketvirtadie- masinis darbininkų mitingas 
Inį, 7:30 vai. vakare, 20 Pow-Įsu didele gražia programa 
der Mill Road. Apart pra-j Įvyks ketvirtadienį, sausio 21

Į kalbų, bus dainų ir deklama-1 d., Unity Hall, 64 Pratt 
ir grieš draugų finų or- Hartford, Cohn.

jogei mes j 
leninistais, jogei i 

negali atsinešti iš; mes einame tais keliais, ku- ( 
mokyklų politi-< riuos rodo mums Leninizmas.

mokinimą ir pą- ■ Kovotojas.
darbinipkų kla- (‘-----------------
O Ipip tik prie-, RŪPINASI BEDARBIŲ

SCHENECTADY, N. Y.
Lenino paminėjimo masinis 

mitingas Schenectady bus' šį 
l ketvirtadienį, 7 :30 vai. vakare, 
'sausio 21 d., Sons of Italy 
(Hali, seniau buvusioj Redman 
Hali, 125 Ferry St. Sakys 

'prakalbą kalbėtojas iš kitur. 
• Visi vietiniai ir apielinkės lie- 
I tuviai darbininkai ir bedarbiai 

MCKEES. ROCKS, Pa.—Lie-:Vra šaukiami dalyvauti
A. Gudzinskas.

siorganizavo į tarptautinį. Ka
detas kitų tautų darbininkų 
.jau prisidėjo. Tačiaus veiki- 
• mas vis dar labai silpnas.

Susirinkimai nutarta laiky
ti du sykiu į mėnesį—kas an- 

. trą ir ketvirtą penktadienį. Se
kantis susirinkimas įvyks sau
sio 22 d

, tainėj, 24 Locust St.
Ar jis g vai. vakare. Bus vienas

i iš Pittsburgh.

1 V V Ui J UI VIJ Vo X11VUU loll J Vi\.b vcl . • .

daugiau į metus laiko, negu TaiPgl buvo s“saukta k?n’ 
ramiuoju laiku' per dešimtine- ferencija darbininkų draugijų 
tį ? Ar jis pagalvojo apie tai,1 delegatų. Konferencija įvyko 
kodėl Leninas mokino traukti i s^us^° t) d. Suorganizuota Mc- 
darbininkus iš fabrikų į atsa- ^ees Rocks Bedarbių tarybą 
komingiausias vadovaujančias draugijų, kurios prisiun- 
vietas, o ne studentus iš moky- tė delegatus.
klų ? Matomai, kad ne! Drg. tis prie bedarbių demonstraci 
S.J.B. atpasakojo seną, seną " J rn“’“ ‘ x 1
buržuazijos ir menševikų pa
saką apie mokytus žmones ir 
parodė didžiausį nepasitikėji
mą proletariatui.

D. M. Šolomskas.

jos vasario 4 d. Taipgi trauk
ti kitas prie to darbo draugi
jas. 1

Taigi, atminkime sausio 22 ' 
d. Turėsime gerą masinį mi-į 
tingą. Visi darbuokimės, kad i

—o—
“Klampynė

“bimbininkai bijosi masių
Bet kada prisieina bėgti iš su-į name, 408 
sirinkimų ar diskusijų, tai sklo- ! beth, N. J. 
kos “didvyriai” patys pirmu-, kare, 
tiniai. Pavyzdžiui, Scrantone, ; 
^‘bimbiniai” pasiliko, o skloki- 
ninkai išbėgo, net ir savo pir
mininką palikę. Tai kurie gi 

..... ‘ žvirbliniai “did- 
į vyriai”, daugiau niekas.

' Rumboniškis.

S£vastopui. — Baigtas ir t 
nuleistas ant vandenio tVe- 1 

, čias žvejų laivas RT. 411. 
Jis plauks į Tolimus Rytus.

Pruseikos gazieta daug kai- masių bijo? 
ba apie L.D.S. ir jų (sklokos) 
laimėjimus nekuriose kuopose, 
ir visur vis sako: “Preziden-

'tas Bacevičius”.Kodėl ne drau- 
igas Bacevičius? Mat, žodis 
“draugas” turi mažiau reikš
mės, negu “prezidentas,” tai 
todėl Pruseika ir atkartotinai 
tą sako, nes mano, kad su 
“prezidentu” geriau pasiseks 
sukvailinti L.D.S. narius, negu 
su “draugu.” 
visai pamiršta 

! nė politika ir 
isave su tokia

St., 
8-tą 
visi . 
su-.

Lenino;; 
revoliucijos vado.: 

: kal-Įžioti.
Louis J. Engdahl, ( 

(Tarpt. Darb. Apsigynimo ge*- •
Į neralis sekr., nenuilstantis Am- . Patarlė sako : koks ponas, 1 
Į erikos darb. revoliucinio judė- toks ir žiponas. Akurat ši pa-Į 
Į jimo vadas ir geras kalbėto-■ tarlė pilnai atatinka ir renega-j 
Ijas. Jaunųjų Komunistų Ly- to Jankausko redaguojamam j 
i ga ir Pionieriai duos progra- “Darbui” — koks redaktorius, ' 

Aną dieną j 
dainuos lėni- i rankas pakliuvo man “Dar-!

—VARPAS BAKERIES. Inc.

Pradžia 
vai. vakare. Ruoškimės 
minėjimui aštuonių metų 
kaktuvių nuo mirties 
didžiausio

j Bus gera ir programa: 
j bes drg.

to Jankausko
“Darbui

I mą. Taipgi mūsų liet. darb. toks ir laikraštis.
I Laisvės Choras
! nistų parengime, šiandien dau- j bas,
! giau, negu bile"kada pirmiaus, | puslapio užpildyta melagystė- 
' reikalinga sekti Lenino princi- 
, pus, o tie principai yra Ko
munistu Partijos principai.

Tą dieną visame pasaulyj 
milionai proletarų atiduos pa
garbą proletarinės revoliucijos ; tis, kaip renegatas Jankauskas 
vadui Leninui, ir pasižadės į pataikė tokiu teisingu antgal- 
sekti jo mokymą po Komunis
tų Partijos vėliava ir princi
pais del komunizmo.

ĮMURTO

Po suvažiavimo, toje pačioje svetainėje bus gera vakarienė už labai žemą įžan
gą: dirbantiems doleris,- o bedarbiams tik puse dolerio. Taip pat bus ir graži pro
grama, iš dainų, visokių muzikalių kavai kų ir prakalbų. Kadangi svečių suvažia
vime bUs iš kitų miestų, tai turėsime svečių dainininkų ir kalbėtojų.

♦ Iš anksto įsigykite bilietus
Šokiai prasidės 7-tą valandą vakare irtęsis iki 12 vai. nakčiai. Grieš Retikevi- 

čiaus orkestrą. Vien tik ant šokių įžanga 50 centų ypatai.

PAIN-EXPELLER
Palaiko Daugely Darbe

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jus pajėgiate dar
bų tinkamai atlikti. Nustojimas 
jėgų ir sveikatos — mažiausias
pasireiškimas jūsų nenujėgumo darbe—ir šim 
tai Vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietąPAIN-EXPELLER*. M

Įreg. J. V. Pat. Biure. ‘
palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulų ir 
sąnarių skaudėjimą iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempimo 
tuojaus!

Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimentas iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirš G0 metų. Trinkit juomi!
Kaina 35c. ir 70c................................................ Parsiduoda Visur

, * Tikrasis turi INKARO vaisbaženklj.

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

I A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938
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•kiutė, rodos, taipgi apsiėmė da- 
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Puslapis Ketvirlas TrėČiad.;' Sausio' 20, » 1932

Kaip Stovėjo Darbininkų Organizacijos A.LD.LD. REIKALAI
Pradžioj 1931 ir Pradžioj 1932 Metų

CARNEGIE, Pa. — Prad-' Kokie Komunistu Uždaviniai? 
Žioje 1931 metų, Komunistų; 
Partijoje buvo 4 nariai, iri , ... r,_ L L.- • >• • i * iškeisti komunistinę literatūra. Tarptautiniam Darbininkų Ap- ... . ,. , . Y \c r niulrinti IrAmiini'zmn ninlzimnint sigynime 11 narių. Tai ir vis-L ■■ - --
kas. Bet jau pradžioje 1932 
m. Komunistų Partija turėjo j 
apie 40 narių, TDA 48 narius. Į 
Taipgi bėgyj 1931 m. susior
ganizavo Nacionalinės Mainie- 
rių Unijos lokalas, Metalo Dar- į 
bininkų Lygos lokalas, Bedar- j 
bių Tarybos, moterų organi-1 
zacija prie Nacionalės Mainie-; ., .
rių Unijos, Jaunųjų Komunis-1 ;.ie a. ai. 
tų Lygos kuopa ir Jaunųjų ' 
Pionierių kuopa.

