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

Nusipirkau katalikų 
čios organą anglišką 
ca” už sausio 23 x 
jau dešimts centų, 
sniai atkreipė mano akį. Vie
nas kalba apie Kentucky mai
nierius, o kitas apie Tom Moo- j

Katalikų bažnyčia Ameriko-1 . BOMBAY, sausio 21 d. 
je ant pilvo šliaužioja prieš ■ Šiandien šiame mieste ruo- 
valdančiąją klasę ir prieš vai-Jsiasi šimtas tūkstančių in- 
džia, kuri didžiumoje sušide-į dusu laikyti susirinkimą ir 
da iš protęstonų. Todėl “Ameri- Jsu]aužyti Anglijos valdžios 
ca su baime kalba apie Ken-ypaįvar|;yma, kuris uždrau-

padedą# komunizmui plėstisJj kimus. 
Girdi, lligu. jie būtų tuo jaus 
susitarę su senąja United Mirri 
Workers of America unija, ta 
“raudonieji” nebūtų prigijo 
toje valstijoje. Dabar korncų 
nizmas taip prigijęs, jog pada/- 
ręs didžiausią “gėdą” garbin
gai Kentucky valstijai! Tai 
parazitui bažnyčios atsinešimąs 
linkui badaujančiu! mainierių.>

bažny-' 
“Ameri- 
Užmokė-

Du štraip- į aužys Anglijos 
aidžios {sakymą MILIŪNAS FARMERIŲ SUBANKROTA- T Si t * NANKINGO VALDŽIOS KARIUOMENĖS inininn vm J >n Tapo Staiga Atidėta nĄAA. ntivitn mnnhsfAVO, APLEIDO ŽEME IR ATSIDŪRĖ

BEDARBIU EILĖSE MIESTUOSE
LONDON.—Karo 

racijų konferencija,

a] Drg. Kraucevičiaus 
Kaucija Numažinta i S

WASHINGTON. — Var
gą kenčia ne tik miesto pro
letariatas, bet taipgi ir var
gingieji Amerikos farme- 
riai. Milionams jų grūmo
ja visiškas bankrutas. štai 

i tik vienais 1931 rhetais čie- 
I las milionas vargingųjų 

emerių nubankrutavo, pa
metė farm as ir suplaukė į

repu
ku r i

1 turėjo įvykti Lausanne mie
ste sausio 25 d., staiga ta- 

miestus, kur ji^ atsidūrė be- po atidėta. Ją atidėjo Ang-) 
darbių armijoj. ■ > lija viena.

Valdžios raportas sako, t konferencija įvyks, 
kad vietl į New Yorką su
važiavo 250,0' * 
tavusių farmejių bei jų vai
kų. Chicagoje atsidūrė 
200,000; Philadelphijoj—50,- 
000; Clevelande — 45,000; 
Bostone — 20,000 ir tt.

subankru- i

lija viena.

nežino..

N. Y. Sukniasiuviai

20,000 KAREIVIU SUKILO IR PERĖJO 
RAUDONOSIOS ARMIJOS PUSĖN

Tas pats su Tom < Mooney. 
Jo buvimas kalėjime grūmojąs 
pažeminimu Amerikos “laisvų” 
įstaigų, žmonės pradeda jo
mis nepasitikėti. Jie pradeda 
nesuprasti Amerikos “teisingu
mo”. TJodel Californijos gu
bernatorius Rolph turėtų, gir
di, paliuosuoti Mooney ii- nura
minti augančią audrą už j j, kol 
jis randasi kalėjime.

kad 
ma-

Iš Maskvos pranešama, 
naujas didelis žemės ūkio 
šinoms gaminti fabrikas Ros
tove kol kas dar negali išpil
dyti numatytos programos. 
Svarbiausios priežastys yra 
šios: stoka lavintų darbininkų, 
stoka žalios medžiagos 
kūmai transportacijoje. 
ryta udarninkų grupė, 
stengsis tuos keblumus 
linti.

Bet šis faktas, kad 
fabrikas, ačiū aniems
mams, negali ant šimto procen
tų pravesti gamybos planą, su
kėlė baisaus džiaugsmo buržu
azijos širdyje. New York “Ti- nesuderinami dalykai.

ir trū- 
Suda- 
kurie 

praša-

naujas 
trūku-

Bostono draugai 
“Gavome pranešimą perei
tą savaitę, kad d. Krauce
vičiaus kaucija numažinta 
iki $1,000. Mes nutarėme jį 
išimti. Komisija veikia ta
me reikale.”

Drg.
suareštuotas laike Lawren
ce audėjų streiko.
stengėsi padėt audėjams ko- Jatužienei, Šimanskui, Ben- neš savo nuosprendį prieš 
vą laimėti prieš nukapoji- doravičiui ir Senam’Vincui.
mą algų. Kartu Su kitais Jie surišti su nuskriaudimu 
streiko vadais policija^jį Amerikos Lietuvių
suareštavo ir išsiuntė į Bos- ninku Literatūros draugi- 
toną del išdeportavimo. Betjjos 6-to Apskričio ant apie
T a r ptautinis Darbininkų I $170 ir griovimu tos orga- 
Apsigynimas pradėjo kovą 
prieš šitą bjaurų valdžios 
užsimojimą.

rašo:

OPORTUNISTU VADAI PERSIGANDO 
DARBININKU TEISMO IR BAUSMĖS

Peiping-Tientsin apielinkėj 
nepaparastai išaugo komu
nistų įtaka“ o skandališkai 
nusmuko Kuomintango par
tijos įtaka darbininkuose ir 
valstiečiuose. Visur, girdi, 
kur tik nepasisuksi, liaudis 
sveikina komunizmą, o su ' 
didžiausiu pasipiktinimu at
sineša linkui Nankingo val
džios ir Kuomihtango par
tijos,
dideli civilio karo mūšiai. 
Jokių nusileidimų neketina 
daryti nei komunistai, nei

Pranešama iš Chinijos, 
Kada dabar j kad 20,000 kareivių Nan- 

( niekas' kingo armijos, kuri buvo 
: pasiųsta į Kiangi provinci- 
Iją “sunaikinti komunistus,” 
sukilo prieš savo oficierius, 
užgrobė kelis miestus, nu- 

» mi
liciją ir perėjo į Raudono
sios Arm^s pusę. Tie 
miestai tapo pavesti Chini- 

^Tijos Sovietų valdžiai. Tai di- 
džiausiąs laimėjimas Chini- 

,jos komunistų.
O New York “Times” ko

respondentas Hallet Abend Kuomintango partijos mili- 
rašo iš Peipingo, kad visoj i taristai.

Rengiasi prie Streiko V • • • ♦ 
“ hnna ii* navom i Kanr

NEW YORK. — Po va
dovybe’Adatos Amatų In
dustrinės Unijos šio i 
miesčio sukniasiuviai vėl 
ruošiasi į kovą. Jie darb-Į 
daviams stato reikalavimą 
įvedimo 5 dienų 44 valandų 
darbo savaitės ir algų pakė-

Pavasarį, girdi, bus

Kraucevičius tapo Sekmadienį, sausio 24 d., | persigando. Bet darbiniu-į
■ Philadelphijoj rengiamas kai susirinks, išklausys kai-1 ant25 nuoš. Taip pat 

Jis ten viešas darbininkų teismas tinimus ir liudijimus ir iš-1 reikalauja lygaus atlygini-
— » __ - . . I 1 1 4* -VA 4-1 Z-J Lv -r TI /■>« 1 ZA tztzt rr

Amerikos Kapitalistai 
Nenusileidžia

WASHINGTON. — Hoo- 
verio valdžia pareiškė, kad 
karo reparacijos ir skolos

mes” vėl garsiai šaukia: Ma
tote, mes sakėme, kad bolševi
kai mokėjo pastatyti fabrikus, 
bet nemokės juos vesti!

Bet veltui tas džiaugsmas. 
Bolševikai nugalės visus keblu
mus ir tas naujas pramonės 
milžinas pasikeis darban visais 
garais.

Atsimenate, akurat taip buvo I . 
iš pradžios su Stalingrado trak
torių fabriku. Labai sunkiai 
gamyba ėjo iš karto. Tik ke
lis traktorius į dieną išleisda
vo. Bet kas pasirodė? Ogi kuo
met Stalingrado darbininkai ir 
Sovietų valdžia pasijudino, tai 
taip ir pradėjo fabriko gamyba 
šuoliais kilti augštyn. šiandien 
jau padaroma 120 traktoriuj į 
dieną! O į pabaigą šių metų 
bus padaroma visi 140 trakto
rių į dieną, kaip reikalauja ori- 
ginalis planas.

Dabar buržuazinė spauda tyli 
apie Stalingrado traktorius.

Darbi-

nįzacijos. Komunistai nei
na į buržuazinį teismą, tuo 
būdu paveda patiems dar
bininkams juos nuteisti ir 
tinkamai nubausti.

Atrodo, kad oportunistai 
turėtų - džiaugtis gavę pro
gą atsistoti prieš darbinin
kų teismą ir apsiginti. Bet 
jie žino, kad jie kalti, tai 
bijo darbininkų. Kaipo 
darbininkų neprieteliai, jie 
tik apgaudinėt darbininkus 
stengiasi, bet atsistot prieš 
darbininkus bijo.

Štai savo -“Klampynės” 
paskutiniam numeryj Opor
tunistų Partijos Centralinis 
Komitetas oficialiame pa-

tuos, kurie nachališkai pa
sigrobė organizacijos iždą.

Gi vasario 11 d. Brookly- 
ne yra rengiamas tok8 pat 
darbininkų teismaš. Čia ir
gi atsirado organizacijų 
skriaudikų. O prie to darbo 
juos kursto oportunistų čy- 
fai Prūseika iv Butkus. To
dėl apart iždo grobikų, tei
siami bus taip pat to bjau
raus žulikiško harbo prava- 
dyriak— PrūšMfea- ir ^But
kus. 4

mo už tą patį darbą visiems 
darbininkams.

Sovietų Sąjungoj
. MASKVA.— 1931 metais 

žibalo gaminime SSSR, yra 
antroje vietoje. Sovietų 
Sąjunga pasigamino 158,- 
000,000 bačkų žibalo. Lygi
nant su 1930 metais, paau
go ant 16,90Q,000 bačkų. 
Bačka tilri 159 litrus.

Pravestas Įstatymas už 
Paskolą N. YzMiestui

KENTUCKY MAINIERIAI RENGIA MA
SINI DEMONSTRACIJĄ PRIEŠ TERORĄ

Reparacijų reikalais turi 
susitarti Europos šalys, o 
karo skolas Amerikos vald
žia turi atgauti visas. Va
dinasi, Amerikos imperia
listai neketina išsižadėti sa
vo mėsos svaro, kurio jiems ( reiškime šaukia, kad^ aps- 
skalnos Europos šalys.

PINEVILLE, Ky.—Tapo 
suareštuotas dar 
streiko vadas, tai drg. G. 
Green, juodveidys mainie- 
rys. Jis irgi kaltinamas su
laužyme kriminalio sindi- 
kalizmo įstatymo.

Tuo tarpu streiko komite
tas paskelbė, kad ateinantį 
sekmadienį, sausio 24 d., 
ruošiama yra masinė de
monstracija ties teismo rū
mais prieš negirdėtą vald
žios vedamą terorą prieš 
mainierius. Visos apielin-

vienas
kės mainieriai šaukiami da
lyvauti šiame proteste. Mai
nieriai maršuos į demonst
raciją su.visomis savo šei
mynomis. Visos eilės ka
syklų Tennessee valstijoj 
mainieriai išėjo į streiką. , 
Kovos, frontas dabar nusitę
sia 60 mylių. . :

Reikia eit Kentucky mai- 
niėriams pagelbon su pašal
pa. Tie kovingi mainieriai 
badauja. Reikia juos gelbėti ” 
iš bado.

ZAPOROŽIJA. — Nuo 
pradžios budavojimo “Dne- 
prąstrojo” jau sudėta 650,- 
OO0 kubiškų metrų cemen
to jr plieno. Dar lieka su
dėti 54,000 kubometrų iki 
bus užbaigtas. 3,000 Bedarbiu Demon

stravo už Pašalpą
Nukapcja Algas del 

37,000 Darbininkų
ALBANY, N. Y.--Demo- 

kratai ir republikonai poli- 
kieriai susiuostė ir ant grei
tųjų valstijos seimely j pra
leido įstatymą, įgaliojantį 
New Yorko miesto grafte- 
rių valdžią pasiskolinti 00,- 
000,000. O tuo tarpu 
Stryto’ bankieriai 
valdžiai vėl skolina 

, 000,000 ir ketina du 
-------- ’myn. Sako: “Centro Ko-|gjau>

Philadelphia, Pa. — Se-! mitetas įsako jums .. . ne-! 
redoje numirė draugė B. klausyti jokių įsakymų...' 
Švilpienė. Ji priklausė per Nei vienas opozicijos^ narys 

i daug metų prie A.L.D.L.D. .. 
ir prie L.D.S.A. 11 kuopos, smus.

įBus pašarvota pėtnyčioje
pas seserį Stakauskienę ant! bijo, bijo darbininkų. Sek- 
farmos, R. D. N 1 Box 
Telford, Pa. ,

Bus laidota subatoje, 
d. sausio, 10 vai. ryte.

Draugus ir . drauges kvie
čiame dalyvauti laidotuvė
se. .

i kastieji nestotų prieš darbi- 
i ninku teismą, nepaisyti! 

! z D darbininkų ir varytų savolYlirC l)rg“6 D. SVllpieilB kontr-revoliucinį darbą pir-

.. neprivalo eiti į tuos tei-

Matote, ko oportunistai

Senelis ir Senutė del 
Vargo Nusižudė

65,

LENINGRAD. — Nus
pręsta pradėti budavoti alu- 
mino kombinatas Kandalas- 
ke. Pirmą metą jis suteiks 

ajl 40,000 tonų, o antrą 150,000 
iįsto j tonų alumino. Į būdavo j i- 
359 _ 'i mo vietą jau pasiųsta 400 

f dau-; darbininkų. Fabrikai pra- 
‘ dės dirbti 1933 m.

Brunswick, Me.—
20 d. John Ineson, 70 metų 
ir jo žmona Henrietta, 69 
metų,' įsėdo- į automobilių 
Ir nuvažiavo tiesiai į upę.

SAMARA. — Atidaryta 
nauja valgykla. Jos išbu
davojimas lėšavo 1,760,000 
rublių. 50 darbininkų iš 
dirbusių priė budavojimo 

Sausio Pervesta prie jos dabarti-

TOLEDO, Ohio.—Sausio 
20 d. čionai po vadovybe 
Bedarbių Tarybos virš trys 
tūkstančiai bedarbių de
monstravo prie miesto sve
tainės ir reikalavo nuo val
džios tuojautinėsįr pašalpos 
baduoliams. Nors oras bu
vo labai šaltas, tačiaus be
darbiai susirinko skaitlin
gai.

CHICAGO, III.—Didžioji 
S e ars, Roebuck ir ko. 
paskelbė, kad visiems jos 
darbininkams algos nuker
tamos nuo 5 iki 10 nuoš. 
Šis smūgis palies 37,000 

’darbininkų. Vien Chicagoj 
tos kompanijos vergų armi
ja siekia 7,000.

Nesenai “Laisvėje” buvo kri
tikuojami vienos kolonijos drau
gai, kurie nesipriešino kvieti
mui miesto majoro kalbėti dar
bininkų pastatytos svetainės ati
darymo susirinkime. Kriti
kuojami buvo už oportunistinį 
nukrypimą. Dabar draugas, 
kurio laiškas toj kritikoj buvo 
cituojamas, rašo: . . /

“Jūs mane per ‘L.’ išbarėte, 
net prie Pruseikos prilyginote. 
Aš neužsiginu. Su Pruseika 
neturiu ir neturėsiu jokių ry
šių. Kas prieš Komunistų Par
tiją, tas ir prieš mane. Iš jū
sų ‘pabarimo’ dar pasimokinau, 
ačiū.” t

IB. .Ramanauskiene.