< Tos organizacijos 
organizuotos bėgyje 
nių 6 mėnesių, 1931 
P. ir T.D.A. tuo pačiu laiku i 
padaugino narių skaičių, t.y., 
tuomet, kuomet prasidėjo mai- 
nierių streikas. L---- --------
ir po streiko darbininkai tarp
tautiniu maštabu labai daug 
pažengė pirmyn. Nors ir mai- 
nierių streikas buvo pralaimė
tas, bet Komunistai proletaria
to organizavime daug laimėjo. 
Tiesa, bedarbių tarybos ir mo
terų organizacija dar šlubuoja, 
neveikia, kaip reikia, bet yra 
dedamos pastangos jas dau
giau išjudinti prie veikimo. 
Ar galima nariai tiesiai į Ko
munistų Partiją įtraukti, kuo
met dar jie nėra buvę A.L.D. 
L.D. nariais ar kitos kokios 
darbininkų organizacijos na
riais? Atsakymas, galima. 
Štai pavyzdis: Komunistų 
Partijoje yra 6 lietuviai, o tik 
du priklauso prie A.L.D.L.D. i 
Kiti 4 nėra A.L.D.L.D. nariais-___ ___
ir niekad jais nėra buvę. Taip į skleidė ir komunizmą; ve_ kaip 
pat tik 2 priklauso prie lietu- ( Prdseika rašo apie d. 
vių pašalpinių organizacijų ir , c ■ 
2 prie svetimtaučių pašalpinių kacĮ 
organizacijų, o 2 , 
nizacijai nepriklauso, bet jie I 
yra Komunistų Partijos na 
riais. Todėl tie draugai, ku 
rie mano, kad reikia ] 
darbininkai įtraukti į A.L.D.L. i 
D. ar kitas kokias darbiniu-1

Komunistai turi visuomet

aiškinti komunizmą, niekuomet 
' neslepiant komunizmo tikslų, 
■ kad darbininkai nesišalintų 
i nuo komunizmo, -o prie jo 
! glaustųsi, t. y. stotų į Komu- 
| nistų Partiją. Ve ką sako 
, Komunistų Manifestas apie 
! Komunistų pažiūras ir siekius: 
i “Komunistai pasmerkia slėpi
mą savo pažiūrų ir siekių.

i išreiškia, kad jų 
į tikslai atsiekti bus vien tik 
’ priverstina viso šiandieninio 

f su i visuomeninio surėdymo per- 
paskuti- Versme. Te dreba viešpatau- 

m ir K Jancios klases is baimes ko- 
-• ’’ - ■- ’ munistiškos revoliucijos. Pro- 

i letariatas joje neturi ką pralai- 
j_ mėti, vien retežius. Gi jam| 

Laike" streiko Pri^uli pasaulis. Darbininkai | 
visų šalių, vienykitės.

Chicagos Apielinkėj Drg. R. 
Mizaros Prakalbos Sovietų 

Sąjungos Klausimu
Drg-R. Mizara yra rašytojas- 

žurnalistas, menininkas ir ge
ras kalbėtojas. Nesenai važi
nėjo po Sovietų Sąjungos šalį 
ir jis patyrė daug ką naujo toj 
darbininkų valdomoj šaly, kur 
yra trukumas darbininkų, o tuo 
pačiu sykiu visame buržuazi
niame pasaulyje milionai dar- 

1 bininkų neturi darbo ir badau
ja.

Drg. R. Mizara savo pra
kalbose visur aiškins plačiai iš 
savo kelionės patyrimų Sovie
tų Sąjungoj ir ką jis patyrė 
keliaudamas per kitas šalis. Jo 
prakalbos bus svarbios kiekvie
nam išgirsti; todėl ir atsilan
kykite visi į jo prakalbas.

Jis kalbės sekančiose vie- 
Itose ir dienose:

Sausio 24, antrą valandą po 
Tai ši- ' pietų, Vokiečių Svetainėj

ANTLFAŠISTINIS LIETUVIU M!ITII^IOAS liucija dauguma balsų priimamiI1“8’ ^.u.įčlus’*lRoc5all8!us 
< ma ir nutarta patalpinti darbi-

v. , ninku spaudoj.
Į užėmė buožių dvarus, tai Is-, Socialfašistų vadai, tai ma- 

■’ panijos “republikonai” siunčia tydami, siuto iš piktumo. Dau- 
orlaivius bombarduoti begink- guma jų išlakstė; kiti, kurie 
liūs varginguosius valstiečius, pasiliko 
(Šaukėnai 
fašistus ir 
fašistus.)

Draugas

Socialfašistai Tapo 
Numaskuoti

Pereitų metų gruodžio m. 20 
d. Brazilijos lietuvių socialis-1 
tų “žiburio” draugijos inicia
tyva buvo šaukiamas viešas an
tifašistinis lietuvių susirinki
mas neva paminėjimui 5-kių
metų Smetonos viešpatavimo Vokietijos

nūs žygius 
bedarbius.

fai kartais raudo,

kus, kunigus, biznierius ir policiją 
Darbininkų vargus,“ skriaudas, kovas 
ir streikus: šitas veikalas apima vi
są lietuvišką gyvenimą. « Ateikite, 
o tikrai nesigailėsite. Publika pra
šoma ateiti laiku, nes lošimas prasi
dės lygiai ant 7:30 p.m.

Po teatro bus šokiai, 
pirmos klasės.
35c “ "

Orkestrą bus 
(žanga augusiems 

Vaikams 10c
Rengėjai.

(16-7)

PHILADELPHIA  ̂PA.
Bedarbių Tarybos susirinkimai 

įvyksta kas ketvirtadienį, Liet. Re
pui). Kliube, 1011 Fairmount Ave., 
7:30 vai. vakare. Antros kuopos su
sirinkimai laikoma kas sekmadienį, 
po No. 928 E. Movamensing Avev 
12-tą vai. dieną. Visi lietuviai be
darbiai kinkykit susirinkimus, nes tik 
bendrai iškovotum pagerinimą esamų 
sąlygų.

. . . L. Pivariūnas, • 
(17-18)

N EW YORk7n 7 Y.
A.L.D.L.D.: 23-Čios kuopos susirin

kimas bus trečiadienį, 20 sausio, pas 
d, T. Olek. 1517 Charlotte St., Ant. 
4-E, BronVe. Pradžia 7:80 vai? va
karo. Visi nariai daly-auk’t. turime 

ąntarti Iš Down 
7lh Avh.‘ 
ark; Tx»- 
ž.rašu E 
l„ ir iš-.

J-/ C A O 1 1 1 J k \z L/C V J

iš publikos-—šalin kartais balo, 
pardavikus social- Beje, dar publika šaukė:

—Išmest socialfašistų 
dus!

Šiuomi susirinkimas užsibai
gė. Darbininkai skirstėsi su 
pakeltu ūpu ir smerkė social- 
fašistus, kad jie apgaudinėja 
nesusipratusius darbininkus. O 
kada jie tampa numaskuoti, 
tai išbėga palikę jų pačių su
šauktas darbininkų mases.

Aras?

tęsia toliaus apie 
socialfašistų kru^i- 
prieš badaujančius 
P Aminėj o žuvusių 

vardus. '(Šauksmai

Lietuvoj, žmonių, buvo prisi
rinkę virš 2 šimtų. Ir nors i 
iniciatoriai buvo iš anksčiau | draugų 
viską sutvarkę ir prezidiumą j iš publikos—Garbė žuvusiems 
tai dienai išrinkę, bet jų tas draugams! šalin socialfašis- 
viskas taip ir pasiliko kišenėj, tus! Tegyvuoja Kompartija!)
tai dienai išrinkę, bet jų tas

Ir nors socialistų vadai buvo Draugas aiškina apie didžią- 
Apiei priešingi rinkimui prezidiumo, ■ .14 Rusijos revoliuciją. . x

I bet tas nieko nereiškė, iš pub- j dabartinį S.S.R. S-goj stato- 
likos buvo išrinkti į prezidiu- rną socializmą. . _ 
mą trys asmenys: G., Z. ir šab- 
linskas (pastarasis, rodos, iš 
tų pačių iniciatorių).

' Kacįangi dienotvarkė pasili
ko sena (tai yra, iniciatorių 

'sustatyta), tai sulig pirmu die- 
y.ot. xexxo.- piCLu, vvtYivviu uvcwuhvj, 1625 I notvai’kės punktu buvo laiko-
taip sako Komunistų Manifes-1 West 15th Avė., Tolleston, Ga-I^_a paskaita Antano Dutkaus. 
tas apie komunistų pažiūras 
ir siekius, ir taip visur plačio- j 
sioms masėms aiškina Komu-' 
nistų Partijos.
Komunistų Partija komunizmą 
aiškina darbininkų masėms. 
Tik vien oportunistai stengia-j 
si komunizmo idėjų skleidimą | 
paslėpti ir visur priešinasi Ko- į 
munistų Partijų bei Kominter- j 
no nustatytai linijai.

’ Paimkime, kad ir lietuviškų t a i n ė j , 
sklokininkų oport. 
nę.” ' 
Prūseika,rašydamas apie Law-1 man, Kensington ir Burnside, 
rence audėjų streiką, atakuo-Į Sausio 26 d., 7:30 vai. va 
ja drg. Kraucevičių, už tai, kare, Lietuvių Auditoriume, rado.

I kad d. Kraucevičius, dirbda- Į 3135 So. Halsted St., Chicagoj. j kalboj plačiai išaiškino Lietu- 
imas audėjų streike • . 1 ■ 1 - ----  1 .......................

; (Brazilijos socialfašistų gel- 
tonlapio “Lietuvių Aidas Bra
zilijoj” r e d a k to r i a u s.)

Ir nors paskaitoj dalinai 
buvo teisybės pasakyta apie 
Smetonos kruvinus žygius Lie-; social£ašistus! 
tuvoj, bet vjsgi tas tipas ne-j 

privalumas apsiėjo nepapiršęs ir socialfa- 
! šistų kromelio. Ir nors buvo 

E>0 vai. va-i keliolika jų pačių sėbrų 
į kare Lietuvių' Darbininkų Sve- prakalbą pabaigus veik nie 

, 10413 So. Michigan . kas ir neploio.
Klampy-i Ave., Roseland, III.; prie šios

ry, Ind.
Sausio 24, 7:30 vai. vaka

re, Ivanovo Svetainėj, 137 
Ir šios šalies j)eodor St., kampas W. Broad

way, Indiana Harbor, Ind.; 
. prie šios kolonijos priklauso 
I ir East Chicago.s lietuviai dar- 
ibininkai, kurių 

C ■ taipgi dalyvauti.
Sausio 25 d.,

Apie visišką 
bedarbės panaikinimą.

Taip pat paaiškino, kad tik 
viena partija veda teisingu 
keliu. Kad tik viena partija 
kovoja už darbininkų reika
lus. Toji partija, tai Komu
nistų Partija. Ta partija, tai 
Lenino, didžiojo pasaulio pro
letariato vado, partija! Drau
gas šaukia :

Tegyvuoja laisva S.S.R.
' Q'af

Tegyvuoja Kominternas!
šalin pardavikus fašistus

UŽMUŠĖ FARMERĮ

va-1
k

ir

DALLAS, Ga.— Prohibi- 
įįos a^en' ai, darydami kra- 
.3.s, užmušė Lee Crow, 60 
uotų amžiaus farmerį.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

''Varnių
Town važiuoti roil
subway 
xingb 
1 SOI b

imp:
mi užrašu Bronx

su i
in Iarba White 

wt Frccr.ian
Valdyba..

----- -c . , . . . . . Tuojaus po prakalbos pa-;
To šlamšto No. 2 Leonas; kolonijos ‘priklauso West Pull- prašė žodžio drg. M. Savo' 

kalboj paaiškino, kas- tai yra 
tie fašistai, ir iš kur jie atsi- 

Toliau drg. M. savo

Krau- 
cevičių: “Tačiaus paimkime 
__ 1 ir tą pačią lietuvišką si- 

jokiai orga-; tuaciją. Centro Biuras pasiun- 
į Lawrence Kraucevičių.

■ Ant kiek jis darbavosi strei- 
; kui, ant tiek gerai. Bet šalia 

pirina ; to didžiojo darbo jam nema- 
; žiau rūpi kitas sektantiškas 
I darbas. Jisai bando pravaryti 

kiškas organizacijas, o tik pas-ibimbinę poiįtika mūsų organi
kai jau verbuoti į Komunistų 1 zacijose.” o ka Prūseika va- 
Partiją, tokia nuomonė yra, dina sektantiška bimbine po- 
klaidinga. šiandie darbimn-' litika ? jis vadina Komu- 
kai nėra jau taip sunku gauti ; nistu partijos bei Komin- 
į Komunistų Partiją, tik jiems terno nustatyta liniją sektan- 
reikia gerai išaiškinti, kąz Ko- Lizmu bei bimbizmu. Juk drg. 
munistų Partija reiškia, ir kaip ; Kraucevičius, kaip tik ir sklei- 
pasirodo, tai darbininkai ko-,d- komunizmo idėjas tarpe 
munistų nebijo. Lawrence streikuojančių audė-

. - i ju ir už tatai šiandien sėdi ka-Kada Nariai Geriausiai Gauti ) j-jįme if nuskirtas deportavi- 
į Komunistų Partiją . ; mub žinoma,oportunistąPru- 

Tada, kad iškyla kokios dar-i seiką ir jo pasekėjus niekas 
bininkų kovos, kaip tai: strei-; neareštuoja, ir jiems negręsia 
kas, demonstracijos ir t. t.; 
Taipgi per organizavimą be-j jie j 
darbių tar. Kuomet mes išvys-r 
tėme mainierių streiką, tai mes šinasi komunizmo skleidimui, 
gavome daug narių į Partiją, nots jie ir demagogišku būdu 
ir taip pat nemažai narių ga-1 stengiasi save vadintis komu- 
vome į Partiją, kuornėt suor-' nistais, mat, tas jiems reika- 
ganizavome bedarbių tarybas. : linga viliojimui iš darbininkų 
Kadangi Komunistų ~ 
yra masių partija ir tik per 
masinį veikimą lengviausia 
nariai gauti į Partiją, tai reikia 
niekuomet neapsistoti narius 
verbuoti į Komunistų Partiją.

. kalėjimas ir deportavimas, nes 
yra kapitalizmo agentai, 

ir jie visomis keturiomis prie-

Partija I dolerių, ir griovimui lietuvių 
darbininkų organizacijų. Pru- 
seika niekada nebuvo tikras 

i komunistas ir juo nėra, nes iš 
■jo darbų galima j j pažinti.

Pittsburghe Bus Sausio 31 d,
Tai dar ne viskas.
Užkviesta yra puiki proleta 

giamas koriceVtas jau nebetoli rinė italų orkestrą ir atskiri j 
—sausio 81. Visiems jau lai- dainininkai. Tai bus mums di-L 
kas prie jo rengtis. i d e lė n a u j anybė. Kviečiami |

Programa bus bene įvairiau-Į 
šia ir gražiausia, kokią kada 
nors pittsburgiečiai yra turėję.

Pirmą vietą užims Lietuviu 
Dailės Ratelis. Jisai rengiasi 
nejuokais. Drg. M. Urmoniu- 
tė man •išsireiškė, jogei Ratelis i 
yra parsitraukęs visai naujų; 
dainų net iš paties New Yorko! 
ir greitai jas lavinasi. Taipgi ' 
lavinasi Ratelio solistai, duetai, | 
kvartetai ir tt.

Turėsime gerų dainininku. 
Drg. Skulevičius jau dhvė žodį, 
kad jis dalyvaus, ir dar ne vie-

[ PITTSBURGH, Pa.—“Lais-, 
vės” ir “Vilnies” naudai ren-

turės. Iš Carnegies Miliaus- 
Ml m X ~ . ‘  9 1

lyvauti.
7 nienė.

, d e lė n a u j anybė.
• dainininkai iš Clevelando.

O reikia atsiminti, kad ir 
tikslas paties parengimo labai 
svarbus. Dalyvaudami koncer
te paremsime darbininkų spau
dą, kuri kasdieną gina darbi
ninkų reikalus. O šioji spauda 
visada re ikalinga paramos. 
Jeigu mes vajaus laikų mažai 
savo spaudą parėmėm, tai da
bar ją turime tinkamai parem
ti. Tad, visi į koncertą!

Beje, atsiminkime, kad kon
certe turėsime svečių iš kitų 
miestų. Mat,tą dieną bus A.L. 
D.L.D. 4 Apskr. koferencija, 
kurioj dalyvaus delegatai net 
iš Youngstowno, Akrono ir Cle
velando.
ir linksmai

Jeigu iš

-<$ -

Visi į bendrą kovą už dar
bininkų klases reikalus!

Tegyvuoja pasaulinė
bet liucija! (Publika—Tegyvuoja

I pasauline revoliucija!)
Už barikadų, po raudonos | 

! kovos vėliava!
Tegyvuoja Trečias Interna- į 

cionalas!

revo-

PHU ADELPMIA, PA.
A.L.D.L.D. 141-mos kuopos susi- 

linkimas bus sekmadieni, 24 d. sau
sio, po No. 928 E. Moyamensinp: 
Avė.. 10 vai. ryte. Visi nariai ateikit 
ir nauju nariu atsiveskit.

Sekr. J. Baranauskas.

tą protesto re nrieš f

BRIDGEPORT, CONN.
GRAŽUS TEATRAS IR BALIUS 

Įvyks šeštadienj, 23 d. sausio (Jan
uary), .1932, Liet. Jaunų Vyrų Svetai
nėje, 407 Lafavette Si. Pradžia 7:30 
va.1. vakare. L.D.S. 74 kp. stato sce
noje J. P. Karnaukalo, trijų veiksmų 
('raina “Vėją Sėji, Audrą Pjausi.“

Parašyta lietuvių gyvenimo

WILKES -BARRE, PA. 
KONCERTAS IR. ŠOKIAI 

Rengia Liet. Darbininku Su ivi 
n:o 7-ta Kuopa, Wilke -Bari'” 

•' n oj->. 30 <| sn-’ io (Jan ). 1932. 
Workmen’s Circle Svetainėje. 69 So. 
Hancock St., pradžią 7-tą. vai. vaka
ro. Aido Choras duos puikią progra- 

Po programai bus šokiai, kurie 
iki vėlumai naktie \ Taip pat 

i užkandžių ir gėrimų, 
s nuo š'o parongi '->o yra 
užmokėjimui duoklių į 
7-<o.-- kuenos tuos irviii'.

m a 
tesi

V’Mir, pelną: 
skiriamas i 
draugija už
kure is pri< z 
užsimokčt. T;

t'.iomi nagelbėJ 
darlrams. Įžang;

;kait!in- 
,ire ir 
ris be-

r'e paren 
avo <lrau'r;

vyrams 35c. mo
ti žkvie-

sykiu i Tik viena prakalba bus paša-
■ kyta d. Mizaros Bridgeport© 
j apielinkėj; čia turėtų dalyvau- 
i ti. lietuviai 18-tos apielinkės, 
j West Sides, Brighton Park, 
Marquette Park, Town of La
ke ir So. Englewood’o. 
tų kolonijų lietuviai visi 
liaukite į Chicagos Lietuvių ’ 
Auditoriumą išgirsti d. Miza
ros prakalbas.

Sausio 29 d., 7:30 vai. va- 
; kare, Lietuvių Liuosybės Sve
tainėj, 14 St. ir 49 Ct., Cicero, 
III. Prie čia priklauso dalinai 
Garfied Park ir jiems iŠ čia 
bus arčiausia atsilankyti į pra
kalbas.

Dabar apie North Side. Bu
vo diena paskirta vasario 5, 
bet ta diena iš jų atimta ir 
paskirta pasirinkti kitos kelios 
dienos. Prakalbos d. R. Miza
ros įvyks šioj apielinkėj, kiek 
vėliaus.

Melrose Park diena paskir
ta vasario 7, 7 vai. vakare, o 
Aurora, Ilk, tą pačią dieną 2 
vai. po pietų, bet kol.kas nuo 
rengėjų neturiu atsakymo.