Krasnouralsk.— Sausio 1 
d. paleistas darban didžiau
sias visoj' Europoj vario 
kombinatas. Jis yra šiame 
mieste ir 1932 metais su
teiks šaliai 18,000 tonų va
rio.

linkime, kad ir kiti draugai tos 
kolonijos mūsų kritiką laip bol
ševikiškai priimtų, kaip priėmė 
šis laisvietis.

Taip ir reikia, drauge. Iš 
jūsų turėtų pasimokinti kiti 
mūsų draugai. Nereikia užsi
gauti, jeigu nurodomos mūsų vieni kitus ir kartu petys pe- 
klaidos. Savikritika mums rei- tin dirbame, 
kalinga. Klaidų kitaip neiŠven- mes kovojame. 
gsime. O klaidų padarome vi- mas “Laisvės1 
si, kurie veikiame. Mes tik kui draugų ir linkui priešų.

Su draugais mes pasibarame, 
pasiginčijame, pasikritikuojame I • ' • v • J • 1 X X

Gi su priešais 
Toksai. skirtu- 

” atsinešime lin-

madienį Philadelphijoj, lie
tuvių svetainėj, 928 East 
Moyamensing Ąve., susi
rinks šimtai darbininkų.. 
Jie bus geriausi teisėjai. Abuprigėrė. Vargas se 
Jų nuosprendžio renegatai nelius privertė nusižudyti.

Kunigai Kursto 
Katalikus

Buržuazija Slaptai
Rengiasi prie Karo

T9

SCOTTSBORO JAUNUOLIAILPINAI
IR DRĄSIAI PASITIKI ED A.

mu ir visais revoliuciniais 
darbininkais, kurie jų pa- 
liuosavimu rūpinasi.

i

Tuo tarpu augščiausias 
teismas užyerstas telegra
momis iš Amerikos ir iš 
Europos, • kuriose reikalau
jama jaunuolius paliuosuo- 
ti. Visos lietuvių darbinin- 

|kų organizacijos ir draugi-

CHATTANOOGA, Tenn.
Montgomery mieste, Ala- 

bamos valstijos augščiau
sias teismas pradėjo svars
tyti Scottsboro jaunuolių 
apeliaciją. Teismas juos 
gina Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo penki 
advokatai—Chamlee, Taub, 
Brodsky, Schaw ir Schwa- 
rtzhart.

Kaliniai jaunuoliai rašo jos privalo siųsti protestus 
iš Kilby kalėjimo, kad jie Siųskite tuo adresu: Alaba- 
pilniausia pasitiki Tarptau- ma Supreme Court; Mont 
tiniu Darbininkų Apsigynė gomery, Ala.

nio technikinio darbo.
DNEPROPETROVSK. -- 

Pradėjo dirbti prie perbū
davo jimė ’ ir naujo buda
vojimo Taivų gaminimo fab- 
rikoi Jau dirba 2,500 dar- 
bininkų. Išbudavojimas ir 
įrengimas šio fąbrikor atsi
eis .48,000,000 rublių.
; CHjplNOGORSK. —Pra
dėtas budavoti fosfbratų 
gaminimo fabrikas.
apielinkėje nebuvo tos 
šies fabrikų. j

VLADIVOSTOK. — 
sausio 1 d., jau baigta 
nalas, kuris turi 2,400 met
rų ilgio. Jo užbaigimas ir- 
pravedimas turės didelės 
reikšmės.

MASKVA. — 1932 metais 
bus atidaryta nuo 54 iki 
100 radio stočių, kurių pa
jėga bus nuo 571 iki 864 ris” palaikė Anglijos kari- 
kilovatų ir 250 mažesnių nio laivyno jūrininkų strei- 
stočių ir perdavimo punktų. ) ką.

Tik darbininkai dar vis 
abejoja, ar ištikrųjų bu$ 
naujas imperialistinis ka
ras. Betgi tokios abejonės 
nerasi pas buržujus. Štai 
Komunistų Partijos “Daily

rū-

Iki 
ka-

MEXICO CITY. — Mek
sikos kunigai, pasirodo, ne
pasitiki savo dievu. Vietoj 
atiduoti dievui ir pavesti 
jam bažnyčios likimą, kuni-j Workeris” paskelbė slaptą
gai sumobilizavo 55,000 pa- dokumentą, kurį finansinė 
rapijonų, kad jie reikalau-1 agentūra Whaley Eaton 
tų teismo inžionkšino prieš (Service siuntinėja savo kos- 
valdžios įstatymą, kuris ap- tumeriams.
riboja katalikų bažnyčios taip sakoma: “Daugelis dip- 
kunigų skaičių Mexico City lomatų drąsiai sako, kad tik 
iki 24?

Tarp kitko;

Nuteisė 3 m. Kalėjimai!
AnglijosLONDON.

Komunistų Partijos organo 
“Daily Workerio” gaspado- 
rius draugas Frank Pries
tly nuteistas trims metams

naujas karas pataisys pa
saulyje padėtį”. O tas tik 
patvirtina, ką komunistai 
senai skelbia, kad imperia
listai rengiasi prie naujos 
skerdynės.

Kuzneckistroi jau pradė
jo veikti antra eilė koksus 
deginančių pečių. Šioje ei-

į kalėjimą. Jis baudžiamas | Jeje yra 55 pečiai po 780 
už tai, kad “Daily Worke- gradusų karščio.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy j)
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Jau Jiems Atrodo Keista
Socialfa,ši$bų “Naujienos 

labai smerkia vienybinįus ir 
sanfiarinids tautininkus fa
šistus, .kam jie laiko konįfeT 
rencijas ir tariasi, kaip už
duoti smūgį socialfašistams 
SLA. . oygapįzącijoj. . “Nau
jienų”' "No. 15: rašoma

Bet visgi keista, kad tokia-1 
me POLITIŠKAME suvažia
vime- dalyvavo musų organizą- [ 
cijbš viršininkai—prezidentas ; 
Gegužis, oficialus teisių pąta-' 
rėjas lĮdpatto/ i^do t ’ 
Januškevičius $u Raginsku ir 
kai 'kurių Pastovių Komisijų 
pirmininkai bei nariai ir kiti. 
Tenąi jie buVo (sausio 10 d.) 
susirinkę tverti “bendrą fron
tą” PRIEŠ SOCIALISTUS, 
reiškia, prieš tam tikrą poli
tišką partiją, kuri Susivieniji
mui į kelią visai nepareina.

Kokią teisę turėjo preziden
tas Gegužis tokiame darbe da
lyvauti, duodant blogą pavyz- ‘ 
dį .visiems organizacijos na-j 
riams? SLA. konstitucija sa-' 
ko, kad organizacija nepriva-i 
lo atsižvelgti į politinius arba h"‘k‘r'ašto reikalais, 
religinius savo narių įsitikini
mus; Taigi socialistai turi ly-' 
giai tokias pačias teises Susi-! 
vienijime, kaip bile kurios ki- 
tos partijos atstovai. Bet pre
zidentas su kitais keliais Pild. 
Tarybos nariais i

V i

“Drau
gas” (No. 15) rašo:

I 1

Vieni siūlo suvaržyti ar net 
visai uždaryti bolševikų spau
dą, leidžiamą įvairiomis kal
bomis; kiti sako, kad reikia 
suimti'visus bolševizmo agita
torius ir juos deportuoti; tre
ti tvirtina, kad geriausia būtų 
tuos ponus, kurie kėsinasi 
griauti, Jungtinių Valstybių

darbininkų gerove. , Ji rū-(| 
pinosi ir rūpinasi kapitalis
tų gerove.

Tokiuo būdu ir sulig 
“Draugo” plano negalima 
nugalėti bolševizmo.

Komunizmas-bolševizmas 
nieku būdu nenugalimas. Ka
pitalistai ir jų agentai, ku
nigai, fašistai ir socialfašis- 
tai, gali staugti, gali rėkti, 
gali niekinti Sovietų Sąjun
gą, gali areštuoti ir depor
tuoti kovingus darbininkus, 
gali net tulus darbininkų 
kovotojus nužudyti ir kalė
jimuose nukankinti, bet jie 
nieku bildu negalės sunai
kinti—ir nesunaikins 7— ko
munistinio judėjimo. Ne
paisant reakcijos, bolševiz-

Brazilijoj,, kaip ir kitose 
Pietų A m e r i kos val
stybėse, badaujančių skai
čius kas dieną didėj’a. Jei
gu tas aštriai pasireiškia 
miestuose ir industrijos cen
truose, tai daE labiau tas 
atsiliepia plačiuose Jaukuo
se, kur šimtai . tūkstančių 
v a 1 s t i ečįų atsidūrė ba
do nasruose, del Visiško nu
kritimo žemės produktų 
kainų, kuriuos jie parduo-; 
davo, ir del kilimo duonos 
kainos, kuri įvežama iš už
sienio.

; » : , j ■ į ,

Nepersenai1 “Diario Na- 
cional” rašė,' kad skaitlin
gas “banditų” 'būrys, gerai 
ginkluotas, užpuola ištisus, 
miestus Parahyba estade ir 
artinasi prie gelžkelio lini
jos. Šis buržuazinis laik
raštis piešia juos juodžiau- 

, siomis spalvomis, vadinda
mas. “pavojingais bandi- 
j tais’’ kaip ir “Lampeonas”. 
j Pažiūrėkime kame dalykas.

Šiaurės estaduose pasku
tiniu laiku didelis neder- 

T. . liūs. Medvilnė nudžiūvo ir
imnuaar-'TT 1 •• t z. 1 • • visu žemės produktu kainospanaikinti i labai nuk/°- '

“Darbininkų Zo- . -„ i-' ,, .v. __ , c , ciioiuuię učiuu Jicioi uu»c au-
a 1 dis gruodžio 21 d. paduo- sjginhluoja, gaivaliniai su-

valdžios tvarką, sukišti į^kalė-įmas tvirtėja, ir vis greičiau 
jimą, nes nenuoramolns tai jr. greičiau ateina tas lai- 
gerimisia vieta; dar kiti su- kas kada bolševizmas už
manė visai sustabdyti imigra- mirtiną smūgį kapita^

1,1 '■ ■ ; e ! lizinui su visokiai»--jo reli-
Žinoma, ir tiems fašisti- giniais burtais, su visokiais

ir, greičiau ateina tas lai

globėjai i nianis budanis, tas klerikalų j0 dievais !ir ’“dangaus ka- J yt . ’X J • T> J. J , .. ° , SIšlamštas pritaria. Bet ro- ralyste.
kuoja, kad vargiai tuo budu I

i ■
g as” siūlo savo planą: Maisy Kavos

Geriausia ir tikriausia kovai Sao Paulo, Brazilijoj, Ko- 
su bolševizmu Amerikoje ir, munjstu partijos ’ ’ ‘ ’
visur kitur, tai parūpinti dar-! — - -
jų išnaudojimą. Amerika ga- ■ I^lkrastlS Darbininkų ŽO- 
li tai padaryti, nes čia yra!
pilna visokio turto. Tik rei-įda sekamą žinią: 
kia, kad pati valdžia daugiau į 

. rūpintųsi darbininktj gerove :

Valstiečiai
atsidūrę bado nasruose ap-

Dabar klausimas, ar įvyk-; 
domas tas “Draugo” 
nas? Nieku budu Ameri
kos'kapitalistai ir jų val- 

Tarybos n“ariaiT i^PastovTuIdžia negali parūpinti vi- 
. Komisijų: atstovais posėdžiavo į siems tdarbininkams darbo; 

kariti šu Tautininkų Federaci-■ pjeku būdu jie negali pa- 
jošyyadais ir kai kuriais A.L. į Iiaikinti išnaudojimą. Kad 
?jJan^r0S vil^ninkaisrir i panaikinti išnaūdojimą, tai tarėsi, kaip nugalėti social is-/ 
tuU TAI YRĄ < PAS^KėSJ-a 
NIMASjPRIEši ORGANIZĄ^ 
CBJOS ^RINCIpUSc

SVETURGIMSĮJ PERSEKIOJI
BIDĖJA-BUDAVOKIM apsigynimamelus, kad šiaurėje 

ne viena Lampeopo 
bet jų yra ten daug, kurias 
sudaro biedniokai atsisa
kantieji mokėti mokesčius 
ir sutinkantieji policiją su 
ginklais rankose.

Šiuo momentu buržuazi
ja siunčia būrius gerai gin
kluotų kareivių, kad išnai
kinti “banditizmą”! Buržu
azinė spauda veda aštriau
sią kampaniją ir palaiko šį 
puolimą. Bet kariuomenei 
nesiseka. Policiją ir kariuo
menė 1 ėlgiasi žiauriau su 
vietos . gyventojais negu 
b u r ž u azijos apšauktasis 
Lampeonas. i Už tai jis yra 
vietos gyventojų palaiko
mo mhs ir toliaus ’ kariauna 
įrieš valdžios kariuomenę. 
Iš 18 d. XII “Ą Plated” pra
neša, kad Parahybos esta- 
de įvyko smarkus 
kuriame Lampeonas: užmu- j tas žmogus, turintis keletą na- 
šęs dešimts kareivių ir 
karininkus, 
žuazinės spaudos melas!
Dai v akai jie laše, kadį pilietis. Pilietybės popieros iš 
Lampeonas buvęs sumustas j j0 atimtos ir laukia deportaci- 
Bahijoj, o 
Parahyboj! Tai kiti sukilė
liai!

Buržuazija apšaukia tai 
banditizmu, kad apgauti ka
reiviai eitų skersti sukylan- 

! čius valstiečius!
Kitas reikšmingas vals

tiečių sukilimas įvyko Pa
vanos estade, Guarpuavoj.

Kapitalistų klasės pradėtas skiriama čiagimiams, o svetur- 
puolimas ant sveturgimių dar- gimiai išklausinėjami: vardas, 
bininkų su kiekviena diena di- pavardė, kur ir kada gimęs, 
deja ir atrodo, kad greitoj atei
tyj “demokratinėj ” Amerikoj 
turėsime bjaurią priespaudą ir 
žvėrišką persekiojimą visos 
darbininkų klasės.

Fašisto Fišės tyrinėjimas 
veikimo revoliucinių darbinin
kų ir jo reikalavimai del prave- 
dimo įstatymų griežtam jų per
sekiojimui, ] 
me be jokių įstatymų.
miausia' pradėta areštuoti ir 
deportuoti karingi darbininkai, 
aktyviai streikuose dalyvaujan-/ 
iti. Dabar jau areštuojama ir 
d i d žiuma tokių, kurie • su 
jokiomis organizacijomis nieko 
bendro neturi? • Jau daeita iki 
to, kad be jokio politinio arba 
klasinio nusistatymo darbinin
kai, turinti pirmas ir net ant- 

_v, ras pilietiškas popieras deppr- 
mųsis, tuoj am i. Nesenai išdeportuo-

UJLXAV4. į VUU fcWQj, UUllMVAk) IkViVl/U JL4C*-*

' r du I mų Bostone, pasiturintis žmo- 
Tai vra bur- gus* Dabar gi sėdi East Bos

tone imigracijos name daržovių 
! ir fruktų biznierėlis ir pilnas 
I pilietis. Pilietybės popieros iš

# Šiandieną jau Įjos, įvažiavęs į šią šalį su vi- 
“ ' "ū- somis legališkomis ceremoni

jomis, konsulų yyzomis, pas- 
portais ir kitais dokumentais.