Sausio 28 d., 7:00 vai. va
kare, Frank Parbierio Svetai
nėj, kampas State ir Main St., I 
Westville, Ill. Prie čia priklauso . 
Danvillės lietuviai, Georgetown 
ir kitų apielinkių.

Sausio 31 d., 2 vai. po pie
stu, Slovenian National Home v z 
svet. No. 2 apatinėj svetainėj 
ant 10-tos ir McAlister Ave., 
Waukengan, UI. čia priklau
so lietuviai North Chicagos ir 

.apielinkių; dalyvauki! prakalbo- 
i se visi.

Sausio 31 d., 7 vai. vakare, 
į American Home svetainėj, Ke- 
i nosha, Wis. Svetainės nume- 
i ris nepaduotas, bet turbut ke- 
Į noshiečiams yra žinoma vieta.

Vasario 1 d. 8 valandą va
le a r e D z e n d zeleto svetainėj 
1528—12 St. Racinę, Wis. Su 
Milwaukee ir Sheboyganu, Wis. 
da neturim susinėsimo^ su ren
gėjais, bet tikimės gauti žinią 
diena už dienos.

Rockford, Ilk, rengiasi ant!
5, d. vasario ir manau, gausiu ]aįsvos demokratinės

respublikos ponai socialfašis-i 
tai pasiuntė policiją su kulko-, 
svaidžiais prieš alkanus bedar- ’ 
bius. Kada sukilę valstiečiai

vos ir bendrai viso pasaulio 
socialfašistų politiką. Ypač 
ą-psistojo apie Vokietijos soci
alfašistų prieškarinius ir 1918- 
19 metų darbus. Kaip jie 
1914 metais balsavo už karo 

Minė- paskolą ir šaukė darbininkus 
i ke- ginti “tėvynę,” o vėliau, laike 

'Vokietijos revoliucijos jie kar
tu su fašistais stojo išvien 
prieš darbininkus.

Toliau kalbėdamas apie Lie
tuvos fašistų užgrobimo val
džios vairo (tikriau ' sakant: 
liaudininkų ir socialdemokra
tų perdavimą) ir į kelintą die
ną sušaudymą keturių Lietu
vos proletariato vadų, K. Po
žėlos, K. Giedrio, J. Greifen-1 
bergerio ir R. čiornio, paprašė 
publikos atsistojimu pagerbt į 

tuos kovotojus, žuvusius už I 
mūsų visų bendrą tikslą. Pub-' 
lika visi kai vienas atsistojo.4 J

Antbas paprašė publikos | 
lęisti kalbėti drg. G. Kadan-j 
gi publika sutiko, tai draugas į 
pradėjo kalbėti maždaug šiais l 
žodžiais: . I

—Jau šešti metai, kaip Lie-; 
ttfvos pardavikai liaudininkai 
su socialdemokratais perdavė 
valdžios vairą į budelio Sme
tonos rankas.

Jau šešti metai, kaip bude- 
i lis Smetona čiulpta prakaitą 
su krauju iš Lietuvos darbi
ninkų ir vargingųjų valstiečių. 
Jau šešti metai, kaip žūsta ge
riausi Lietuvos proletarų va- 
d‘ai nuo fašistų kulkų. Jau 
šešti metai, kaip šimtais pūdo
mi kalėjimų urvuose Lietuvos 
laisves kovotojai.

Toliau draugas kalba, pla
čiai nušviesdamas pasaulinį 
darbininkų judėjimą. Apie 
bedarbę, skurdą, badą. Apie 
demokratiniais pagrindais val
domas šalis ir darbįninkų “už
tarėjus” socialfašistus. Aiš
kiai nušviečia, kas darosi, de
mokratinėj Amerikoj. Kaip 
Anglijos socialfašistas Mac- 
Donaldas žudo trokštančią lai
svės Indijos liaudį. Ką daro 
Ispanijos socialfašistai su al
kanais darbininkais. Kada iš- 

i alkę darbininkai - bedarbiai 
ėmė prašyti darbo arba duo-

O
ViSA GALE , 

PROUTARIATUH

H

31

Susieisime su svečiais 
laiką praleisime, 
toliaus bus koncer-

platesnes informacijas.
Rockfordiečiai praneša apie 

rengimąsi prie sėkmingų pra
kalbų, gal ir su programų.

Prakalbų rengime stovi vi
sur pirmoj vietoj A.L.D.L.D. 
vietinės kuopos, išskyrus Gary, 
Ind. Ten rengia Lietuvių Dar
bininkų Pašalpinė Draugija ir 
L,D.S. 81 kp. Nedaro skirtumo

te, tai mums butų didelė sar
mata jame nedalyvauti. Visi 
atsiminkime sausio 31.

Vilnietis.

......... ............ B,----------------------- I 

kas rengia, bet tik svarbu tu-i 
rėti sėkmingas prakalbas.

Su visais reikalais prakalbų 
rengime kreipkitės prie A.L.D. 
L.D. 1-mo Apskričio Pildomo 
Komiteto.

Sekr. V. V. Vasys,
3116 So Halsted St.,

Chicago,

o

s

o

80 W E TAM S
A.OILMAN

Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Lšeis Visas 
ir Šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.

KAINA 25 CENTAI, GERANUOLAIDA PLATINTOJAMS

iiiiQiiiemeiiiomQiiiofiiDiiieniQiii



NORWOOD, STREIKO VADAI; TERORAS PRIEŠ
patar-

Apdraudos Įstatymą
PINEVILLE, Ky.—

HARTFORD, CONN.

*
Unity Hali, 64 Pratt St. j

i-

MADRID, .• niška darbininku

Minden, W. Va

vavo 20,000 žmonių

O pribuvo so ,vrA

o r-

IŠLAIKYKITE
; Ekskursiją i Sovietų Sąjun

gą Dykai
Brooklyne

Ar SkaitaiNEWARK, N. J

r

THE
3

LENINGRAD. — ‘Stalin’

Du Darbininkai Žuvo
i

ir už 
kainq,

Didelis.
STORANAS sn,,gt(rjąusiu ga-

Zarubienė,, raį

“Radonąjį Artoją”?

Kainos: $1.00 už metus, 60c 
už 6 menesius, 30c. už 3 me
nesius
Specialės

Norintieji ge
riausio

L.D.S. 116-tos Kuopos 
Vakariene

šokiai; grieš Laisvės Choro

Sausio 30 d., šeštadienio 
re, Lietuvi'] Darbininkių

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

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

“RAUDONASIS ARTOJAS’
periodiniai 
Sąjungos 
eigą, liaudie 
ei ją, 
žemės

LIBERATOR .
50 E. 13 th. Street

Ir laidė|t< • / •
Noriutfoji p<-

□i. kntnj) nuliūdinę

ir 3č. už vieną kopiją, 
kainos tiems, kurie 
pluoštą vįrš 200 ko-

u z social ę apdraudę 
darbininkai Mirror-

- Journal spaustu
vių, taipgi priklausanti Ame
rikos Darbo Federacijai.

l Kiškos publikos daugiau, negu 
Labai bjau- • pirmesniuose draugių moterų 

j parengimuose.

j liaus. Ekspertai instruktoriai. Už i "
I prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe-
cialis važinejinio kursas $10.00. Laisnius gvaran tuoj ame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 v^l. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie- 
I niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Bet. 
tą, manau, kas nors pla- i 
parašys. i

Garleviškis.

-akyli 
.<• .ifr

f J

I'lftiiWWi'yfcK;

Trečiad.,\Sausio 20, 1932 Puslapis'Penktas

. kį darbininkai parodė, kam jie 
'.simpatizuoja. Manau, kad

. . i jau dabar nedrįs girtis, kad j
L.D.S.'3 Kp. Vjenbalsiai^Pasi-1 su jajs> nes pereitas,

masinis susirinkimas, kuris' 
įvyko 13 d. sausio, gana gerai ■ 
parodė, su kuo didžiuma, 
apie 
čiau

sako ūž Vienybę su A.P.L.A. I
Vienbalsiai nominuota Į L.

D. S. Pildomąją Tarybą šie 
draugai: pirm. R. Mizara, vi- 
ce-pirm. B. Salaveičikas, sekr.
E. N. Jeskevičiūtė, ižd. Dr. 
J. J. Kaškiaučius, dakt. - kvo-! 
tėju Dr. Palevičius, iždo glo-1 
bejais: J. Grybas ir J. MikitaSf

L.D.S. 3 kuopos metinis susi- i 
rinkimas įvyko 13 d. sausio, 
Lietuvių svetainėje. Į susirin
kimą atsilankė daugiaus, kaip 
pusė kuopos narių.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
darbininkiškai draugiškas. Iš
klausyta visa eilė raportų. L. 
D.S. 3 kp. iždininkė Olga Za- 
rubienė išdavė raštišką finan
sinį raportą nuo susitvėrimo 
kuopos iki sausio mėn., : 
m. j

DAR NEPASIRODĖ DINGE MAlNtERIŲ VIETOS JINIOS
World-Telegram SpaustuvėsSTREKIERIUS KASDIEN DIDĖJA Darbininkai už Bedarbiu

Jo-! Unija ruošia platų masinį 
prie kasyklų ir 

ir (streiko plėtiniui konferenci-

“Nuga-Tone padarė į LIETUVIS GRAB0R1USmane skilvį sveiką” -
P-ia J. Lukošiene, Boston, 

“Per daugelį metų aš turėjnus 
vį. Aš ėmiau kelių rūšių va 
gayau pagelbės. Man pi. 
Tone ir nusipirkau bonka. 
rė mano skilvį sveikų. Mano 
ta paeina nuo Nuga-Tone. T 
vaistai.” ,

Milionai žmonių visuose 
rado, .kad Nuga-Tone yra 
jie atsideda ant. jo, kad 
stiprius ir sveikus, 
nesniu žmonių ir tų 
jaučiasi silpni ar lig 
davinėja Nuga-Tone.