O tas daroma todėl, kad val
dančioji klasė persigando didė
jančio solidarumo tarpe čiagi- simpatizuojančiu organizacijų, 
mių ir sveturgimių, baltų ir Užkariavimui įvairių tokių or- 
juodų darbininkų ir didėjančio i ganizaCijų del suvienyto fron- 
karingumo. Taigi, kad pasėti^, arba, gavimui jų simpatijos 

į darbininkų tarpe neapykantą, tikslams, kurie paliečia kiek- 

■ kapitalistų klasė ir jos valsty- abejonės/prisieis kovot 
be sumanė sveturgimius ir neg
rus dabar baust, o baltus čia- 
gimius neva glostyt. Bet kuo
met apsidirbs su pirmaisiais, 
tada griebsis baust pastaruo
sius, mat, bus mažesnė spėka 
ir lengviau bus galima apgalėt 
ją. Tai tokia kapitalo politika 
dabar: ne tik kad padalint ir 
valdyt , bet kad padalinus pa-

mingiau badri tmarihtf • ’’
Maynard Mass., audinyčio- 

se darbo gavime pirmenybė

pravedama gyveni-j į1 P<NU& .
t įstatymu. Pir- \r M n inkams

jeigu vedęs,—vardas ir pavar
dė pačios—kur ir kada gimus, 
kada ir kokiuo laivu atvažia
vę į šią šalį, kiek vaikų, jų 
vardai, kur ir kada gimę ir tt. 
ir tt. Po to viso gauni atsaky
mą, jeigu kadą reikės, pašauk
sime. , Reiškia, ne tik polięi- 
ja, o ip darbdaviai registruos 
ir pasus (pasportus) išduos 

;. , Policija ir 
darbdaviai dirbs iš vien, kad 
persekioti, deportuotį .ir įkaliųt t 
darbipipkus. ( .

Budavojimas Tarptautinio . 
Darbininkų i Apsigynimo^ būda-: j . 
vojimas komitetų; sveturgimių 
teisių gynimui ir. mobilizavL , i 
mas plačiųjų darbininkų naa- . . 
šių ir griežtas pasipriešinimas 
tokiam kapitalistiniam ■ perse
kiojimui ir priespaudai—vie-t t‘ 
natinė darbininkų išeitis. Įsi
gyvenusioms mūsų judėjime 
sektantiškoms pažiūroms turi 
būt padarytas galas. • Sumobi- 
lizavimas plačiųjų darbininkų 
masių kovai prieš persekioji-

i mus sveturgimių, apgynimas 
kovojančiųjų gali būt atsiek
tas darbininkų suvienyto fron
to pagalba. Sveturgimių tei
sių gynimas taip, kaip ir be
darbių apdraudos išreikalavi- 

į mas, bus galimas vienatine są- 
■ lyga—sudarymu bendro fron
to įvairių darbininkų ir jiemskyla, plėšia fazendas, buo- 

Brazilijos kapitalistai tebe- žes, kurie bjauriausiai iš
degina kovą. Ligi 19 dienos naudoja tolimųjų vietų val- 
gruodžio sunaikinta kava iš-, stiečius. Šiuos sukilėlius 

v viso sieto 2,652 507 maisus. Lj ž . . didžį u . . b n_
Pia" ditais vadina, siunčia savo

Taigi, kapitalistai naiki- kariuomenę ir be pasigailė- 
na įvairius produktus, kad jimo juos skerdžia, 
palaikyti augštesnes kai-!
nas. ... ; į į.r

Jungtinėse Valstijose nai
kinama javai, pienas dr ki
tokie maisto prodūktdi, kad 
maisto Trųstai galėtų lupti. 
diBpIeį ,lfa^4s- 7^.! £!. į 

- Kuomet produktai* naiki
nama, fai tuo pačiu šykiū 
milionai bedarbių badauja 
kapitalistinėse šalyse.

Tai štai kokia padėtis ka
pitalistinėj sistemoj.

Ten Kontestado provinci-1 antagonizmą vienų prieš kitus, vieną darbininką ir darbiniu-
joj.jau nuo senai apsigyve
nę valstiečiai, bet nesenai 
atsirado kažin iš kur ponas, 

■ sakydamas, kad ta žemė jo. 
‘Negalėdamas išmest vals
tiečių iš tos. žemės, parduo
da j ą vienam ministeriui, 
kuris' tuoj pasiuntė policiją, 
kĮad ’ši išmęstų; ‘valstiečius' 
iš savų' na'Mų? "Valstiečiai 
pasitiko policiją švinu, hu- 

fazendą iB-ahijos estade, ry- ginklavo ją ir išvijo. Jie su 
toj jau Pernambuke, o po- ginklu rankose gina savo 
ryt dar toliau.;; Gerai žino-1 teises nuo grobuonių fazen- 
me, kad La$^£ohas neturi i dierių! 
■orlaivių, kad galėtų kilnotis! Darbininkų ir 
šimtus kilometrų į dieną.: nepasitenkinimas 
Tas kaip tik ir duoda su- auga.
prasti buržuazinės spaudos< šiai pavergtų .ir išnaudoja- 

., ,. . ta 4.- ta i. tt •• Ar-! ! ’ ’ wų valstiečių sukilimai visPereitą parmadienį Dar- tis po Darbo Unijų Vieny-1 -—;------—;-------------------- !
bo Departmentas Washing- bes -Lygos vadovybe kovai Sovietų Sąjungą, nes 
tone išleido raportą apie už tuojautinę pašalpą be- pasaulinė padėtis jai pne- 
darbininkų priėmimą ir at- darbiams ir už bedarbių ap- . ....

rei i jr kapita- 
;;O juk ir 

ClįJOS ^RIl^CIfŲSIt t ĮJliąt^ “Drayga^, visu įsiūti-' 
Ngjaū£i šociždfislst^Gri^hnu' ginlr 'įa^it^listinę siste- 

gaijtis pamiršo, kad jis ir jo mą, paremtą ant išnaudoji- 
.paąekėjai buvo sudarę ben- mo. Dar vienas dalykas, 
dr^zfrontą su tais pačiais i kapitalistų valdžia niekad 
fašistais prieš komunistus lnesirūpino 
ir teitus pažangiuosius SLA. 
narius darbininkus ir fašis
tai ir socialfašistai laikė to- 
kiaS-jpat konferencijas, kaip 
kad dabar laiko tautininkai 
fašistai ? Tuomet tokiuos! 
žingsnius tas socialfašistas 
pilniausiai pateisino. Fa
šistu ir socialfašistų kons- 
piraty viskas konferencijas 
jis • nevadino pasikėsinimu 
prieš organizacijos princi
pus/- Bet kuomet dabar 
smėtonlaižiai bando Grigai
čio ’ 7; sociąlf ašistinei klikai 
negražiai atsimokėti už jų 
tarnavimą fašistams, tai 
socialfašistų organas kelia 
riksmą. O prie to prana- * k . . M • « a

ir nesirūpins

Įvairūs Dalykai

tone išleido

leidimą pramonėse per gruo- draudą, prieš algų kapoji- 
džio mėnesį. Daugiau dar- iną, už sutrumpinimą darbo 
bininkų atleista, negu pri- valandų.

‘imta darban. Reiškia, be-i 
darbė dar vis didėja.

Bet yra faktas, kad jau 
tolimiausiuos užkam

piuos, dar labai atsilikę 
biedniokai sukyla prieš sa
vo skriaudėjus. O šitų su- 
Hilėliųt vrą daug ir visuose

l^iM’ąš&ai Y$soį' ‘kad |ran- 
dien “LaMpeonaSA užpuolė

Darbininkų ir valstiečių 
i kasdien 

Gaivaliniai labiau-

visa

Taigi, tas parodo, kad im
perialistai visu smarkumu 
rengiasi prie karo prieš So
vietų- Sąjungą. Todėl ir 
darbininkai ’ privalo drutinti 
savo spėkas gynimui Sovie
tų Sąjungos. ’

Vienas reikšmingų kovos 
žingsnių yra darbininkų 

. masinės demonstracijos. Be-
Amenkos Regionas pra-Į darbių diena bus vasario 4. 

dėjo nacionalę-; kampaniją,‘fe dieną.miestuose ir mies
tu New Yorko /mestu kai- į filiuose bus darbininkų de- 

šaiita nauia-skilimą Girdi i ! hlonstracijos priėš badą ir. y11 aj’! del 1,000,000 bedarbių, idant' gVifrda ■ už bedarbiui f gaklbut turėsime Susivieniji- V -w q SnlTarU v N
m^per 10 metų partijų kovų, flfaūdą, uz tU^Atttjn^rmą- gfenojRamūnėj,«l&k-

vienoj dirbtuvej/ kĄd vi$ur, g 
kur tik yra darbįriįųkų| kad 
būtų Komunistini SWltij os 
kuopelės, brandūpjižii į <?>aip 
^budavoje Kon|ww^^ar-

Pirmiausia ■ reikalinga 
drutinti Amerikos Komu
nistų - Partiją, būdavoti į 
masinį partiją, kad ji ga-

mfyper 10 metų partijų kovą, 
ikikfusilauksime naujo skili-

thigi, socialfašistąi ir fa-

aP"1 litų. tvirtai įleisti į šąknis

VŽ tai sąkphe'-SUA. k į J - J • Wnariams • ^rbU°Sife’
4thew Woll is Amerikon Dar vielokite dar^imk^, p^eracijos ir kiti Tė 

kasi-Spėkas ir šluokite lauk , •’
fašistus ir socialfašistus iš N 
vad )Vybės. Pastatykite sa
vo, '.'darbininkišką, vadovy-

v konommiai atsigriebti,^ ra*;, gąjpą badaujantiems bęc&r- 
so 'New Yorku - Times . ir jų šeimynoms;
rBe( kur jiėžyąs:tuos pritfąldktoė®jį

Jms? "Juk višv ' daugįaų ? Wgįaū|ia ^oše dalyya^ti. f y 
daugiai < darbininkų išmėtą S; • —-——r| f j. į į j -

JifukA ! i ? ■ | L Jungtinių Valgųjį? užsiė-;
»’ nio prekyba, užį metus, 

| eksportuir importu, buvo. 
’ ant $2,389,799,000 imlesnė,; 
jįegu 1930 metais.. Tas pa/ 

rodo, kaip smarkiai padidė
jo ekončminis krizis per vie
nus metus. Ir kapitalizmo 
krizini galo nesimato.

dažnesni ir aštresni. Tas 
jau rodo, kad greitoj atei
tyj, Brazilijoj ir visoj Pie
tų Amerikoj įvyks smarkūs 
mūšiai, tarp sukylančių ver
gų ir išnaudotojų fazendie- 
rių ir kapitalistų.

K-m-s.
“Darbininkų Žodis”,

munistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Organas.

Ko-

LAWRENCE, MASS.

Klerikalų Planas 
“Nugalėjimui” Bolševizmo

Kunigų organas “Drau
gas^ paskelbė planą, kaip 
“nugalėti” bolševizmą. Mat, 
dabar Amerikos reakcionie
riai daro visokius planus 
“n’judėjimui” •? 
tai nuo to nenori atsilikti ir

e-' 
' kcionieriai. Jų tiksiąs yra 
ne pagelbėti bedarbiams, 
bet apmulkinti juos. Jie 
pirmiaus juos mulkino viso
kiais prižadais, dabar su
galvojo naują skymą—su- 
j ieškoti darbų del 1,000,000 
bedarbių. Reiškia, jūs, be
darbiai, būkite ramūs, nesi- 
organizuokite, nekovokite, 
o mes jums “surasime” dar
bus.

Gana jau visokiems foke- 
l iams darbininkus mulkinti.

'■ bolšėvizma, |B'^darbiM ir dirbantieji dar-
bininkai privalo organizuo-

William Philip Simms 
praneša “New York World- 
Telegram” iš Washingtono, 
jog ten gauta informacijos, 
kad apie pavasarį Japonija 
pradės karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Jis pažymi, jog 
Sovietų '.Sąjunga karo neno
rinti, bet, girdi, Japonija 
permato^ jog dabar jaR ge/ 
riausia proga kariauti prieš

su tokių organizacijų vadovau
jančiais žmonėmis. Kova bus 
nelengva su darbo unijų reak
ciniais ir biurokratiniais va
dais, arba lietuvių tarpe‘su fa
šistais, social-fašištais ir kleri- 
kal-fašistais, arba kaip kur ir 
net su tokiais kontrevoliųci? 
niais; gaivalais, kaip Prūsęk

. , - ___ . kosnButkabtStrazdai. į Bet vi-
vergtuosius, būtų galima, pasek- sos kliūtys turi būt nugalėtos, 
mingiau badu ;mariht; '■"‘Hr darbininkų masės turi būt 

pasiektos ir sumobilizuotos.,
J. Kraucevičius.

Iš Grant Mine Anglies Komp. Vergijos
CARNEGIE, Pa. — Grant, 

Mine Coal Co. dirba apie 70 
mainierių. šioje mainoj iš
naudojimas labai didelis. Dvie
jų tonų karai ir daugiau sve
ria tiktai vieną toną, na, ir jei 
dar porą šimtų svarų viršaus, 
tai ir viskas. Nemoka už sto
rus “sleitus, kleives, spares”, 
už vandenį, kur jo yra, vien 
tik jeigu reikia krauti į karą 
sleitas, tai moka 50c už k^rą. 
Pirmiau buvo po 70c už ang
lies toną rankų darbo, o 42c 
mašinos darbo; bet mašininiai 
pareikalavo, kad jiems pakel
tų po 3ę, kaip kad pirmiau ja 
mokėjo Pittsburgh Coal Co.. 
už tona iš no masintos—45c. * !

Bosas mašininiams pakėlė Į 
po 3c ant tono, bet rankiniams I 
numušė po 5c ntio tono. Rėiš- •

■ Sausio 15 d. Jaunų Kofnu- 
ųistų Lygos vietinė kuopa su-1

tai bosas ir iš kitų atėmė drai- 
verį, kuriam mokėjo po $4 su- 
virš į dieną, ir perleido mulą 
tam “John petčai,” kuriam 
nereikia mokėti nei cento, 
žinoma, kuomet buvo draive- 
rys, tai visi gaudavo lygiai ka
rus, bet dabar kiti mainieriai 
labai mažai tegauna karų, ar
ba visiškai negauna, nes John 
“petčai” pats visus užlioduo- 
ja. Tai šitokia taktika yra U. 
M. W. of A. unijos, valdomos 
skebinių viršininkų. Čia yra 
dedamos pastangos suorgani
zuotų lokalą kairiosios Nation- 

Miners Unijos.

CLEVELAND, OHIO
Uistų nygos vieline Kuopa su- i K . Parengimas Politiniu Kalinių

Ir,enge paminėjimą nužudymo kia, kompanija nieko nenusto- 
' . ii. - r ■ 11 1 . • T* X -r J CM ^clvič m. c Oc ont i ccc iTaUUaijo, dar pelnė po 2c ant tono.

Tai šitaip kapitalistai elgia
si su savo vergais, kurie jiems ■ 
supilą tūkstančius, šimtus tuk- Į 
stančių bei. milionus dolerių. Į

’arelio Liebknechto ir įvožės 
uxemburg. ■ ' ' ' 1 ’ • 

’ pradžioje visa-5-publika su- 
, -dainbvo Intevnačiahalą. ' 
; j Nuo' pir,mo distrikto Komu-.

kai Partijos kalbėjo drg. Ęapitalistai pasidarp^milionie- Į 920 E, 79th St,, Cleveland,.
ivai W11180*1'nurbdė somaIde- Bais tik.per bjaurų darbininkų j Ohio. c

ifiokratų.’ bjaurius darbus ii- isdnuHniima nėr anvn- i re. . , t , ,
kaĮip fie nužudė fuos Vokieti
jos darbininkų vadus. Ragino 
klasiniai’ sąmoningus darbi
ninkus stoti į Amerikos Ko
munistų Partiją.- Taipgi kal
bėjo Jaunųjų Komunistų Ly
gos- . vietinio skyriaus narys; 
ragino' darbininkišką jaunimą 
organizuotis ir prigulėti prie

L. Kor. Biuras.

pries kapitalizmą* ęį,impe
rialistiniam J .iškilus
darfeihinkai ghleš ? paskelbti 
karą kapitalistų karui. Jei
gu visose pramonėse, viso
se stambesnėse dirbtuvėse 
būtų Komunįstų Partijos 
kuopelės, tai tos kuopelės 
atliktų milžinišką darbiniu- Jaunųjų Komunistų Lygos, 
kų suorganizavimo darbą < L- —
d a r b ininkai ' galėtų būt i Rubican 
Suorganizuoti; paskelbimui 
generalio streiko. Tai štai 
kodėl svarbu būdavoti Ame
rikos Komunistų Partiją. 
Kiekvienas /klasiniai sąmo
ningas darbininkas tuoj aus 
privalo stoti ipjbsi eiles. ■ <>. ’

“Rubican,” sovietinis juda
masis paveikslas, bus rodomas 
New Yorke, Stuyvesant Casi
no, kampas 9th St. ir 2nd Av., 
ateinantį sekmadienį, sausio 
24 d., nuo 5 vai. vakare iki 11 

h;naktį. Pelnas eis kairiųjų jū-; 
rininkų organiacijai.

Kalbės Liet. Youngstown©
■ konferencijos delegatai, nedė- 
! lioj, 24 d. Sausio (January),
■ Lietuvių Darbininkų Svetainėj,

Pradžia 6-tą vai. vaka-

Kova už paliuosavimą Tom 
Mooney, Harlan, Scottsboro ir 
visų darbininkų klasės kovoto-( 
jų yra mūsų kiekvienos dienos 
darbo punktu, šis parengi
mas bus vienu, kuris duos gerą 
programą. Kalbės nuo šios 
konferencijos Centro atstovas. 
Bus muzikos ir dainų vietos 
mėgėjų, šokiams grieš L.D.S. 
Jaunuolių orkestrą. Įžanga 
iki 7 vai. su korta 20c.; be 
kortos ir vėliau 25c.

širdingai kviečia visus
Clev. Liet. Dr-jų Delegacija.

išnaudojimą, stačiai per apvo- į 
girną.

Mainierių ‘Tamsumas

čia dirba ant dviejų pakai
tų,. vieni ant dienų, kiti ant 
naktų. Pirmiau ant naktų bu
vo ir draiverys taip, kaip ant 
dienų,sbet tūlas U.M.W. of A. 
(senosios unijoj) organizato
rius (kurį paprastai vadina 
“petčai”—su lopu ant akies) 
gavo darbą ant naktų; Ir vie
ną sykį mažai .buvo Rūsčių ka
rų, tai bošas neleido^ draiverio | 
į mainas. Bet, atėjęs į: darbą, 1 
tas “petčai” pasiėmė mulą ir | Leningrad._
pats sau varinėjo mulą, išsi- - - 
veždamas karus be jokio atly
ginimo. Kuomet bosas pama- . . . _ .
tė, kad John “petčai” gali sau tema į Nevskį chemišką
karus išsitraukti be draiverio, kombinatą.

Pradėjo 
dirbti naujas fabrikas ga
minantis superfosforatus.

i

■RjP'’
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; tuo būdu įvyksta neapsi-Į 
i žiūrėjimų ir pavėlavimų.

Alpio rolėje yra pasiryžęs pa- į visus klausimus kalbėtojas 
rodyti atsilankiusiems, kaip ją aiškiai atsakinėjo, ir visi susi- 
galima suvaidinti tinkamai ir' rinkusieji su kalbėtojo atsaky-

matą, o moterims išsimelavi- 
tai negalimas. daiktas.

Rusija? 1 *
Kalbėtojas atsakė, kad So

vietų Sąjungoje todėl tų pro
duktų trūksta, kad 1929 me
tais buožės, mėgindami pa-

Tai gal bus pas- kenkti darbininkams valdyme 
, sureng-1 šalies, išpjovė daug karvių ir 

fraternalių organizacijų ir'sunaikino daug kitų gyvulių.

949-959 Willoughby Ave
Tel., Stagg S84’

O, girdi, bolševikai valdo šeš
tadalį pasaulio ir neturi pie
no ir sviesto užtektinai paval
gyti, Tai, girdi, katra šalis

i riu.
Tas 

dentas

! gienė 
nė v • «• SIS
M. Vaidila, A

į darbių '__ ____  - ______ ___ .
I rasime draugus, su kuriais iš-1
I vien kovosime už i___  _____

pasikorė; Pagerinimą, eidami tikru kla- 
savo I siniu darbininkų keliu.

nieko nepagerinsime. Mes tu-, 
rime stoti į organizuotų, kovo-

J jaučių darbininkų eiles, į Be- 15 d. bendroj

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lįų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

Dirbantiems už $1.00, Bedarbiam už 50 Centų
Dienraščio “Laisvės” Bendrovės metinis suvažiavimas

PenKtad., Sausio 22, 1932
j; ( ■ s i - 1 • >

Puslapis Trečias
■ J.......................

Pastabos Tūliems Korespondentams «»»», . . . . . . . J
■ ; 4'4 11

jos ir gana painios.
■‘Moterims Neišsimeluosi” yra 
visi gabūs lošėjai, mylinti pro- 
letmeno darbininkišką sceną:

i d. O. Gudaitienė, L. Liutviniu- 
■ tė, J. Šulinskaitė, R. Astraus- 
t kiutė, K. Karpus, J. Savickas, 

Laisvė-j Šmulkštys, J. Smitrevičius, 
L. Jonikis. Jie 24-tą dieną 
sausio, bendrų spėkų 
nizacijų rengiamam 
re bus tie satirikai,

jrių atsilankiusieji turės ska- 
j Be kitko, buvo prašoma, i nflus juoko, ir daug galės pa- 
Į kad rašydami apie kokį grei- J sjmokinti, kaip gyvenime kad

Paskuti nėmis savaitėmis ir pertvarkyti, kad paskui sau 
draugai iš tūlų kolonijų pra- I pasisakius, galima būtų jau 
dėjo siuntinėti “Laisvei” ilgus nukopijuoti panašiai, kaip ko- 
aprašymus savo būsimų vai- kį diktavimą, 
dinimų, balių ir t.t. Tuos gar- : Jau ne kartą buvo ‘ 
sinimus kartais su paveikslais, je” tokių ir kitų praktiškų pa-i J 
prašo dėti į korespondencijas. į tarimų, bet tūli draugai jų ne-j 
Tuq būdu stengiasi išvengti . pastebi. Juos reikėtų išsikir-' 
apmokamų skelbimų. — Tad | pti ir praktikoje rašant išban- 
bent po finansiniai sėkmingų i dyti. 
pramogų organizacijoj turėtų 
neužmiršti savo dienraštį. — 
šičia .taip pat norėtume at
kreipi draugų domę į tai, kad 
dažnai iš tų rašymų - garsini
mų visai negalima suprasti 
įvairių turinio vietų. Pasitai
ko, kad atsiklaust rašėjo būna pieros sklypo.
jau pervėlu, o ir pats susira- ! p0 šiai dienai kai kurie korės- J 
šinėjimas del tokių smulkių 
dalykėlių bergždžiai gaišintų 
laiką redakcijos darbinin
kams. Taigi, kad ir dantis 
sukandus, prisieina talpinti 
daug maž taip, kaip parašy
ta, su ta minčia, kad “gal 
bent vietiniai supras.”

Dar pastebėtina, kad 
smulkmeniškiau tūli aprašo 
busimąjį savo “teatrą,” 1 
daugiau neaiškumų palieka sa
vo rašte. Tokius dalykus, drau
gai, rašykite kuo trumpiausiai 
ir aiškiausiai. Pirm prade
dant, patys sau tikrai išsiaiš
kinkite, ką būtent norite pa
rašyti, ir pasidarykite savo ra
šymui šiokį tokį planą. O kaip 
dabar yra, tai iš karto ma
tyt, kad rašytojas pradeda tik 
su abelnu miglotu supratimu, 
ir kol prieina prie paties bran
duolio, tai daug be reikalo pri
rašo.
Patartina pirm pradedant sa

kinį rašyti, visą jį sau pačiam 
ištisai pasisakyti ir žiūrėti, ar 
sklandžiai, aiškiai išeina. Jei
gu ne, tai išnaujo permąstyti i

Vaivada, A. Bartašius, F. Bal
takis, J. Labeika, B. černaūs- 
ka, P. čeraška, S. Gendrėnas, 
Motuzas, Gudelis, J. Bulis, J. 
Maldeikis ir G. švedas po 25 
centus, ir J. Totoris 30 centų. 
Viso pasidaro $16.55.
kių aukų surinkta $5.88. Viso 
pasidaro $22.43.

Varde A.L.D.L.D. 50 kuo
pos, tariu širdingą ačiū visiem 
aukotojams.

Rochestcrietis.

sutiko, išskyrus vieną Į šistų čebatlaižis nepasako apie 

manė, kad ištikro jkalbėtoją',^e^uvos biednuomenę, kuA 
sukritikuos su savo klausimais, j ne tik negali kiaulių pienu pe- 
bet jis labai apsiriko, nes kal
bėtojas tinkamai į jo klausi
mus atsakė, o publika turėjo 
skanaus juoko. I

Dabar pažiūrėkime, koks to 
fašistėlių čyfo pirmas klausi
mas. Jis pirma paaiškino, o 
paskiau paklausė. Jis, girdi, 
nesenai lankėsi Lietuvoje ir 
matė, kad Lietuvos ūkininkai i 
su pienu kiaules peni, o su Į B. Levanavičius, J. Stančikas, 

l; K. žu- 
i kauskas, N. Švedienė, K. Si
maitis, J. Kalvaitis, J. Kara-; 
nauskas, P. Balzaris, B. Duo- i 
ba, L. Vaišnora, K. Gečius, K. ] 
Banikat, M. Budris, V. Vii-1 
kauskas, A. Iršas, W. Yaki ir.

Įj. Marke'vičia po 50 centų; , 
[A. Velikis, J. Kulis, M. Pirą-, 

J. Prūsas, A. Ivanaitie-1 
Naująvičius, A. Bejve- j 

J. Lcikauskas, J. žemaitis, ; 
Balzaris, J.

Įnėti, bet pati negauna ]>ieno 
nei paragauti ?

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos padengimui lėšų. Su

brinkta $22.43. Kiek pinigui 
j atliks nuo padengimo lėšų,} 
‘.tai bus pasiųsta į Agitacijos 

’ f ondą.
Aukavo draugai sekančiai:!

Bell Phone, Poplai 7546

A. F. STANKUS
GRAHOKIU8-UNDERTAKBH

IlbalaaMuojM lr laidoj* oaaairodu* apt 
ritokių kapinių. Noriatlajj g*rMntO pa 
tarnaviMO tr nt kainų nuliftdlMo
valandoj* lauklUa paa man*. Paa man* 
galit* gauti lotua ant riauktų kapinių kv* 
rariaualu** vletoa* Jr at Um» kainų. _

| DIlllvIYlllvlt Cvl I-/ J-*, J VvHlllJv IX Cv vl « . v ♦ ‘ i * * 1

tesnį mitingą arba pramogą, įir ;vyksta kokios nelaimės, bet sviestu vežimų ratų asis tepa. jr j. Mikifa po $1.00
i _   _ 1 _ _   — J ~ ~ - *- * •» v/'li n n I c nx ti Ir O i VO Ifln uoc* i _ _ XT _ “draugai korespondentai neį-ijas g-aiįnia nugalėti, tik vei- 

: bruktų jį kur į vidurį, bet įdė-, ]ęjm0 būdu. Prie minimo vež
tų korespondencijos pradžioje ^alo yra daug darbo meninin- 
arba parašytų ant atskiro po- į<u pacĮėta. Jį rengia Aido -r- - . -- - .
’Tačiaus dar ir i choras, A.P.L.A. 47 kp. Ir genau valdoma, Lietuva ar 

Į Liet. Darbininkų Susivieniji- 
pondentai tokius jiems svar"ijimo 21 kp. Tai didelės spė
riausius pranešimus palaido- 1 p0 ]ošimui bus ir šokiai.

i ja ’ tarp ne tokių skubių daly- j jviums reikia visiems susidomė-
I ti, rengtis ir būti tame pramo- 
' gų vakare.

Daugelis pradeda bile žodį kLltjnis tokis vakaras,
tas
dailės spėkų šiame sezone.

. Dainų Aras.

Įsu didžiąja raide, kaip kur 
jiems gražiau atrodo. Kiti pri- 

juo Įstato taškų beveik po kiekvie-Į 
Į no žodžio. Draugai, kur tik-i 

tuo i rai nežinote, kad reikia taško j 
bei didžiosios raidės, vely pra-; 

Įleiskite be taško ir dėkite ma- Į 
ižąją raidę. .

Pagaliaus, kodėl neperskai
tyti sykį kitą gramatikos?

Kurie rašote mašinėle, nie- 
! kuomet nerašykite’ suglaustas 
Į viena prie kitos eilutes, kaip 
Įsakoma, “single space.” Ar 
Į trumpą ar ilgą dalyką rašote,} 
; visuomet rašykite eilutes atstu ] 
Į vieną nuo kitos (ant rašomos - & 
I mašinukės tarp eilučių reikia Ir 
palikt “double space”). Tuo-Į / 

! met bus vietos kur įrašyt pa- Į ‘ 
’taisymus, ir statejams nesu- 
i glaustą raštą daug parankiau 
ir našiau statyti.

Tokiu būdu pasidarė trukumas 
minėtų produktų, >bet kiek jų 
yra, tai skiriama proporciona- i 
liai; o ne taip, kaip Lietuve-! 
je, kad turtingieji buožės iri 
didžiapilviai klebonai pienu • 
kiaules peni, o mažieji ūkiniu-! 
kai >ir bežemiai negauna nei į 
matyti sviesto arba pieno.

Bet aš nuo savęs štai ką ! 
turiu prįdėti, kad tas fašistų ’ 
čyfas, kuomet buvo Lietuvoje, į 
lankėsi pas savo du brolius, 
kurie minta Lietuvos liaudies 
krauju ir prakaitu, nes vie
nas jo brolis yra klebonu ir 
geras Lietuvos liaudies mulkin
tojas,o mum yra gerai žinoma, 
kad ir' caro laikais kunigai pie-

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Biznieriai, Garsinkites 
“Laisvėje.
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DETROIT, MICH. — Tūlas 
žmogus, pasivadinęs A.L.D.L. 

! D. 52-ros kuopos nariu, rašė 
num.'4-me “Naujosios Gady
nės”, kliudydamas mane, J. 
Gugą. Sako, spalio mėnesį M. 
Masį prašalino iš A.L.D.L.D. 
52-ros kuopos, o Masio vieton 
priėmė į 52-rą kuopą ekstrą- 
kairųjį J. Gugą.