, turi jo, paprašykite ji 
urmininko. Pcrs.it iki ankit 
Nuga-Tone. Kas kitas gal

Mass., sako: j 
sugedusį skil
si vis, bet ne- Į 
t «)>!•; Nuga- ;

Nuga-Tone pads- į 
ra sveika- ! 
pastebėtini (

pasaulio kraštuose | 
ūžt ik imi vaistai ir ! 
jis palaiky.u juos | 
tra i uikur. del se- , 

jaunėsn.iu metais, kurio ; 
irti. Aptic-kininkr.i p:.r- \ 
Jeigu rptieklninkas ne- j 
ji u' ' ’

Paskutiniame susi rinkime 
Spaustuvių Darbininkų Unijos 
skyrius 304-tas, apimantis 
World-Telegram spaustuvės 
darbininkus, priėmė rezoliuci
ją, kur reikalauja įvesti vai-i 
diską apdraudą su pensijomis j 
k i e k v i e n a m bedarbiui, ir į 
kad apdraudos pinigus kont- Į 
roliuotų ir skirstytų komitetai Į 
iš pačių bedarbiu ir darbiniu- 1 
kų.

Rezoliucijoj yra smerkiama • 
kad bilionus dolerių 

išeikvoja prisirengimams prie 
• milionais dolerių ša

lies turto šelpia pelnagrobius. 
gelžkelių savininkus ir banki- i 
ninkus. o milžiniškas bedarbių | 
minias palieka badui ir šal- ; 
čiui.

šie spaustuves darbininkai į 
pilnai užgiria alkanųjų mar- 
šavimo reikalavimus, patiektus 1 
šalies valdžiai Washingtone. . 
Ir tokią rezoliuciją jie priėmė,; 
nepaisydami, kad vyriausi va-1 
dai Amerikos Darbo Federaci-1 
jes, Greenai, Woilai ir Lewi-: 

• sai griežtai stoja prieš įvedi-į 
demons- i rpa valdiškos bedarbiam ap-; 

Dati'ailkė į cL‘ui|dos. Kiek pirmiaus gi.’, 
pali u o s u. o t i Įi; a

komunistus. Į

i Idos žinios nėra apie strei- įpikieta
■kierių vadus Webber
i Duncan, kurie kelios dienosi ją, kuri įvyks sausio 24 d.

Streiko komitetas mobili
zuoja visus pietinių valsti
jų mainierius šio streiko rė
mimui.

Ginkluoti šerifai mėto 
laukan iš stubų streikuo
jančių mainięijių šeimynas. 
Mainieriai laužo federal} vaĮc|žįa 

! indžionkšiną. ■ Bosai strei-! Jf. 
! kierių vieton štato vaikus | kąro ir 
nuo 18 iki 15 metų amžiaus.!

Labai reikalinga strei-'

Laisves Choro Susirunkimo _ a£.ga| dingo. Spėjama, jog 
jie arba jau nulinčiuoti, ar
ba randasi rankose anglies 

i baronų ir valdžios chuliga- 
Inų. Mainieriai suorganiza- 
, vo grupes, kurios leidžiasi 
! j ieškoti dingusių vadų.

Harlano pavieto - šerifas 
(Blair uždraudė mainierių 
I susirinkimus ir prižadėjo 
! šaudyti nepaklusnius mai- 
įnierius. Visi keliai visoj

Susirinkimas įvyko 13 d. 
(sausio. Šiame susirinkime už- 
|ėmė vietas nauja valdyba 
1932 metams.

Operetės komisija pranešė, 
kad viskas gerai pavyko ir 
liks gerai pelno. Taip pat va
karienės komitetas pranešė, 
kad vakarienė yra rengiama 

1*932 subatoje, 13 d. vasario (Feb.), 
m. Per virš metus laiko L.D. vokiečių svetainėje, 29 Law- 
S. 3 kp. sumokėjo apie 80U >'ence st- 0 P° vakarienės bus 

ui*.s Kuopos šokiai; grieš Laisvės Choro 
visai 200 dol. muzikantai.

Nutarta užsimokėti duokles tų šerifų. Nežiūrint 
j Meno Sąjungą. ’teroro, Nacional
f Paskui pradėjo mokintis tas *
i dainas, kurias dainuos Lenino I-----------------------------------

dolerių pašalpoms. Kuopos 
nariai gavo ne '-----  — ----
Tai del L.D.S. iš mūsų 3 kp. 
pasiliko virš šeši šimtai dole- > 
rių.

L.D.S. 3 kp. pradėtaftsu 14 i mirties paminėjime, 21 d. sau- j 
narių, šiandien turime 60 na- sį0> T\ " ,
rių. L.D.S. 3 kp. praaugo S. Choras žada- atlikti savo par- i 
L.A. 131 kp. daugiau kaip ant 
pusės narių. Fašistinė S.L.A. 
131 kuopa net ir parengimų 
nebeišgali suruošti svetainėje, 
bet turi pasitenkinti sklypuose.

Nusitarta surengti koncer
tinį - teatrinį parengimą Lie- j 
tuvių Svetainėje. Išrinkta ko-1Engdahl. 
misija: Sarapienė «-• -
Krasauskienė ii 
Išrinkta delegatai j konferen
ciją del Kentucky mainierių; 
rėmimo ir į prieškarinę kon-i 
ferenciją, kurios atsibus Nor- 
woode ir tik Norwoodo orga-, 
nizacijų. Išrinkta L.D.S. 3 kp. 
valdyba: pirm. A. Zaruba, pa- 
gelb. A. Jonušienė, prot. sekr., 
D. Valina, fin. sekr. J. Grybas, i 
iždo globėjai: L. Trakimavi-1 
Čius ir M. Krasauskienė.

Smagu žymėt, kad mūsų L. . 
D.S. 3 kp. kaip vyrai, taip ir į 
moterys, bendrai ir energingai j 
dalyvauja visuose darbuose, j 
kaip L.D.S. reikaluose, taip ir 
abelnam darbininkų judėjime.1

Baigiantis susirinkimui atsi- i&inkta kuopos valdyba: 
lanke bėdai bių oigąnizatoiius ganizatorium J. Andrijauskas, ■ ^udžitis bet tl’ls 
d. Grigun, kuris trumpai kai- --i---*—*— t 

bėjo bedarbių organizavimo ■ 
reikale.

eigas kurias yra užsibrėžęs vi
sados patarnauti darbininkiš
kiems parengimams.

To vakaro kalbėtojom bus 
! vienas iš geriausių, Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 

(nacionalis sekretorius J. Louis 
. Visi darbininkai ge- 

įsitėmykite dieną ir vietą.
Kor. No. 2.

Biznieriai, Garsinkitčs 
“Laisvėje

navimo 
žemą 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Te].: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

I apielinkčj saugomi ginkluo-1 kuojantiem mainieriam pa-' 
Turime eit mainie-l 

lė Mainierių 1 riams pagelbon!

Ispanija.
eina visuoti-1 tracija ir

L.D.S. 3 kuopa pradeda 
1932 metus, neturėdama nei 
vieno ligonio savo kuopoj, kas 
reiškia organizacijai didelę 
naudą.

L.D.S. 3 Kp. Narys.

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

i nas streikas. Svarbu tas, i linkui kalėjim 
■kad pranešimai skelbia, jog i s u areštuotus 
' ta.s streikas yra bendro fron-ių;ll0 JearpU pribuvo Iderika- i 
1 to streikas—jame daly vau- lų vadas tūlas kapitonas ir! 
.ja komunistai darbininkai, : pradėjo iš revolverio šau-į 
sindikabstai darbininkai ir, clyti i minią. l’Minia p?adė-' 

! socialistai darbininkai. Aiš-lj0 vyti tą niekšą. Padary-.j 
užpuolimas net ant pen-! 

baž-; 
Dar- į 
įU0-'........... . • ni • isiviemjimo Amerikoj 91 ir 1

kas paskelbtas prieš vald-: 
žios ir Socialistų Partijos 

i vadų, valią.
Sausio 17 d. katalikų kle-

i rikalų organizacijos “Na-! 
itional Baser’.e” ginkluotu 
i razbaininkai užpuolė darbi-1 
ninku susirinkimą ir nužu-| 

mo kuopa iš 12 narių. Ant;keturis.
Vietos padaryta susirinkimas ir | cialistų-buržjl jų valdžios po- j 

(licija ir suareštavo ne žmog- ( 
’ ’> komunistu ■

Gruodžio 31 d. L.D.S. 116 
kuopelė turėjo surengus vaka
rienę pasitikimui naujų metų. 
Lietus pylė, kaip iš viedro. To
dėl finansiniai turėjome nuo
stolių. Vienok dvasiniai lai
mėjome. Tapo sutverta Tarp-I 
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo kuopa iš 12 narių.

sekretorium J. Audaitis. Kaip vaJus 
greitai sekretor’ius gaus reika-i 
liūgas informacijas, bus su-! 
šauktas greitas susirinkimas, j 
Dar keletas draugų pasižadėjo- 
prisirašyti. Tai sklokai atsa-Į 
kymas.