! Taip, priėmė, bet ne vieną 
i, rodos, priėmė 

jį 52-rą kuopą apie 20 narių. 
(Tie nariai visi yra kairūs, kaip 
i ir visa 52-ra kuopa, ne Prū- 
Įseikos pasekėjai, kaip kad 
j “Naujosios Gadynės” korės-j nu kiaules penėdavo ir svies- 
jpondentas; ir geriau būtų, kad , tu ratus tepdavo. O kitas jo 
jis pasivadintų stačiai sklokos I brolis yra didelis fašistas ir 
nariu, o ne 52-ros kuopos na- j daro pragyvenimą iš Liėtuvos 

į darbo žmonių kruvino darbo.;
i Tai kodėl jis negali pienu kiau I 
lių penėti ? Bet kodėl tas fa- 1

Tūkstančiui Ypatų Vištienos Vakariene

Įvyks Nedčlioj, 14 d. Vasario-Feb, 1932
PUIKIAI ĮTAISYTOJE GRAND ASSEMBLY

318 Grand St., kampas Havemeyer St., Brooklyn, N. Y

Nustojęs Vilties, Pasikorė 
Darbininkas

Sausio 8 d. š. m. 
darbininkas C. Egardas, 
garaže po num. 257 Cole Ave. 
Paliko moterį su keturiais sū
numis ir viena dukteria. ' Se- į 
niausiąs iš vaikų yra 16 metų,! 
o jauniausias 6 metų. !

C. Egardas dirbo Goodrich Susidomėkime visi, Detroito 
gumos kompanijoj per 17 metų. 
Sumažėjus spėkom ir gabumam, į 
boseliai pradėjo jo neapkęsti 
ir statė jį prie bjauriausių dar
biu Jis stengėsi dirbti, kiek tu
rėjo pajėgų, norėdamas palai
kyti savo šeimyną. Bet “soak- 
st,one” medžiaga pagadino jam} 
akis, ir todėl to jis negalėjo at
likti tiek darbo, kaip buvo įsa
kyta.

Egardas buvo nusiųstas pas 
akių gydytoją. Bijodamas,, kad 

” kompanija jį neatstatytų iš 
darbo, jis daktarui aiškino apie 
savo .didelę šeimyną. Daktaras 
jį tik pajuokė ir pasakė, kad su 
tuom aš, girdi, neturiu nieko 
bendra.

Tie daktaro žodžiai labai už- Kių bėdų

Apielinkes Lietuviai 
Darbininkai

Proletmeno vietinės dramos 
kuopos dailės spėkos ir did

žiulis Aido Choras dalyvauja 
išpildyme vieno iš įdomiausių 
rengiamų vakarų, sausio 24 d., 

II.AS. svetainėje, ant 24-tos ir 
Michigan Ave., 6:30 vai. vaka
re, perstatys trijų veiksmų ko
mediją “Moterims Neišsime
luosi”. Aido Choro mokyto
jas W. Gugas, neblogai žino
mas detroitiečiams, kaipo dai
lės mylėtojas ir jaunas daini
ninkas sęlistas vaidins atsako- 
mingą rolę komedijoje “Mote
rims Neišsimeluosi.” Tai bus 

j žentas Alpis. Jis turės yiso- 
: kių bėdų, vargo ir nelaimių, 

gavo Pigardą. Sugrįžęs į dirb-itai vis del savo mylimos mo- 
tuvę, pas bosus irgi sau vilties į teries, padaryt jos ateičiai pa- 
nePhdo. Bosai jam pasakė įsi 1 ..................
taisyti akinius ir pasiuntė na-|mas, 
rno, primindami, kad akiniai Alpio rolę jis lošdamas iškels 
kaštuos $40.00. ir savo uošvio didelį ‘tame pa-

C. Egardas verkdamas visa siryžimą ir neapgalvotus šu
tai papasakojo savo moteriai išmanymus; tai vis tik del to, 
vaikam, žinodamas, kad jį' kas jį ir tulus jo kitus draugus 
pavarys iš darbo, ir ’ nebus įvertė nesumaniai meluoti savo 
jiems galima prasimaitinti. O [moteriai, uošvei ir net ištiki- 
jis labai mylėjo savo žmoną ir 
vaikus. Tad jis jiems ir pasa
kė, pasikarsiu, o jūs gausite iš 
Goodrich’ kompanijos apdrau- 
dos pinigus (insurance), ir tuo 
būdu jūs galėsite iš mano po
mirtinės pragyventi, 
lutinai paleiš mane iš darbo, 
tai jau bus pervėlu .jums gau
ti bent ką iš kompanijos.

Moteris ir vaikai maldavo, 
kad jis nesižudytų, ir ramino 
jį, kad, esą, skiepe turime bul
vių ir “pyčių”. Bet perkalbinė- 

w jimai nieko negelbėjo. Jis bu-1 
vo nustojęs vilties pasilaikyti 
sename darbe arba gauti kokį 
naują darbą, o nenorėjo su sa
vo šeimyna papult į bado nas
rus ; todėl atsikėlė anksti ry
tą ir pasikorė.

Draugai, mes neturime verkt, 
šeimynas apsikabindami, kar
tis, šokti nuo tiltų bei kitaip 
Žudytis. Tuom klausimo neiš- 
rišime nei darbininkų klasei

sklokininkų korespon- 
kai kam sakė lapkričio 

i konferencijoj 
Tarybas ir kovoti.' Ten | Michigan© valstijos lietuvių 

j d a r bininkiškų organizacijų, 
savo būklės kad J. Gugas sykiu su “bimbi- 

niais” smerkė Pruseiką, But- j 
kų ir Strazdą; ir kt.

Taip, aš nurodžiau jų dar
bus, kad jie buvo ir yra opor- 

1 tunistai ir sykiu kritikavau pa
tį minimą “Naujosios Gady- i 
nes” korespondentą. O kai } 
del jo tvirtinimo, kad Gugas j 
vadindavo Komunistų Parti-Į 
jos narius šarlatanais, aš taip 
vadindavau tokius, kaip Pru- 
seika, Butkus, Strazdas ir tam
st? patį sykiu.

Kadangi tamsta ir tamstos 
vadovai buvote ir esate deši
nieji oportunistai, tai ir nuke
liavote į dešinę, susilygin
dami su socialfašistais, ir aš 
jūsų negaliu kitaip pavadinti, 
kaip tik .darbininkų apgaudi
nėtojais. Ir, sklokininkai, ne- 
manykite^ kad* jūsų vadinami 
“ekstra-kairieji” eis su jumis. 
Ne kartą, bet tūkstantį kartų 
yra verčiau eiti su drg. Bimba, 
nekaip su jumis.

J. Gugas.

piiems draugams. W. Gugas

W. Gugas

Pasekmingos Prakalbos

A.L.D.L.D. 50-ta kp. suren- 1 
gė prakalbas draugui Mizarai, 
kuris nesenai sugrįžo iš So-Į 
vietų Sąjungos. Prakalbos j 
buvo tuomi pasekmingos, kad 
žmonių buvo prisirinkus pilna 
Gedemino svetainė. Pasiro
do, kad žmonės žingeidauja| 
išgirst apie darbininkų valdo-: 
mą šalį ir nori žinot, kaip dar-! 
bininkai gali valdyt šeštadalį i 
pasaulio be ponų pagelbos.

Drg. Mizara davė platų pra
nešimą, ką jis matė ir ką gir
dėjo važinėdamas po darbinin
kų valdomą šalį. Kalbėjo | 
apie dvi valandas ir atsakinėjo 
į klausimus daugiau valandą | 
laiko. Tokiu būdu prakalbos 1 
užsitęsė iki dvyliktos' valan-J 
dos, ir pasibaigus prakalboms 
dar žmonės nenorėjo skirsytis, 
bet sustoję pašaliais diskusa- 
vo apie Sovietų Sąjungą ir 
apie kapitalistų valdomas ša
lis, o ypatingai darbininkai 
diskusavo apie Amerikos “ge
rovės” laikus, kur mes gyve
name ir laukiame trupinių nuo 
turčių stalo už savo sunkų dar
bą. Buvo visokių klausimų ir

E 
E:

E 
E

Po suvažiavimo, toje pačioje svetainėje bus gera vakarienė už lakiai žemą įžan
gą: dirbantiems doleriu o bedarbiams tik pusė dolerio. Taip pat bus ir graži pro
grama, iš dainų, visokių muzikalių kavaikų ir prakalbų. Kadangi svečių suvažia
vime bus iš kitų miestų, tai turėsirtfe svečių dainininkų ir kalbėtojų.

Iš anksto įsigykite bilietus
šokiai prasidės 7-tą valandą vakare irtęsis iki 12 vai. nakčiai. Gi’ieš Retikevi- 

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

3
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Nedėlioję, 24 d. Sausio-Jan.,

HUNGARIAN WORKERS SVETAINĖJE
PRADŽIA 5:30 VAL. VAKARE NEW YORK CITY

Aido-Lyros Choro Merginų Sekstetas, kuris dainuos šiame koncerte

Taipgi bus ir daugiau kavalkų: A. Velička, tenoras, dainuos soo. J. L. Kavaliauskaitė, mezzo sopranas, 
dainuos solus ir drg. V. Bovinas pasakys puikią prakalbą.

PO KONCERTUI BUS ŠOKIAI.
Parankus atvažiavimas iš abiejų miesto galų. Iš up town ir downtown reikia važiuoti Lexington Ave. 

“subway” ir išlipti ant 86th St., expresu važiuojant, o lokalu—ant 77th;St.. Taipgi gerai atvažiuot 2nd 
Avė. ir 3rd Avė. “eleveiteriais” iš abiejų miesto galų. 2nd Avė. “L.” stotis ant 80th St.; 3rd Ave.—84th St. 
Iš West Sides važiuojant, reikia davažiuoti iki Times Sq., paimti “shuttle” ir davažiuoti iki Lexington 
Ave. subway. < . ‘ .

Taipgi turėsime valgių ir “minkštų” gėrimų, ir bus puiki muzika.
Ateikite anksti. " ■ ■ ' "
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pitalistinės ponios; ir tas su-j ti už 15 dol. savaitėj. Panai-

SUBMARINA1 A. S. Novikov-Priboj
Vertė D. M. šolomskas

buškin, mašinistas, bet visas drebėjo, kaip(Tąsa)
Kartą virš galvų kas tai susibeldė. Vi- aPūšės lapas, 

si sulaikėme kvapą, manėme, kad surado i e ~ 1U * - 
mus. Tyla. Nieko daugiau nesigirdi, ir 
vėl laukimo valandos. Žmonių veidai pa
gelto. Oras užsinuodija nuo susijungusio 
jūrų vahdens ir įvairių rūkščių; nuodų ir 
gazų pasidarė daugiau. Gerkles ir krūti
nes graužia, galva svaigsta—ausys apkur
to.

Sorokinas jau pusiau 
Skundžiasi, kad negali 
Štai tamsoje šūvis. Jį 
garsus balsas:

—Šviesą duokite!
Zobov iškėlė augštai lemputę. Visi įde- 

beme akis. Tarp lovelių blaškosi persišo
vęs Sorokinas. Jis mosuoja rankomis, puo
la, keliasi, kriokia. Į visas puses laksto 
vandens sriovės. Atrodytų, kad jis mau
dosi, bet tam atrodymui prieštarauja kru
vinas veidas.

—Broliai!—pasigirdo rustus Zobovo bal
sas.—Gana save apgaudinėti. Pakol prisi
rengs mus išgelbėti, jau bus pervėlu. Ga
las grūmoja, jeigu mes nepanaudosime vie
natinę išsigelbėjimo priemonę...

—Kokią priemonę? Kokią?—klausė visi 
kartu.

—Draugai, mes turime čia korkus, ku
rie kelia ant vandens į viršų. Kiekvienas 
mes turime jais apsirengti. Oras pas mus 
kambaryje be galo suspaustas, jis pagelbės 
atidaryti torpedų' vamzdį. Užtenka mums 
tiktai atidaryti jį, kaip mes išlėksime kaip 
korkai per išplukdinimo aparatą. i metų sukilimai pasiliks atmintyj, o ypatin-

. Jei&u taip, tai dar reikia atidaryti Kronštadtas, tas jūreiviu miestas.
orą pučiančius baliunus ir paleisti orą }j Dap tamgug rytag. Fortas No. 6. Kaip 
musų bambai į, o tas mums, dai daugiau i f01.įas įajp jr mjestas paslėpti nakties gle- 
palengvins andaiyt toi pėdini vamzdi I byje ir tiktai vienur kitur žibančios lem-

Is priešingos puses, pasigirdo keno tai!))oį ime kad tai miegtas. Tvirtumos 
stuksėjimas. Zobov vienu šuoliu jau buvo i nam;,ose dar t la. Juodos kanuoiiu gerk- 
prie sienos. Pas visus džiaugsmo mintis- ,6g iškištog pep mflre padarytas skyles. 
issigeloeti.. įPučia tvirtas jūrų vėjas, augštai erdvėje

Veik visi mes esame susipažinę su Mor-; laukia tamgūgJ kai g'vino h. š žio debe. 
zes telegrafo A-B-C. Zobov jau kalba-tele- įį j Retkarčiais dingos bangos, tartum 
grafuoja, oficienus jam duoda patarimus. , ; ;k šturmuoja tvirtumo! siena.

Bijau!
—Tu gremėzde, visada tik ant gatavo! 

Eik į mano vietą!—pakeitė jį Zobov, ir at
sistojo pirmasis. Sidorov paleido orą iš 
kubilų. Mūsų kambaryje pradėjo ūžti su
spaustas oras ir vanduo taškytis. Oras 
spaudė mus, kaipo kokis galindas prosas; 
akys skaudėjo, prisiėjo prisidengti ranko
mis. Zobov iš visų spėkų atidarinėjo 
vamzdžio dureles...

Kas su. manimi dėjosi, daugiau jiieko ne- 
oficieriaus j pamenu, tik žinau, kad kaip kokis kamštis 

; išlėkiau per torpedų vamzdį. Kokia tai 
! spėka išstūmė, ir pagriebė jūrų vanduo...

Kada atsipeikėjau, ties manim stovėjo 
daktaras su juoda barzda; ant jo pečių si
dabrinės antpetės, o slaugė kišo kokius tai 
stiprius vaistus prie mano nosies... Pasi
rodo, esu išrengtas, galva nuvyniota ir 
randuosi ant vieno iš karinių laivų... Iš 
karto man puolė mintis: gal mirštu, gal 
tik paskutinis sapnas, bet apsidairius pa
stebėjau plaukiojančius minininkus, laive
lius ir valtis. O greta manęs sėdėjo Zobov.

•• —Aštuonis jūreivius išgelbėjome, iš
plaukusius'ant vandens paviršiaus.

—Taip tikrai, tik vienas dingo,—paaiš
kino Zobov, kuris ir patsai save ir mus iš
gelbėjo iš jūrų dugno nuo kitaip neišven
giamos mirties.

gyvas dejuoja
ilgiau laukti...

sekė

* * *

Drg. Zobov ėjo keliu savo draugų, keliu 
klasių kovos. Tas kelias sunkus, kruvi
nas, bet vienintelis, kuris vedė prie pasi- 
liuosavimo. Bet jis reikalavo aukų. 1905

Retkarčiais 'galingos bangos, tartum 
s sieną.

Viešpataujanti klasė ruošė mirtį savo 
' priešams. Jau buvo įkasta du stulpai apie 
j 40 metrų viens nuo kito, o tarpe jų įteinp- 
; ta stora virvė apie 3 pėdos augščio nuo že- 
į mes. Už pusės valandos pirm nužudymo 
laiko, jau atvarė 19 jūreivių, nuteistų su
šaudyt.

Iš jų vieni buvo nusiminę ir galvas nu
leidę, bet didžiuma ėjo, augštai išėlę galvas 
ir drąsiais žingsniais. Dairėsi aplinkui sa
vęs, j ieško darni, ar nepamatys sau artimų 
draugų veidų. Bet veltui, nes priešas ap
supo juos tik “priešais.” Čia stovėjo jiems 

i svetimi ginkluoti šautuvais žmonės, išsiri-

■ —.- ... —........... -? (Kas ten?)
—. .- .-. .- ... (Narai)
—Ką manote daryti?
—Kol kas mes užkabinsime retežius, o i 

kada atvyks “Mudrec,” tai ištrauksime..
—O kur dabar yra “Mudrec”?
—Jis prieplaukoje.
—O kada jis pribus?
—Už dvylikos valandų.
—Tai jau bus pervėlu. Mūsų‘gyvenimas

1 apskaitliuotas minutėmis.
—Taip, mes žinome, bet greičiau negali-

• ma.
—Tai kam tad jums dar trūstis?
—Valdžiai laivas brangus.
Narai ką tai dar daugiau stuksėjo, bet 

mes jau neklausom jų. Zobov, kuris taip 
nori ištrūkti, ne del savęs, bet del to savo 
prakilnaus darbo, tik ranka numojo ir 
pradėjo ruošti mūsų gelbėjimą per torpe
dų vamzdį.

—Sutinkate, draugai ?
—Sutinkame! — buvo vistj atsakymas.

■ Sutvarkyta, kuris turi eiti pirmas. Visi 
užsidėjo ■ korkinius drabužius ir diržus. 
Apgaubėme sau galvas, kad vos akys ma
tosi, idant išvengus sužalojimo ir nors kiek 
veidą apsaugojus nuo vandens spaudimo. 
Atidarėme išplukdinimo aparatą'; užtenka 
paleisti orą iš kubilų, o jo spaudimas at
liks paskutinį reikalingą darbą. , , . , . n ,

Sustojome Visi, paeiliui, kad Sektume b,u/° . . Mkasmd^at
vienas paskui kito. Tik Mitroškinas, pasi-! ’Cle.r2« valdomi. Taip tai rengėsi susau- 
lil laive gulėti ant narų, Zobov buvo ket- dytl Jur«vius sukilėlius. , 
virtas iš eilės. Priešakyje atsistojo Ria- (Bus daugiau)

Apkaltintuosius sukilėlius privedė prie 
virvės ir. sustatė į ilgą eilę. Prįeš juos pa
statė jūreivių šaulių kuopą, susidedančių 
iš pačių labiausiai atsilikusių jūreivių, ačiū 
tam specialiam lavinimui, suprantama, 
kad ši kuopa, geriau, kaip bent kuri kita, 

; galėjo atlikti jai skiriamą darbą—budelių 
darbą. Ir tiksliai šią kuopą atvežė iš 
Orięnbaumo tvirtumos, Bet del viso ko, 
užpakalyje jų,., kad kartais ir šios kuopos 
jūreiviai nepasipriešintų šaudyti savo 
draugus, buvo pastatyta tokioje pat padė; 
tyje kuopa gvardijos egerių'; o užpakalyje 
jų—trečia eilė tokioj pat padėtyje rota iš 
Enisejaus pulko; o visų šių; trijų rotų ųž- 
_ 1__1 2-    i._ 1LĮ_T‘> 1* 11 . _ • iv*

tvėrimas jau šiandien niekur 
nepasirodo ir išnyko, kaip per- 
'nykštis sniegas. Kad taip ne
būtų ir su Albertu, nes ne vei
dui žmonės kalba, kad pagyro 
puodas niekad netaukuotas.

Alberto graudūs verksmai, 
žmogus verkia, kad ALDLD. 
Centro Komitetas šluoja lauk 
iš organizacijos visus jo vier- 
nuosius, kufie griebia šios or
ganizacijos kuopų bei apskričių 
iždus ir neša Albertui. Mat, 
žmogui yra labai graudu, kad 
šitie gaivalai jau daugiau nega
lės šios organizacijos turto ga
benti ponui Albertui, nes jau 
jie yra išmesti iš organizacijos. 
Tai ve del ko tam ponui yra

kinta bonai ir vakacijos. Tas 
viskas buvo paskelbta apie ka
lėdas. Darbininkai išgirdę 
pradėjo kalbėti, kad kompani
ja apdovanojo kalėdų dovano
mis. O ant naujų metų viso
kie išnaudotojai ir jų agentai 
siuntė per radio visokius lin
kėjimus ir “prosperity,” o 
kaip išrodo, tai vis didėja 
skurdas ir alkis.

Miests neva bando pagelbėt 
skurdžiams ir alkaniems. Su
laikė mašinoms dirbt darbus, 
idąnt padaugint darbo.

ĮMiestas į skolas perlindęs ir 
dar vis daugiau lenda. Pa
staruoju laiku užtraukė pasko
la* iš bankų ant pusės miliono 
delei vięšų darbų. Miestuitaip grandu/ Todėl jis ir re-r .

kia, kad bimbiniai “griauja” I lendant į skolas didesnius nuo
šimčius reikia mokėti, o tas at- 
siliepia ant gyventojų, Tak- 

j “pa- sos kyla* Rendos ir nebus ma- 
“didžiuma” dinamos; našta vis didesnė gu- 

narių eina su jo viernaįsiais, pa an^ darbininkų, 
ką ALDLD. Centras išmetė iš: 
organizacijos už grobimą A.L. i iys išleido laikraštuką (shop 

paper) “The Live Current,” 
nurodant General Electric Co. 
darbininkų skriaudas. Tas, ži
noma, bosams nepatiko. Patė- 
mijus dalinant minėtą laikraš- 
tuka, užsiundė policija ir su-

Iš-

Albertas rašo apie savo “pa
sisekimus”, kaip

D.L.D. turto ir nešimą Alberto 
“Klampynei”. Ve kaip jis ra
šo : “Maspethe sykiu su drg. 
Cibulskiene stos beveik visi kp. 
nariai, o tas reiškia išbraukimą 
apie 20 narių”. Bet ant to pa
ties puslapio tik antroje špalto-, areštavo du darbininku, 
je rašo sekamai: “Maspethe' laikė 8 dienas kalėjime, nesu-

išnaudoja. ': z : *• • :'■ ■
Bus šokai, bus skanių valgių 

ir saldžių gėrimų. ■'
Vienas iš Rengėjų.'

HARTFORD, CONN

darbininkų iš, 
Reikia tik ge
tai visos dirb- 
veik kasdien,

Bedarbė Didėja; Miesto Ban
ko Užsidarymas; Kiti Visi 
Bankai Neišduoda Pinigus.
Nepaisant, kaip kapitalistai 

ir jų visi tarnai slėptų bedar
bės augimą, o ji auga su kiek
viena diena ir to nepajėgia už
slėpti. Štai šiomis dienomis 
Royal Typewriter kompanija 
atleido daug 
savo fabriko, 
rai prisižiūrėti, 
tuvės atleidžia
tik steigiasi slėpti, paleidinė- 
damos po mažą dalį, taip kad 
nebūtų didelio pastebėjimo. 
Mat, dar vis jiems pasiseka 

i darbininkus apmulkinti paža- 
Komunistų Partijos branduo j dais, kad “ot čia tik pabūkit 

ramūs, o tuoj vėl prasidės ge
ri laikai.”

“Gerus” laikus žada kapi
talistinė spauda kasdien, ku
nigai bažnyčiose, per radio po-: 
litikieriai, visokios kitos mul-,

‘KOMUNISTAS” 
LKP. CK. organas 
Eina kas antras menuo

Kaina 1932 metams: Lietuvoj: ats
kiri ekz. — 25 cent. Amerikoje: me
tams—60 cent.; atskiri ekz.<—10c.; 
Vokietijoj: metams — markė; atski
ri ekz — 20 f.; SSRSu^metams — 1 
rub.; atskiri ekz.—20 Kap.

''.

f

“Partijos Darbas”
LKP CK. organas paskirtas dar

bo klausimams
“Partijos Darbą” privalo skaityt 

kiekvierras LKP ir komjaunimo są
jungos narys.

Kaina 1932 metams ^Lietuvoje: at
skiri ekz. — 25c.; Amerikoje metams 
—<1 dol.; Vokieti joj :metams-T-2 m.; 
SSRS.: metams—2 rub.

“Komunistą” ir “Partijos darbą” 
galima užsisakyt “Balso” adresu.

Pranešimai iš kitur

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 1 Irtos kuopos metinis 

susirinkimas bus sekmadieni, 24 sau
sio, Lietuvių svetainėj, 29 Endičdtt 
St., 10:30 vai. ryte. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų aptarti. 
Gausit naują knygą.

Sekr. J. Karazija.
* (18-19)

WORCESTER, MASS.
, . .. I L.D.S.A. 2-ra kuopa rengia kepu-

kllltojų įstaigos, kurias Jie pa- rių šokius Šeštadienį, 23 sausio, Lie- 
vadinę “labdarybės..............
mis, kaip kad 

ir kitos, 
j orų nuskirtos bedarbiams I 

,___ _________ , t______ v ............. .. .. ..........“gelbėti.” Jei darbiniu-}
kad eina visa kuopa su!gynimo skyrius. Nuspręsta va- kai permatytų, kad bedar-

20 narių, o jau kiek vėliau tik į ryti bylą iki galui, neveizint be nesimažina, o dar didėja 
o iš tų 9 narių dar,kiek lėšuos, kad apginti darbi- ir. didės, tai jie pradėt^ neti- 

• • • . . i • , . . k-j-į muikintojam, imtųsi smar-
kiau organizuotis ir reikalaut W'st*

'socialės apdraudos bedarbiam, ikare.

reorganizuojant kuopą su opo-1 tikdami išleisti ant parankos. Chest 
ziciją nuėjo devyni nariai.” Tai j Pradėjo darbuotis vietinis 
kaip greit nusileido; iš pradžių;Tarptautinis Darbininkų Apsi
rašė, 1

įstaigO- tuvių svetainėj, 29 Endicott St. Pra- 
‘Cnmmiinitxz 4žia 7:30 vai. vakare. Už įvairiau- 

. sias kepures bus duodama dovanos,
miestų ma- I Įžanga vyrams 35c, moterims 25c.

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjos.

(17-18)

9 nariai, < 
kažin ar 5 nariai eina su sklo- ■ ninku teises, 
kininkais. Galima pasakyti, i 
kad ir visose tose kuopose tokia' 
ta narių “didžiuma” eina 
skloka. Tik be reikalo pbnas 
Albertas taip pučia tą savo mui- i
10 burbulą, nes jis sprogsta ir 
nieko nelieka.

* * *
Tas ponas giriasi, kad jau ir 

Pittsburgh© apielinkėj turi 
apie pusę tuzino skaitytojų, 
esą, “Drg. čirvinskas iš Carne
gie rašo, kad ten pasisekimas 
užtikrintas.” Kodėl ne? Juk č. vardą slaptybėj. 
APLA. 3-čios kuopos susirin-1M daryt. ’ _ _ vksu eu-.

kime uždusęs agitavo, kad tik J.^debaraudt kreipėsi priedo- taupyty centų del juodos'die-! 
Užsirašytų tą šlamštą. Na, ir i y-B as geišoj o ..........
įąip. jam 'pavyko fa išlamšta ‘ J°^' viršininko, .pareikšdamas, 
įpiršti kuopai? '“Draugas” čir- Jei nubaūsite juosėtai sukelsit 
vinckas skaito, Jr rodos dar kas J® didelį pasipiktinimą pas vie- 
iš “keleivinių”, tai ir viskas;;Bnius gyventojus ir darbinin- 
susipratę darbininkai, “Lais-' ^us’ ^es /ra didelis sentimen- 
vės” ir “Vilnies” skaitytojai, i ^as. užuojautos to laikraštuko 
to šlamšto neprenumeruoja. J° dalintojų. 
Na, ir dar: gal kas nors Mc
Kees Rocks. Gal “čirvinckas” 
numerio antro užsirašė. Tai ir| 
viskas. Gal dar jiems pasiseksi

Nebūnant ant vietos advo- 
}. kak), I 

su: ginti suareštuotus darbiniu-ikin kad pasl6pti 
[kus, nutarta kreiptis į New Į • 

jYorką prie Tarptautinio Dar-j 
bininkų Apsigynimo, kad pri- j 
siųstų advokatą. Gauta at-; 

'sakymas per telegramą, kad! 
šiuom laiku negalima, ir pata-} 
ria atidėti bylą ant savaitės 
laiko.

Pasitarta ant vietos su ad-
vokalu, kuris prašė užlaikyti lcentą nui)eš6. _____

- - urode, darbininkų verkia, aimanuoja
Tuomet drg. C. }neįekę savo vįs0 amžiaus su-

1, ; . i , j ■ j • 1 disku

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos ssuirinki- 

mas bus pirmadienį, 25 sausio, Rusų va. 
Visi nariai ateikit, yra svar- 

Atsiveskit ir
Sekr. J. Vaitkus. 

(17-19)

kuris stotų atviiai ap-,Q fabrikantai ir valdžia mul-'bių . reikaly aptarti. 
------------------- i bedarbės !naujųnar,ų-

Na, irpicijos teisėjo ir paties polici-1nos"

I

Bank andį 
Buvo ga-

Sausio 2 d. City 
Trust Co. užsidarė.

i na didelis bankas
! daug darbininkų pinigų taip- j sausio, iLetuvių svetainėj, 29 Endi- 
gi žuvo. City Banke daugelis j SBusPl'dtektSu;j!>m71'bedarbė
ir lietuvių pinigus buvo pasi- Į,klausimu ir kas turi vadovauti lietu- 

■dėję, ir jis daugelio paskutinį • yių darbininkų įėjimą Daugelis 
1 ” T'riV I darbininkų mano, kad si bedarbe, sis

lUKSianciai krjzis yra tik laikinas nuotikis, kad' 
, bile diena viskas pagerės. Ar. iš-,* 
_ i tikrųjų taip yra? Ot apie tai‘ir bus, 

( JL.-usuojama. Kitas klausimas, keno 
■ vadovybę lietuviai darbininkai turi! 
seląti? ,Šjs klausimąs ęukelia daug

. v ' , v .-.v 'ginčų ir argumentų. Todėl visiH Minimo banko užsidarymas draugai ir draugės, dalyvauki^ šiose'
. Įžanga veltui. 

Komitetas.
(17-19)

NEWARK, N. J. '
atsiimti bent Smagiausia ir Puikiausia Vakariene 

Kas įspės, kas bus 24 d. sausio 
(January), 1932? Kad nesukt galvų 
ilgai, tai jau aš pats pasakysiu. Tai

WORCESTER, MASS.
. . j Komunistų Partijos Lietuvių Frak-
IV jame į ei ja rengia diskusijas sekmadienį,, 24

supurtė ir visus kitus bankus diskusijose. Įžanga veltui. 
(Hartforde. Kitas užsidarė j 
East Hartforde. Sausio 4 d. _ 
visi bankai užplūdo žmonė
mis, norinčiais t__ ,____ ____
dalį pinigų, bijant, kad visi ne- 

| prapultų.
vieĮtinė buržuazinė spauda už-1 ’ . j ,• I Vtxixcxx OU puiA.i<x ik iwut'

> Šunybes kompa- i ^er dieną, nuo 9 ryto iki i certine programa, kurią atliks pats
I * * III
į Pratt gatvė buvo užsigrūdus ■ 

visi stengėsi l-ji
12 policijantų 

pusėj darė

Masės žmonių reikalauja 
daugiau tokių informacijų, nes j 

i, ■ ■ • - “ ■ ■■ - " ■
uar j.e.ns paS1SUKS M aPie.visas „ 

suklaidinti viena ar kita darbi-i11 agentų. Tą viską: 
ninką, bet tai ne ilgam^ Kuo-! ^laus? V sutJko Pahuosuoti. . 
mot darbininkai pamatys, i<a(j ’į: reikalavo daugiau to laik-j ninigu. 
jie eina su kontr-revoliucionie-1 ias^u <0 neplatinti. Bet tas , .....
riais, jie juos tuoj pames. 