Brangūs draugai darbinin
kai, stiprinkime darbininkišką 
judėjimą kiek tik galime. Par 
rodykime renegatams Prūsei- 

| koms, Strazdams ir kompani-l 
jai, kad darbininkai rėmė ir;

Gerai Pavykus Vakariene

L.D.S.A. 10 kp. surengė pui
kią vakarienę 10 d. sausio, 
Kūbio svetainėj, 79 Jackson 
St. Publikos buvo virš pus
antro šimto ir visi liko pilnai 
užganėdinti. Vakariene buvo 
skani ir užtektinai visi pasi
vogė. Girdėjau žmones kal
bant: girdi, kaip jūs galite to
kią vakarienę padaryt už tokią 
mažą įžangą, žinoma, gaspa- 
dinčs darė ne vien kad tik 
pelno padaryt, bet žiūrėjo, 
kad ir publika būt užganėdin
ta. Bet tuo pačiu laiku liks 

dar ir gražaus pelno.
Programa taipgi buvo gana | 

įdomi. Pirma ant programos 
buvo Amelija Tamiūtė iš Hill
side. Labai puikiai paskam
bino pprą kavąlkų. ant piano. 
Antras dainavo drg. Pakalniš
kis. Jis dainuoja pusėtinai 
gerai. Trečias iŠ eilės buvo 
duetas, kuri atliko W. Škes-i 
taitis ir F. Vitkąuckas. Sudai
navo gana vykusiai. Ketvirtas 
dainavo Sietyno Vyrų Choras; 
labai puikiai dainavo. Penk
tas dainavo A. Višniauskas iš 
Bayonės.
dainuoja; 
lavintas, 
magikas, 
“triksų” 
savo.

Nepaisant sklokininkų sabo
tažo ir kitų bandymų pakenk
ti, kad vakarienė nepavyktų, 
bet buvo kaip tik priešingai: 
viskas pavyko kuopuikiausia. 
Sklokininkai tą vakarą pasida
rė sau sparty” pas kokį tai 
socialfašistą ir manė, kad jei
gu jų nebus, tai ir nieko ne
bus. Bet apsiriko. Ir dar sy-

Jis jau labai gerai 
baisas pusėtinai iš
šertas buvo rusas 
ir parodė visokių 

ir publiką užintere-

5-1090
ATDARA DIENĄ 

IR NAKTĮ
NAUJAUSIOS MADOS

Dvi Motery Darbininkių 
Kuopos Rengia Vakarėli

kių bažnyčių ir ’viena 
nyčia tapo padegta, 
bininku -kerštas prieš
G J k- Alei įkalus anga va-, ]-,iOpOS bendrai rengia vakarė- 
umdomis. Gi xeturiu nuzu- jj laimėjimais, su muzika- 
dytų daibminkų laidctuvė-1 le programa ir gera orkestrą 

šokiams. Darbininkių kuopos 
visuomet buvo, o dabar dar la- 

i biau yra specialistes suruošt 
.smagius vakarėlius, i kuriuos 
I sueina daug publikos O ši

I.—Čio- 
inai tano sugauta keista žu- ; . 1 . A5. .. i _ i sueina ,.uuug puuunw. oi.
j vis, sverianti 110 svarų. Josp<artą tikimasi turėti darbiniu-! 
. gerklė nepaprastai didele ir iki 
i ji turi ukojas”. T 1 ’ 1 ‘ 
; ries išvaizdos.

Darbininkij Teismas, £’ii
ir išgelbėjo!

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 trečiu lubų,- oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su modemiškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsinėrimui veltui! 
MOTERIMS PAN KIJELIAIS IR U TA KRINKA! S, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RE......-----
rantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell St,
TIES BROADWAY IR

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

Broadway karais—išfipt ant Flushing Ave.

tarpe Cook ir Deveboise Streets
FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

prieš Oportainastais 187 ylai a R 1 r*’anaivį.

Vasario 11 d. bus sureng- 
rems Komunistų Partijos va-, fas svar|)US darbininkų teis- 
dovybę. ; mas prieš oportunistus, ku-
kuopos, susirinkimas. Priėjus'f10 -v’ a griebę 
prie Pildomosios Tarybos no- kų. Oi ganizacijų iždus ill 
minacijų, apkalbėta lietuvių į prieš Prusėiką ir Butkų, į 
komunistų frakcijos siūlomas j kurie tuos pinigus priima ir 
kandidatų sąrašas. T7: t'"1 ‘ ...................... -- -
šiai nariai pasisakė už tą sąra- ■ 
Ša. Dar vienas klokai antaų- , 
sis. Išrinkta trys org. jaunuo- i 
lis A. Pauža, F. Audaitis' ir A.! 
Šerutienė. Reikia pagirti jau- ■ 
nuolj Paužą, kad visais gali- ■ 
mais būdais darbuojasi darbi-,1 
ninkiškam judėjime. Jo pa-
vyzdį turėtų pasekti ir kiti 
jaunuoliai.

Nutarta o r g a n i zatoriams 
duoti dovanų po 50" centų už 
kiekvieną naują narį, kurį pri-, -----------------
rašys prie L.D.S. Reikalinga i n ® n • 
SS& .fOft, S“: B a®wet« Sąjungos 
kų Susivienijimą.

J. Andrijauskas

V1Gnl?.a?! sunaudoja kontr-i’evolįuci- 
iiiam darbui. Teismui pa
imta didžioji Grand As
sembly svetaine.

Temylite platesnius pra
nešimus apie šį darbininku 
teismą ir rengkites jame 

: dalyvauti. Neužilgo bus pa
skelbti formaliai apkaltini
mai prieš tuos prasižengė- 

■ bus.

BERLYN 
Reinickendorf fašistai 
puolė komunistų, 
m a sausio 18 d. Du
ninkai tapo nušauti, 
vus policija dar 50 
ninku suareštavo, v

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

'Tapkite šoferiu ar mechaniku. 16 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 

■ taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas' 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

i Oficialia organas Lygos delei
I Gynimo Negrų Teisių
; 10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Ši dovana bus duodama tam 
darbininkuiXKuris gaus dau- 
giausia prenumeratų.

' (Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias -dovanas)

. SKAITYKITE
UŽSIPRENUMERUOKITE

nušviečia Sovietų 
socialistinės statybos 

ūkio rekonstruk- 
industrializacijo*s augimą, 

ūkio kolektyvizaciją ir 
kartu per savaitę. * 

kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais Įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.

“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja,. Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų“, ma- 

i zuinų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaikę plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klasės reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay'- 
juj ar kitose šalyse, užprenume- 
revoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją," 

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
Suvienytose •Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus -“Raudo

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k. 
Užsienyje....................... 2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
Minsk, VI. Sovetskaja No. 63, 

’Red. Lit. Gaz.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

LU IVINAS

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 ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

Phor*^ Pnplar 7a lu

A. F. STANKUS
G R A KO RI U .< U N D E R TA K li«

1 ■tt’M'ioJn Ir 
vlaokių kapinių. 
Ui-uav><wo ir t “

l'HidojG I»nklt7.»
galite ganti lotu* ant v
«r.cii»n»losa yietoM Ir c

'fabrikas sėkmingai užbaigė 
|ir išbandė naujos rūšies I 
‘elektros pajėgų gaminimo j 

riemiestyj! kilovatų turbiną. Ji ■ 
pagaminta tik iš sovietinės! 
medžiagos. i

K |
LENINGRAD. — Atida-j 

i nauja visuomeninė;
. i valgykla. Į parą laiko ji ga- j 

H pagaminti 30,000 pietų; 
ir pavalgydinti tiek žmo- j 
nių.

UZ- 
susirinki- 

darbi- 
Pribu-
darbi-i1’^

200 DARBININKŲ 
STREIKUOJA

, SCHENECTADY, N. Y. 
—Išėjo į streiką du šimtai 
miesto darbininkų prieš al
gų kapojimą. Algos kerta
mos ant 50 nuoš.

Vladivostok.— Ledlaužis! 
“Lidtke” iš ledų išgelbėjo1 
garlaivį “Dašing”. Linkui! 
“Dašingo” “Lidtke” plaukė 
240 mylių per ledus. . Leda

1023 Ml. Verpoft Street 
Philadelphia, Pa.

noiBniiiinniiiiininiminiiiiiwnnfflinimnffliiiTOranininnnninMiinwnnnimmininww
VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
I2B E. 14th STREET, Near lat Avenue NEW YORK

Trumpu laiku iimokin&me 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

UardywM, intnUymae, frctatatyaąaa, fnpraat elektriką Ir m*anetlia*«, ir vaitavimą, 
Ir planą automobilio; mokinam dienomis Ir vakarai* lietuvių ir anglu kaltūne 
Mokytojai* yra žyntfle ekspertai—L. TTCHNIAVIOIUS, B. J. VAITKUNA8 ir kiti. 
Lei(Ūa*H (Lfeenae) Ir Diplomą gtarantuojame už maž« užmokėti!. Uoa padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užtiralymaa ] mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valatodal vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
B2K B 141h STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4048

Pcrs.it


Puslapis šeštas , Trečiad., Sausio 20, 1932VIETINES ŽINIOSk “Didelis Debesys” Užeina 
ant Great Necko, N. Y.

vauti toj detnonstracijoj. Kiek
vienas klasiniai sąmoningas 
darbininkas privalo raginti 
darbininkus, kur tik su darbi
ninkais susiduria, kad daly
vautų demonstracijoj.

Pirm įvyksiant Choro 
myn didžiajam koncertui 
gelio dome buvo atkreipta į! ... ......... i
Great Necką; bet koncertui su i r-j-i < p,
balium praėjus, Great Neckas.; M (J py į yf-Ą S 
vėl 'tapo užmirštas. žmonės į ■ 
sako, iš didelės audros mažai j 
tebūna lietaus; bet staiga de- j SMĖLINGAS KOVOS 
besiui užėjus, tai ir gana drū- ■ SU ŠARKIU

Dabar tokis de-l NEW YORK.—Pereitą ant- 
\ Max šmelin-

Tos dienos vakare bus j gas, tariamas čampionas pa- 
didelis maskaradų balius su šaulio sunkiasvorių kumštinin- 

21. nuo imperialistų ir moralė tai-1 šokiais. Rengia Choras Pir-jkų, pagaliaus, sutiko persi- 
svetainėje, ka proletarinei Chinijos revo-I myn sykiu su L.D.S.A. ir T.D., kumščiuot su Šarkiu ateinan- 

----- ' i A. vietinėmis kuopomis. Į čia vasarą.
Choras Pirmyn, diriguoja- . ,. , ... . '

mas drg. Vlado Žuko, mokina- ^elingą buvo pusėtina!
si visa eilę naujų dainų. Mi. Įl<aitnius plati la.krastine k>u- 

į nėtam’e pjrengime dar’, pirma kad J“ ls.nau,’° su' 
sykj bus dainuojama viėna su. S*rk,u" . šmel,ln«as>
rilnčini n-warqpiiisi msnulvi kaiP zinoma, P° PD’mų kums-i , plačiai , pagarsėjusipasaulyj . 6™],:.. nnm'žndp 1
daina. Jos vardo ši karta ne- tyn11 sl Saiklu buvo Pasizade- 

. skelbsime; tėmykite daugiau J?? duot Šarkiui pirmų progą.
O ;kuomet savo žodžio; neislai- 

; kė, tai New Yorkč valstijos at
letinė komisija suspendavo 
Smėlinga.

i "
Kaip žinoma, pirmose jų

dviejų kumštynėse užpernai 
New Yorke šmelingui buvo 
pripažintas laimėjimas todėl, 
kad Šarkis jam kirtęs perže- 
mai smūgį į papilvę, ir tuom 
Smėlingas buvo “išnakintas.” 
Šarkis iki pat šiol tvirtina, 
kad jo kirtis nebuvęs perže
ngiąs. Bet sekančiose, mušty
nėse su Smėlingu Šarkis keti
na vengti Smėlingo pilvb; jis 
žada paguldyt Smėlingą smū
giais į žandus. Bet kas gali 
tikėti biznierių-kumštininkų 
pasigyrimais? Juk tai didžiau
si bloferiai ant svieto; o jie j 
blofina taip, kaip kapitalisti
niai bokso promoteriai užšriu- 
buoja, bile tik daugiau užin- 
teresuot ir sutraukt tuščiagal
vių publikos į kumštynes. |

Temytojas.

Darbininkų Organizacijos, Dalyvaukite Lenino 
Minėjimo Demonstraciniame Mitinge Sausio 21

Newyorkinis Komunistų Par- visiems bedarbiams, už vieny- 
tijos distriktas šaukia visas 1 bę su narsiai kovojančiais 
darbininkiškas 
su savo vėliavomis ir visais na-

Pir- 
dau-

rl , UGI KUIlCtt! LUI SU ■ w—x r~|—! Ą fy
•jus, Great Neckąsi S F O K. 1 AS

organizacijas Kentucky ir Tennessee valsti- čiai palyja.
Tai sykiu bus besys užeina vasario (Febr.) ! radienį vakare 

' riais dalyvaut didžiuliame Le- didžios minios pareiškimas už 6 d.
j ii mainieriais.

Sovietų Sąjungos apgynimąnino minėjimo mitinge, 
virtadienio vakare, sausio 
Bronx Coliseum svetainėje, ka i 
177th St., New Yorke. liucijai, kuri daro vis naujų

Tas mitingas bus galinga laimėjimų prieš svetimus kapi- 
demonstracija prieš badu ma- italistus ir jų chiniškus fašisti- 
rinimą milionų bedarbių, už i nius liokajus, 
sodialės apdraudos įstatymą, i 
už tuojautinę piniginę paramą Lenino minėjimo mitingą*!

Visi ketvirtadienio vakare

Į Konferenciją Delei Kentucky Kovojančių Mai 
nierių ir New Yorko Adatos Darbininkų

Labai jau laikas visiems su- ■ New Yorke, vadovybėje revo- 
prasti, kad reikalas vieno bile liucinės Darbo Unijų Vienybės 
kurio kovojančio darbininkų Lygos.
klasės skyriaus yra visų dar- i Kentucky mainierius pernai 
bininkų reikalas. Su tuo su-, išdavė Amerikos Darbo Fede- 
pratimu yra dabar šaukiamos 1 racija; vietinius gi adatos dar- 
visos darbininkiškos organiza- binink irs pakartotinai pardavi- 
cijos išrinkt savo delegatus ir nėja bosams ne tik Federacija, 
pasiųst į konferenciją, kuri bus Įjet ir socialistiniai vadai, i. 
laikoma ateinantį sekmadienį, renegatai lovestoniečiai.
sausio 24 d., Manhattan Ly
ceum, 66 East 4th St., New 
Yorke, ir prasidės 11-tą vai. 
dieną. Tos konferencijos tik
slas yra sutelkt visus darbiniu-: tai nuo $8 iki $15 algos už 54 
kus paramon sunkiai kovojau- ir 60 valandų darbo savaitę.
tiems Kentucky valstijos mai-1 Visų mūsų pareiga yra pa- 
nieriams ir dabar ruošiamam 1 dėt tiems darbininkams ir dar- 
visuotinam streikui moteriškų bininkėms.
drabužių siuvėjų Didžiajame i K. Z.

ir 
Tuo 

būdu šiandien jau nebe nau
jiena, kad, ypač tūkstančiai 
moteriškų drabužių darbinin
kų ir darbininkių, tegauna tik-

Per Dvi Savaites Išmetė Šešis Tūkstančius 
Bedarbių iš Gyvenamyjy Kambarių į Gatves

' Per paskutines keturiolika j blofino, kad jie paskiria $19,- 
dienų New Yorko ir Brookly-1000,000 šelpti bedarbiams, o 
no teismai išdavė patvarky-, dabar jie daugiau nežada, 
mus šešiems tūkstančiams be-! kaip vieną milioną, ir tai dar 
darbių tuojaus išsikraustyt iš ne tikrai, 
kambarių, už kuriuos negali' 
ųžsimokėt; o jei patys neišsi- bių šelpimą ir i 
kraustys, tai bus išmesti į gat- dos įstatymą, taipgi mobilizavi 
ves ant žiemos šalčio. mui visų dirbančių ir bedarbių

Carl Winter, sekretorius' į ^vasario 4 d. demonstraciją 
New Yorko Bedarbių Tarybų,; yra šaukiama konferencija šį 
raportuoja, kad iš miesto vai- šeštadienį, sausio 23 d., Man- 
dybos pereit, sav. buvo duota hattan Lyceum, 66 East 4th 
20,000 tikietų bedarbiams mai- St., New Yorke. Kiekviena 
stui gauti, o šią savaitę jau unija, pašalpinė draugija, kuo- 
tik 17,000, nors bedarbių skai- i pa bei darb. kliubas privalo 
(fius vis sparčiau auga.

. Kiek pirmiau miesto ponai konferenciją.

Kovai už tuojautinį bedar-

į žinių iš Great Necko, tai suži- 
! nosite ir dainos vardą.

Maskaradų baliuje bus duo
biama trys dovanos už geriau
sius bei originališkiausius ap
sirengimus. Parengimas bus 
toj pačioj svetainėje, kur bu
vo Choro Pirmyn koncertas, 
tai yra Community Church 
House, 3rd St., kampas Stoner 
Ave., prieš Kensington viešąją 
mokyklą.

Pereitą sykį buvo nesusipra
timo kas link svetainės atida
rymo. Ji buvo atidaryta 45 
minutes vėliau, negu buvo 
garsinama, ir del tos priežas
ties daugelis svečių turėjo pa
vargt. šį kartą svetainė bus 
atdara lygiai 7-tą vai., ir nie
kam nereikės stovėti prie du
rų. Taigi šokikam bus proga 
kad ir drūtus čeverykus nu
daužyti.

Pereitą sykį programa prasi
dėjo pervėlai, delko mūsų ne- 

| kurie jaunuoliai šokikai nusi- 
i skundė. Šį kartą programa 
bus visai trumpa ir neforma- 
lė; ją atliks vien tik Choras 
Pirmyn.

šokiams grieš ta pati orkes
trą, kuri griežė laike koncer
to, tai yra Wm. Norris orkest
rą. Apie įžangos kainą dar 
tikrai nežinau, bet girdėjau, 
kad būsią 50 centų, nors kai

MIRTYS-Į^ĄIDOTUVĖS

socialį apdrau- i kurie sako, kad tai būtų per- 
ipgi mobilizavi" j maža kaina i tokį smagų mas-

pasiųst savo delegatus i šią

karadinį balių.
Komisijos Narys No. 9W

Rengiamės prie Bedarbių
Demonstracijos Vasario 4

truputis apie Aido-Lyros 
Jaunuolius Veikėjus

buvo gana sekrpingas; pelno 
liko apie 15 dolerių.

J. Saulėnas.

LAIKRODŽIŲ, AUKSŲ I
IR DEIMANTŲ I

KRAUTUVE i
Dovanom ar patys sau norčda- ?

i 
I a
į uovanom ar patys sau noreua- į 
| mi pirkti laikrodžius, daimantus į
j ai ui rvej. j
į nokite, kad
| sipirksite.
n
I ĮVAIRŪS

j RODŽIAI
| JAUSTOS 
jUŽ

’ ar bi ką iš auksinių
1 pas mane nu-

daiktų ži- Į 
pigiau

LAIK-
NAU-

MADOS
PRIEINAMĄ 
KAINĄ

% .
b

e

t*

I
į Taipgi taisau visokius laikrod- į 
į žius ir kitus papuošalų daiktus, j 
| Taigi kreipkitės pas mane, o aš s 
¥ stengsiuosi pilnai patenkinti. į 
1 Williamsbiirgieciams, kuriems j 
| pertoli pas mane atvežti pataisy- ą 
į mui laikrodžius ar kitus auksinius į 
u daiktus, palikite “Laisvės” ofise. Į 
I Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs f 
I atyešiu į “Laisve.
' kėsite “Laisvėje.”
I
In

Jūs užsimo- į
I
u 
I 
f.