* >|S *
Kaip matyti, prie sklokos su-\; kio;

simetę tokie elementai, kurie 'Tam reikalinga pinigai, 
nesiskaito su jokia partijos dis-.aukauja Komunistų

Society for Savings Bank bus smagi linksma Sietyno Choro 
° , .. .. i vakariene su puikia ir linksma kon-

3 vai. po pietų, ir visa ten j choras ir jo nariai choristai: 
Prat.t irnf.vp huvn nžsiarūdiisi duetus ir dar daugiau ir da

: solus, 
dar dau- 

. Draugai-ges darbininkai-kės! 
ūs jau gerai žinote, kad Sietynas 

per pastaruosius metus jums tarna
vo. Jus linksmino ne tik Newarke, 
bet ir visoj jo apielinkėj, teikdamas 
operetes, dainas ir t. t. Mes tiki
mės turėti choro simpatizatorių iš 
visos New Jersey ir New Yorko apy
linkių. šį sezoną choras turi pasi- 
briežęs jau gerų parengimų ir ope- 

Praeitus metus choras links
mino darbininkišką publiką, linksmins

. Visi ir visos sekrfiadic- 
į, 24 sausio (January), į Jurginę 

i svetainę, 180 New York Avė., New- 
‘ (17-18)

Koresp.

PHILADELPHIA, PA.
Bedarbių ‘ Tarybos susirinkimai . 

įvyksta kas ketvirtadienį, Liet. Re- «• 
pub. Kliube, 1011 Fairmount Ave., 
7:30 vai, vakare. Ahtros kuopos su
sirinkimai laikoma kas sekmadienį, 
po No. 928 E. Movamensing Avė., 
12-ta vai. dieną. Visi lietuviai be
darbiai lankykit susirinkimus, nes tik 

. rniKY bepdrai iškovosim pagerinimą esamų 
Knni SKAITYKIT IR PLATI N- sąlygų.

L. P:variūnas. 
(17-18)

depozitoriais;
rraštuko neplatinti, { .
'darbas nesustos. Nutarta iš-iYn11^,
i leisti laikraštuką kas mėnesį ir j ., . .i nurodyti visas niekšystes, ko- 'f.*.™ ™5av° ^ugiau’ ,ka!p

>s yra vietinėse dirbtuvėse’. kk "51 $1?°' Is kity visu ban-
- -- -- .t . Tam ]ku irgi buvo didelis pinigų v .

; ėmimas, bet nei vienas bankas re^lų’

ir lauko
bet nei vienas depo-

-i.

SCHENECTADY, N. Y

PASTABOS O

o

o

o
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pildyti Partijos disciplinos.
J. Gataveck^s.

KIT ‘LAISVU”

nesiskaito su jokia partijos dis-,aukauja Komunistų Partijos) “ Jr . • , . mino darbu
ciplina ir su didžiumos nutari-.ir Tarptautinio Darbininkų Ap ! ie<JU0, a. aaa^iau\ RaiP U ateityje-
mais, kaip tai, pavyzdžiui, Car-; sigwnimo nariai. Taipgi atsi- j ar *ls.‘ ^aite nepaisant

Jeigu šaukia į simpatizuojančius dar Į. . , , %p n /ark, N. J.
PAiviaihinini,.,; ^turėtum pasidėjęs. Bet

nieku nesiskaitys. Kaip maty
ti, visi tie elementai yra tokie,Į; 
nes vieni išmesti įš. Partijos, 
kiti patys pabėgę, kad nereikė-l 
tų pildyti Partijos disciplinos.

main

negie, J. čirvinckas.
partija ką nutars, kad reikia | bininkus prisidėti jei\ ne 
taip ir taip laikytis, tai jis tuo!darbu, tai nors finansiškai, 
sykiu susirinkime sutiks, bet | 
smilgai neperdegus, ,‘ 
tuo nesutinka ir 
kaip jam patinka.
ir bus labai priešinga
darbininkų judėjimui, bet tu 
Čirvincko neįtikinsi ir nemė-

1 iš City Bank ir kitų užsidariu- 
Sausio 30 d. rengiamas ba-!^ veikiausia nieko niękas ne

jau jis su;liūs Tarptautinio Darbininkų l?aus' aPart tuFcui1- Dai.b-, or7 
daro savo, Apsigynimo,'Lietuvių A. Kliu- *an,zu<!ta’ Pr,val° relkalaut 

Jeigu tas Ib'o svetainėje, 703 ‘Windsor |aaY° ~ ,
ri•« i Laisves Ohcro ivorespondentas*visam terrace. į

. Kviečiame paremti tą nau-' 
dingą darbą, kuris paliečia į 

gink jo įtikinti—jis vistiek su visą darbininkų klasę. . .
talistai visus lygiai darbininkus i

Oportunistai per savo “Klam
pynę” verkia, kad jiems yra 
reikalinga ne mažiau du šim
tai dolerių į savaitę del palai
kymo to kontr-revoliucinio 
Šlamšto, arba į metus dešimts 
tūkstančių ir keturių šimtų.do
lerių. Reiškia jie stengiasi tą 
sumą išsunkti iš darbininkų 
sunkiai uždirbtų centų, kad 
palaikyti Albertą ir Butkų, kad 
šie sutvėrimai galėtų per tą^ 
kontr-revoliucinį šlamštą mul
kinti lietuvius darbininkus. Vie
ton, kad rinkti aukas del dar-

bininkų kovų, kaip tai: streikie- 
riąms, Tarptautiniui Darbinin
kų Apsigynimui, Priešfašisti- 
niui Susivienijimui, Lietuvos 
Komunistų Partijai, revoliuci- 
niui darbininkų judėjimui Jun
gtinėse Valstijose, tai jie kauli
ja iš darbininkų pinigus del sa
vo oportunistinės bei kontrre
voliucinės klikelės, kad galėtų 
dar daugiau šmeižti Komunistų 
Partijos pirmaeilius draugus, 
kaip tai: Bimbų, Abeką, šolorn-’ 
ską, Andrulį, Gasiūną, Anga- 
rietį, Kapsuką ir kitus, taip 
pat Komunistų Partijų ir Ko- 
minternų. Tai ve del ko šita 
oportunistų klikelė žvejoja iš 
lietuvių darbininkų sunkiai už-

dirbtus centus ir griebia dar
bininkiškų organizacijų iždus 
del varymo kontrevoliucines 
■propagandos.

Albertaš per savo “Klampy
nę” giriasi, ka,d jam labai se
kasi kaulinti iš darbininkų pi
nigai del savo oportunistiško 
kromelio, kad jų parengimai la
bai sėkmingi, nei publika “ne
telpa” į jų parengimus, o jau 
aukų, aukų, tai pundais dole
riai krinta į Alberto kišenių, 
žodžiu sakant, visas svietas ei
na su Albertu ir visi jį myli 
ir pinigus! duoda. Nejaugi Al
bertas bus Billy Sunday, kuriam 
pinigus šiupėlėmis pildavo į j 
;krepšį visokį buržujai bei ka-'

Tūkstančiai Darbininkų Išmes
ti iš Darbo

Darbininkai pergyvena sun
kius laikus. American Loco
motive Co. išmetė iš darbo 
apie 5,000 darbininkų, nes už
sakymų nesiranda. General El
ectric Co? paleido apie 10,000.

Tai gana didelė armija be
darbių. ; ? j ■ y

Krautuvės ir įvairūs biznie
riai delei sumažėjimo biznio ! 
ir atleidinėja daug darbininkų.','

Pirmiau buvo pranešta apie j 
General Electric gėradėjystes, ! 
tai daug apie tai ir neminėsiu. 
Pasilikę prie Jląrbo turi dirb

Darban, Išbaigt Platini 
Darbininkų Kalendorių

Kur tik pasiūloma, visur darbininkai noriai perka tą svarbą mokslinių straips
nių ir istorinių informacijų šaltinį. Aišku, jog daugelis dar yra tokių, kurie ne
turėjo progos išgirsti, kad mūsų dienraštis išleido taip svarbią knygą

DAR TURIME 1,200OPIJŲ IŠPLATINIMUI
Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 

ir šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.
KAINA 25 CENTAI, GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMS



> H : ..-d*'
PenktacL, Sausio 22, 1932

j kių pašalinių ginčų, ir net ne
norėjo leisti pranešimų pada- 
i ryt, kur kokie parengimai yra. 

Sausio 4 dieną buvo A.L.D. i Tuojau buvo matyt, kad smur-

MONTELLO, MASS

tininkams suteikia balsą ir lei
džia kolioti ir vaginti sau ne

rinkime užėmė nauja valdyba patinkamus narius, o užvis tuo

L.D. 6 kuopos skaitlingas meti
nis susirinkimas. Tame susi-

savo vietas. Valdybon įeina 
visi pažangūs nariai ir remian
ti darbininkišką judėjimą.

Po to sekė kuopos raportai. 
Iš raportų pasirodė, kad k p. 
dirba daug del darbininkiško 
judėjimo — remia streikus ir 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą. 1 
reguliariai pirmą 
kiekvieno mėnesio, 
rių. turi suvirš 60.

Susirinkimą belaikant užei-

atsižymi M. Kemzūra. Kem
zūra rėkia, kad mums rei- 

kasa globoti, rodyda- 
! mas pirštu į finansų stalą, 
i kad tie bolševikai “nenuneštų 
kur nors,” ir apverkia “Vieny- 

, bes” draugystę ,kad papirko 
’už 3 dol. kuponų Tarptautinės

■ kia

Susirinkimai įvyksta Darbininkų Pagelbos, kuri rė-
pirmadienį 
Kuopa na-

mė eisena bedarbių Į Wash- 
ingtoną. Ir kur čia teisybė? 

į Juk kasa buvo peržiūrėta ir 
viskas buvo gerai; pinigai vi
si yra; nėra ’pavogtų, o tas

na kažin koks nepažįstamas grnurtinjnkas nei puse lupų ne- 
svečias ir nueina Į knygyną. pa9aj<g apie pačios draugijos
Mat ,norima patirti, kas deda
si susirinkime. Po susirinkimo 
kilo vienas ir kitas klausimas, 
kas tas do svečias. Na, ir pra
sideda kalbos, ir "pasirodo, kad 
tai yra iš “Naujos Klampy
nės” žvalgas, keliaująs po 
Naują Angliją, rast ar daug 
yra sklokininkų pas mus? Tas 
žmogus turėjo prisipažinti, 
kad Naujoj Anglijoj skloki
ninkų nedaug tėra; pasisakė, 
kad atvažiavęs į svečius ir no
rįs aplankyti kelias kolonijas. ’ 
O man vis žingeidu sužinoti, . 
kas tu do vienas esi, ir galų 
gale sužinojau, kad tai brook-! 
lynietis iš sklokos abazo, Ka
zakevičius. Tai prasidėjo nau i 
jos diskusijos tarp kokių 30 ■ 
žmonių, kurie sugrįžo atgal. ■

Jis pradėjo teisinti visus 
sklokininkus ir jų vadus, kad 
jie eina su darbininkais ir Ko
munistų Partija. Užklausus 
jo, su kokiu Internacionalu 
jūs dabar eisit ir prie kokio 
priklausysit ,tai žmogus nie
ko neatsakė. Paklausus, del 
ko jūs tą laikraštį leidžiate, ■ 
atsakė, kad reikia surinkti vi
sas “suskaldytas” spėkas ir 
fašistus ir panaudoti prieš dar
bininkus ir Komunistų Partiją.

Na, ar bereikia geresnio na- 
chališkumo? Ir jeigu visi tie 
sklokininkai yra tokie, kaip 
tas jų vadukas, tai ir nedyvas, 
kad jie nuvažiavo į Pruseikos 
— Butkaus menševikišką į 
klampynę.

darbininkams turi būti algos Moteriškę W
numuštos. Ir kas pasidarė. ,v r i
Tuojaus visi fabrikantai su- Pats Nusižudė 
šaukia reakciniu unijų virsi- Į 
ninkus ir pasako, kad mes nu- 
mušam ant visų darbų 10 nuo
šimčių. Na, ir ką norite, tą 
darykite, į streiką nevalia eiti. 
Kaip tik išeisi, tai bausmė; o 
kas dar didesnė bėda, tai siau
timas bedarbės. Todėl visi 
darbininkai turi organizuotis 
ir kovoti prieš šitokį unijos ir 
kompanijų pasielgimą.

Temytojas.

Trys didelės

Kirpėjų Lokalas Pradė
jo Ofensyvą prieš 
Hillmano Blofus

Atlantic City, N. J.—-Sau- i 630,000 
šio 20 d. Salvatore Guari- į tonų, 
no, 26 metų amžiaus, be- į • 
darbis, nušovė Antonette 
Morchella, 21 metų amžiaus 
ir paskui pats nusišovė.

Stalino, r—
I kasyklos; pradėjo dirbti. 

”r”' Viena iš jų suteiks į metus 
840,000 tonų anglies, kita 

ir trečia 1,000,000

Kikčas.— Sėkmingai eina 
darbas budavojime ir įren
gime “Dnėprostrojo”. 
didžiausia pasaulyje 
tros gaminimo stotis.

i rėš 555,000 kilovatų
Naples, Italija.— Sausio' 800,000 arklių pajėgų. Fra- 

i dės dirbti 1 d. gegužės 1932 
j metais.

Baime Žemės Drebėjimo

20 d. čionai buvo jaučiamas 
I smarkus žemės drebėjimas, 
kuris labai išgązdino J žmo
nes. O prie, baimės padidi
nimo prisidėjo garsios eks
plozijos kalne Vezuvius, iš 
kurio nuolatos bėga lava.

Na- j 
kirpėjų |

Tai 
elek- 

Ji tu- 
arba

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

PAIN-EXPELLER

Puslapis Penkfas

LIETUVIS GRABORIUS
ge- 

patar-
Norintieji 
riansio

Ant Šiy Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa.
604 Race St.
S. E. 6th & Callow hill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923

&
&
&

&
&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

Richmond

& South
South 3rd
& Catharine
South 3ro

1215 South 2nd
Franklin & Vine

navimo
žemą
nuliūdimo va-

ir už
kainą,

—o---
Sausio 6 d., įvyko šv. Roko 

draugystės metinis susirinki
mas. Tame susirinkime pa
gal konstituciją tur užimti vi
si naujai išrinkti viršininkai 
savo vietas, o senieji turi ap
leisti. Užimdamas pirminin
ko vietą A. Kriukonis su pik
tumu pasmerkia, kam rašoma 
korespondencijos apie jo ir ki
tų išrinkimą !
pagelba atžagareivių. Matyt 
iš visų atžvilgių, kad kores
pondentas nei kiek neapsiriko 
taip rašydamas.

A. Krukonis, užimdamas 
vietą, su piktumu sakė, kad 
duosiąs balsą kiekviąnam ly
giai ir neįeisiąs į draugiją jo-

kasą, kokioj padėtyj randas 
pinigai. Tik kelios dretios 
tam atgal Plymouth County 
Trust Čo. Bankas Brock tone 
subankrutavo ir nunešė drau
gijos pinigų apie $1,700, tai

■ nei pusę lūpų neatvėrė. Mat, 
j čia yra reakcionierių fabrikan- 
1 tu dalykas. To “negalima” 
i sakyti.