K

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

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

• WII — nu —. tip . UM ,||| —m. —

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimo.% ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

a '• >: MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-7831
Geriausia Studija Brooklųnc. Ateikit Persiu
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NOTARY 
PUBLIC

ir

X
KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

& • g“
TEL. STAGG 

2-5043

INCMATHEW P. BALLAS
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIĄ^ VIETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TŪS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAl PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agota Stalioraitienė, 33 metų j 
20 Stagg St., mirė sausio 16 ' 

j d., buvo palaidota sausio 19 d. j 
šv. Jono kapihėse. Į

Anna T. Ross, 26 metų, 491 I 
E. 4th St., mirė sausio 17 d., j 
bus palaidota sausio 20 d., šv. • 
Kryžiaus kapinėse. Laidotu
vių apeigomis rūpinasi grabo-' 
rius J. Garšva.

(Daugiau vietos žinių 5-tani 
puslapyje).

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakare 

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

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Avo.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienom!* nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 ųal. po pietų.

Telcf. ALGANQUIN 4-8294

n 
iki 
iki

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostuine- 
■riains, kad perkėliau gavo studiją 

naujon vietort) 
po numerių 
512 Marion St»i 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų pp 

Tompkins Square 6-7697 uh

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Visoj šaly vasario 4 d. bus 
bedarbių demonstracijos spau
dimui kapitalistų klasės, kad 
įvestų bedarbių apdraudą, 
kad kongresas priimtų bedar
bių apdraudos bilių, kurį pa
tiekė bedarbių delegatai nuvy-

! kę į Washingtona.
Taipgi bus reikalaujama 

|tuojautinę pašalpa badaujan
tiems bedarbiams ir jų šeimy
noms.

Taigi, vasario 4 dieną ir j 
Brooklyne bus demonstracija 
prie Borough Hall. Bus pa
tiekti vietiniai valdžiai reika- j 
layimai bedarbiams ir jų šei-1

I VI J _ 1 1 1 • I

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
A.L.D.L.D. 185-tos kuopos susirin

kimas bus ketvirtadienį, 21 sausio, 
naujoj vietoj, po No. 938 Glenmore 
Avė., įėjimas iš Fountain Ave. Pra
džia 7:30 vai. vakare> Visi nariai 
ateikit, yra svarbių reikalų aptarti. 
Gausit naują knygą, “Naujo Karo 
Gaisras.”

Sekr. Misevičienė.
. (16-17)

į JONAS STOKES
512 Marion Si., kampus Broadway 

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

Naujas korespondentas ne- j 
kuriuos dalykus nepažymėjo, 
rašydamas į “Laisvę” iš meti
nio susirinkimo apie išrinktą 
1932 metam choro valdybą; 
paminėjo tiktai “didesnius,” o \ 
neparašė, kas įeina į gaidų ! Sausio 18 d. buvo kriaučių 
komisiją ir apšvietos komisi-1 lygiečių susirinkimas, kur-at- 
ją. Bet apšvietos komisija Isilankė gana skaitlingas lygie-, , v .
i»4irnc> ovorhlo i’LJn L n i v, iz n a I*:.. u«__ TnWQ • • ] • , « i Z i j f randos, randa žema, visi {taisymai,lame susirinkime jrnynoms pašalpos, sustabdyti Atsišaukit pas superintendentą, Apt. 

isyti pranešimai, j mėtymą bedarbių iš'stubų ir 14, No. 442 Lorimer St., Brooklyn, 
Vmaly’amoitn Tini-i*1 F N. Y. (1,6-43)

Iš* Kriaučių Lygos 
Susirinkimo

užima svarbią vietą, kaip kad ! čių būrys. '
ir organizatorius arba kiti vai-; buvo išklausyti

kas dedasi Amalgameitų Uni- i’t.t.
joje. . * J Visos darbininkiškos organi-

Pasirodė, kad Amalgameitų | zacij'os turgtl-' aktyviai daly- 
Unijos- biurokratai visur varo • ----------- 1—--------—

algų numušinėjimo kampaniją.
Pries numusimus algų lygie- '
čiai jau senai nusistatę vesti Lietuviška Radio Programa 
kovą, bet kol kas mūsų dist-
rikte pas lietuviui ton kovon Stotis WMBQ, 1500 Kilocycles 
neįtraukti kriaučiai. Tiesiai į 
dirbtuvių darbininkai ’ turėtų 
imti kovos būdus prieš algų 
numusimus, nes kitaip ateitis 
lemia badą. Verčiau kovoti 
prieš algų kapojimus, o ne 
nuolankiai priimti bado siste-

i mą mūsų dirbtuvėse.
Kuriose tik dirbtuvėse išky- 

1 la reikalas susidurt su algų 
nukapojimu, tai turėtų eiti 
skaitlingos komisijos į Joint 
Boardą ir ten reikalauti griež
tos kovos prieš drabužių fab- 

' rikantus.
Taip pat nutarta duoti B.

dyį>os nariai. Į apšvietos ko
misiją išrinktos trys jaunos 

’mergaitės: jaunesnioji M. Kai- 
riGtė, M. Sinkevičiūtė ir. H, 
S|identisj it jau tekę matyti, 
kad jaunos draugės yra geros 
pi’opagandistės, veikliai plati
na “New Masses,” “Young 
Workėrį” ir t. t. Praeitam 
masiniam sadšio 8 d. mitinge, 
kur Mizara kalbėjo, jos išpar
davė visustų laikraščių nume
rius,1 kiek tiktai buvo parsi
traukę. Aido mergaitės neat-1 
sisako nuo sunkaus darbo, bet 
8ii energija skleidžia darbinin
kišką literatūrą.

Iš vakarėlio gruodžio 31 d. 
biskis buvo rašyta, bet ne vis
kas. Išlaimėjo “tea set” drg. 
Retikevičienė, Aido-Lyros cho
ro vadovės motina, bet ir vėl 
chorui paliko, už 
ačiū. Vakarėlio 
jaunos mergaitės daugiausia 1 Jokuboniui atsišaukt' sekan- 
darbavos, ypač jaunesnioji čiam Lygos specialiam susirin- 
Kairiūtė, taipgi per patį vaka- kime, kuris bus 29 d. sausio, 
rėjį Sinkevičiūtė, H. Mantaš-' “Laisvės” name. Tad, visi ly- 
kiūtė, H. Sudentis, • Zatavec- giečiai, tėmykite tą dieną ir 
kiūfe ir Sakalauskiūtė ir Kau- atsilankykite į susirinkimą.

i Kriaučius.

jaunesnioji čiam Lygos specialiam susirin

linis, visi jaunuoliai. Vakarėlis

ką tariame 
prirengime

Jonas Kriaučiūnas
Grajys Konstantina solo 

Taipgi girdėsit gražių dainelių.
Įvyksta kas ketvirtadienį 

nuo 8-tos valandos iki 9-tos va- 
i landos vakare. Atsukit radio 
I ir išgirskite dailią muziką ir 
:taip visokių įvairių dalykų. 
Lietuviški biznieriai, kurie no
rite duoti pagarsinimus per ra
dio ,tai dabar laikas, nes kai
nos dabar numažintos. Malo
nėkite atsilankyti ypatiškai, 
telefonu ar laiškais, o suteiksi
me ką tik reikalausite.

Antrašą^:
J. ŽILINSKAS

214 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
TELEPHONE :

Greenpoint 9-10194
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IŠRANDAVOJIMAI
APARTMENTAI ANT 

RANDOS
4 ir 5 kambarių apartments i ant 

randos, randa žema, visi įtaisymai.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJJEšK'AU dėdės Mateušo Matule

vičiaus, seniau gyveno Arisohia, 
Conn., dabar, nežinau kur randasi. 
Mleldžiu atsišaukti j arba kas žinote, 
praneškite. Jomis Stankevičia, 87 
Graham Ave., 'Brooklyn, N. Y.

1 ' '• (16‘17)
4 J

PAJIEŠKAU savo pačios Marijonos 
Paulauskienės, kuri suvirš 2 mėne

siai paliko mane su 5 mažais vai
kais. Manoma, kad ji išvažiavo su 
italu. Abu vienodo didumo virš 5 
pėdų, jinai smulkaus veido, tamsiai 
geltonais plaukais, mėlynomis akim. 
Jei kas žinote kur ji randasi, malo
nėkit praneŠtį, duosiu $10 atlygini- i. 
mo.

ANTANAS .PAULAUSKAS, 
Box 550, Sag Harbor, L. L, N. Y.

• (13-18)

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoky Cigary
JONO ARBA

PETRO
Kainos po 
10c ir 15c

Petras Naujokas
Savininkas

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Užeiga — Cafe, ge

roj vietoj, <geraš biznis, apgyventa 
vokiečiais. Pardavimo priežastį su
žinosite ant vietos. Kreipkitės po 
No., 552 Forest 1 Ave., Ridgewood, 
Brooklyn, N. Y.

(12-17)
PARSIDUODA valgyklos vieta. Grei- 

, tam pirkikui, parduosiu labai pi
giai. Gera proga, pasinaudokit. 
Kreipkitės no No. 157 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

(11-16)

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant; visokių kapinių p Jjarsamdo au
tomobilius ir karietas yeselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS'
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402' Metropolitan Aveųųe
(Artų Marcy Avenue) i • t

BROOKLYN, N. Y, ‘ * į j.

SKAITYKIT. PLATINKIT
“LAISVŲ.”

Tai
LIETUVIŲ 

IfiDIRBYSTBS 
CIGARAI

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.
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v Dėk a VO J U 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. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J - BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas, Midwood 8*6261
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