Pažvelgkime dabar i drau
gijos praeitį. Pati draugija 
yra padariusi gerų darbų ir 

i progręse yra toli nuėjus. At- 
: sikratė Romos trusto agentų 
•ir religinių burtų; surengusi 
Į darbininkiškų prakalbų; ir tik 
pereitą mėnesį buvo pasiųsti 
delegatai į konferenciją, gy
nimui Tom Mooney — Bill- 

! ings ir kitų politinių kali- 
j nių ; delegatai 
j ve raportą. Tai vis 
į gijos geri darbai darbininkiš- 
i kame^jūTėjime. Bet yra 
įstoki ų/gai valų, kurie nori drau- 
Įgiįąynutraukti į fašistų liogerį.

Bedarbiai Organizuojasi

Lietuviai bedarbiai jau pra
dėjo organizuotis į bedarbių 

' tarybas, matydami, kad nieko 
j gero nebus ir maldavimu nie-
■ ko iš kapitalistų neišprašysi. 
| Reikia susiorganizuoti ir pa-
■ reikalauti darbo arba pašal- 
! pos. Kitokios išeities nėra, 
j Juk žmogus badu nemirsi, kur 
Ivisako yra nilna.

Bedarbių susirinkimai įvyks
ta' kiekvieną trečiadienį, Lie
tuvių Tautiškame name, 7 vai. 
vakare. O mieste kas ketvir-

sugrįžę išda
ri rau-

Sausio 13 d. š.m. Eilinių 
rių Komitetas turėjo

Į 4-to lokalo susirinkimą Irving 
I Plaza svetainėje, New Yorke, 
I kame dalyvavo virš 500 kir- 
įpėjų. Susirinkimas padarė 
i sekamus reikalavimus:

1. Visas kirpimo darbas tu
ri būt sukerpamas unijos kir
pėjų. Iš formanų ir bosų turi 
būt atimta unijos knygutės.

2. Lygus kirpimo darbų pa- 
I dalinimas silpnai einančių dar
bų sezone, o ne taip, kaip da
bar buvo, kad 
protarpiais, o

3. Panaikint laikinų darbo 
j kortų sistemą, kuri buvo iki 
į dabar naudojama tarp kirpė- 
Ijy. •

4. Negalima mažini dirbtu- 
I vės kirpėjų skaičių bedarbės
laikotarpyj.

5. Siuntimas kirpėjų į dar
bą turi būt pavestas eiliniams

1 nariams.
6. Dalinimas b e d a r biams 

pašaipos ir darbų padalinimas 
turi būt kuo greičiausiai per-

• vesta eiliniams nariams bedar- 
I biams.

7. Būtinai reikalaut sutrum
pini darbo valandas, kad tuo 
būdu galima būtų daugiau kir-

vieni dirbo til- 
kiti visada.

kuri buvo iki

i pėjų įtalpini j darbus.

BALTIMORE, Md.—Juo- 
clveidį darbininką Lee, 60 

. metų amžiaus senuką, bur- 
: žujų teismas rado kaltu 
pirmo laipsnio žmogžudys
tėje. Jis kaltinamas nužu
dyme tūlos turčių šeimynos, 
pas kurią jis daug metų 
vergavo. Lee neprisipažįs
ta prie kaltes. Lee gynė 
T a r p tautinis Darbininkų 
Apsigynimas, kuris ruošia
si duoti apeliaciją į aukštes
nį teismą prieš šio teismo 
nuosprendį.

ją i Sovietų Sąjun-' 
gą Dykai j

Oficialia organas Lygos dclei 
Gynimo Negru Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Ši dovana bus duodama tam 
darbininkui, kuris gaus dau
giausia prenumeratų. 
(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas)

SKAITYKITE
UŽSIPRENUMERUOKITE

landoje lauki- 
tčs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose • i «

JUOZAS KAVALIAUSKAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefohai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

<■

<!>

<<

<b

£ i AiGivbViJ i Kainos: $1.00 už metus, 60c.
už 6 mėnesius, 30c. už 3 mė- 

, T-i • I nesiūs ir 3c. už viena kopija.Cnarkov,—Laiku uzbaig- c ‘ ., . .... ? i Speciales kainos tiems, kurie
ta ir pradėjo veikti nauja j užsisakys pluoštą tvirš 200 ko- 
elektros pajėgos stotis. Joj iįiijų-.
jau dabar veikia dvi turbi- Į 
n.?s po 22,000 ir viena 3,000 : 
kilovatu.

Charkov.—Laiku užbaig

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

TELEFONĄS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

M. TEITELBAUM, Manadžeris

Įžanga Dieną ir Naktį 50c
Subatos vakare 75 centai

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

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimaiį. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIAIS PANEDĖLIALS IR UTA IRINKA IS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlei i.šsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas it ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 

’rantuotu patarnavimu. / ,
ni tuojautinių reikalavimų , 

programa buvo pavesta’ 4-to 
kirpėjų skyriaus išrinktai ko
misijai, kuri darbuojasi tuos 

i įgyvendinti per 
4-to skyriaus pildomąją tary- 

Bet viršininkai priešinasi 
tokiems reikalavimams. f Tad 
pereitą savaitę 4-to lokalo su- 

O tas susirin- isirinkime tapo vėl iškelti ir pa
brėžti tie reikalavimai ir nu
tarta sušaukti specialį lokalo 
susirinkimą, kuris bus šią sa
vaitę, ir ten kairieji tikisi pra
vesti savo programą.

Kaip atrodo, tai kirpėjai ne 
■juokais pradeda bruzdėti ir 
Į tas duos kairiesiems daugiau 
’galimybės išvystyti savo jėgas 
! Amalgameitų Siuvėjų Unijoj 
Į prieš Hillmano pardavikišką 
mašiną.

tadienį; 7 vai. vakare, -9 Stil- reikalavimus 
man Avė. Todėl visi bedar- j ą-n 
biai ir dar kiek dirbantį turite bą. 
organizuotis ir prisii'engti prie 
didelio mitingo, kuris įvyks 29 
d. šio mėnesio.
kimas išdirbs planus del prisi
rengimo prie demonstracijoj 
4 d. vasario. Matyt, kad lai

dai’ vis 
skaičius 
organi

smurtiškų kelių i kai neina geryn, bet 
pyastyn ir bedarbių 
didėja. Todėl reikia 
zuotis.

—o—
Brocktono miesto

majoras Bekeris nusimušė sau
10 procentų algos, duodamas 
suprasti, kad ir miesto -visiems

naujas

—o—

Išradėjas •< 
F. LASECK 
(Lasevičias)

PARAŠE d, m, šolomskas
KAINA 20 CENTŲ

Pereito karo metu, rusai kareiviai nuodingų gazų sferoje.

Kaina 20 centų. A.I..D.L.D. kuopoms ir nariams tik po 
10 centų. Parsitraukite ir platinkite kuo plačiausiai. Bro
šiūra turi 64 puslapius, 13 paveikslų ir Mandžūrijos žem- 
lapi. Padalinta į 6 skyrius ir 21 straipsneli. Apima: per
eitą karą, kas prie jo privedė, dabartinį prisirengimą impe- ’ 
rialistų karan prieš Sovietų Sąjungą ir jų pačių tarpe už 
rinkas. Ką reiškia bedarbė ir ar bus jai galas. Prie ko 
veda Mandžūriibs įvykiai. Ką reiškia oportunistai ir jų 
judėjimas su Prūseika priešakyje, žodžiu, brošiūraite da
bartiniais bėgamais klausimais. Siųskite užsakymus A.L.D. 
L.D. Centro Komitetui.

D. M. ŠOLOMSKAS 
46 Ten Eyck Street « Brooklyn, N. Y.

KRIAUČIŲ DOMES!
i
; Sausio 23-čia diena, 1:30 
i vai., bus kriaučių Eilinių Narių 
| Komiteto konferencija Irving 
! Plaza Hall, 15th St. ir T— 
1 Place, New Yorke. Visi 
čiai, kurie tik šiandie

Irving 
kriau- 
nedir-'

i bate ar kurie ir dirbate, at- ■ 
»siųskite savo atstovus nuo 
dirbtuvių grupių ar nuo loka
lų grupių, kurie tik turite ei-; 
linių narių grupes susitvėrę. ■ 
Konferencija- labai svarbi, nes I. 
jūs žinote, kokioje padėtyje i 

! mes šiandie gyvename,Hill- 
manas turi tik vieną intenciją, • i «■ v • • i t ‘ 41tai kriaučius, it kokius produk
tus, parduoti drabužių fabri
kantams. Mes, eiliniai nariai, 
turime patys žiūrėti, ką mes j 
galėsime padaryti, nes jau vi-į,

I sai niekas iš unijos vedėjų ne- 
į sirūpina mūsų reikalais.

Lietuvių kriaučiai lygiečiai, 
kurie apsiėmėte delegatais i 
konferenciją, tai dalyvaukite 
visi, nes labai svarbu susipa
žinti su kriaučių abelnu judėji
mu ir lietuviams kriaučiajns.

Kriaučius.

Kapoja Mokytojams Algas
' (Bristol, Conn. —Švietimo 
taryba paskelbė, kad vi
soms miesto viešųjų mokyk
lų. mokytojoms bus nuka
potos algos 10 nuoš.

t

Užrakinkite Atidarytus Langus!
Mano nauju išradimu 
niekas negali atida
ryti nei iš lanko, nei 
iš vidaus, ir vėjas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje.

Man garbingai, su pagyrimu, pasisekė 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negalės iš lauko 
jo atidaryti ir -negalės įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan- 

' gus, kad ir Šilčiausiame ore. Mano langų Už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromj. Kad ir 
seniausi būtų jūsų namaų prie jū«ų langų 
mano naujo išradimo Window Ixicks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bbt ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
G) nauda iš jų labai, didelė. Ne tik kad ap- 

. saugosite savo namus nuo Svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti • prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir. daugiau vieniems 
namams. Galimai daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vjetoje, kur daug jiublikos pereina. - Reikia “ 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O įau pavasaris čia pat, rei
kėt laikyti atdkruš langus; ir kaip būtų ma-

užrakintą atdarą langą
I

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. 1& 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Autorfto- 
biiių 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 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu. -

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe- 
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojanie.

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

NEW YORK AUTOMOBILE
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street

liaus. Ekspertai instruktoriai.

vai. vakare. Sckmadre-

SCHOOL
NEW YORK, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko. LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos įvalia s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.

>Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. A. LUTVINAS

L u t ▼ in’s Hall 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 1 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

Window Lock 
lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir kad niekas per jį 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nėjiniui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuves pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokant.

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
49&-500 Ferry St., Newark, N. J.

Telephone, Mitchell 2-2554

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

Ii

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
I. 14tb STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITYE.82B

Trumpu laiku išmokiname 
ristą kaC link AUTOMO

BILIU MECHANIZMO.
Praktika ant vietos.

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window ffočks, po rięną setą ir po daugiau 
Siunčiu ir į kitus miestus. Kaina 40c trž setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namufi ir parodyti visą 
SpedaK-fikuiirtą, ttokhtSma atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus. .1 ( ■ ■ 7 .

‘ Raiyklte: Ten Eyck 'St., Brooklyn, N. Y.
............................... ................ ■ ----------- -------------------------------------- ----

liard.runM, futalayWiM, uvitniy/anw, «ut>r*»t elektriku ir ir Taiiavlną,
ir Dlniuį automobilio; mokinntn dieno*n>» ir vakaiaii lietuviu ir anglų kaibota. 
Mokytojai* yra ekspertai—t. TICHNIAV1CIUS. B. J. VAITKUNA8 ir kiti.

(LtOeneo) ir Diploaiq gvHrautuojame ui ffiažą oimokeatl. Mea, padeda* 
kiekvienam prie pirkinio karo. Uluiraiymaa | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryta 
iki B-tai valandai valoįro. JUcdf’doje nuo 1© ryto iki 2 vai. po platų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
tH K 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

l Telepboile, Alfconąūiti 4-404*
1^4 he P ĮŲ.KthfrU’fVVHt
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Nepaprasta Newyorkieciam
Pramoga Sekmadienį

I Tuo pačiu laiku skleidžia- 
! ma obalsis—surinkt milioną 
centų “Bedarbių Savaitraš
čiui.”

Tikrai Sužinokite,z Demonstracijai uz BedarbiųKas Yra Leninizmas i Reikalus

ir Oportunizmas Daugumai jau bus žinoma, 
jog vasario 4 d. bus milžiniš
ka bedarbių ir dirbančiųjų de
monstracija, Union Square, 
New Yorke, po pietų. Bet 
kreipiame visų brooklyniečių 
atydą Į tai, kad pirm tos ge- 
neralės demonstracijos turėsi
me dar Brooklyn© demonstra
ciją. Dalyvavimas joje turi 

į būt svarstomas visų darbinin
kišku organizacijų susirinki-

,B——— mt—— un—mi—— W!—— tn—— im——Mfl —

į Laikrodžiai, Deimantai ir į 

į Auksiniai Dalykai Į 
? Dovanom ar patys sau norėda- į 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus |

i | ar bi ką iš auksinių daiktų ži-? 
■ nokite, kad pas mane pigiau nu-į 
1 sipirksite. 1

j I įvairūs laik- 
i i RODŽIAI NAU- 
I s
j IJAUSIOS MADOS 
i Į UŽ PRIEINAMĄ 
j ! KAINĄ
! m • • ’

| Taipgi taisau visokius laikrod- f 
?žius ir kitus papuošalų daiktus. J 
| Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
(stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
? •. Williamsburgieciams, kuriems į
* pertoli pas mane atvežti pataisy- j 
pnui. laikrodžius ar kitus auksinius ? 
I daiktus, palikite “Laisvės” ofise, i 

' Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
I atvešiu i “Laisve.” ’ Jūs užsimo- f 
I kėsite “Laisvėje.” '
j VIKTORAS JANUŠKA !
J 127-17 Liberty Avė į

I ’ Tarpe 127 ir 128 gatvių I

Į Richmond Hill, N. Y. , •Jd" —- IMI III**—«|| *—110—nu ——ur,— nil—> >>« — — ||»X<

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

, BROOKLYN, N. Y.

Ateinantį sekmadienį, sau
sio (Jan.) 24 d., bus A.L.D.L. 
D. 23-čios kuopos koncertas, 
prakalbos ir balius, Hunga
rian Workers Home svetainė
je, 350 East 81st St., New 
York City ' (prie 1st Ave.) 
Pradžia 5:30 vai. vakare.

Bus puiki programa. Dai
nuos Aido-Lyros Choras iš 
Brooklyn©, A. Velička ir L. 
Kavaliauskaitė. Taipgi bus 
gražus Merginų Sekstetas.

Laikinas New Yorko 
Išgelbėjimas nuo Finansinio
Valdybos Bankrūto

J. P. Morgano ir Kuhn-Loe- 
bo bankininkų kompanijos su
tiko paskolint New Yorko 
miestui $350,000,000. Tuomi 
miestiniai finansai laikinai iš- 

, ir 
tūlam laikui užtikrinta valdi
ninkams šaltinis milžiniškų al
gų ir grafto. Už tą paskolą 
turės būt bankininkams mo
kama 6 procentai, tai didžiau
sias nuošimtis, kurį bet kada 
New York as mokėjo visoj sa
vo istorijoj. Šiais krizio lai
kais bankininkai veikiausia 
niekur kitur nebūtų galėję taip 
'brangiai skolint savo milionus 
su užtikrinimu apmokėjimo 
sumos ir tokių nuošimčių. Sy
kiu su tuom jie reikalauja iš 
miesto ir didesnės ekonomijos- 

I uuuvvu juannu vi r------- Ekonomija gi jau
ied States,—kaip vienas leidė-1 prasidėjo tuom, kad mažinami 
■jas kapitalistinio žydų laikraš- 
i čio i 
j Hali politikierius sumanė nau
ją kompaniją, kad su jos pa- 
gelba nušluot penkis milionus 

I dolerių iš to banko palaikų, 
J kelias dienas po “greito-j kurie dar galėtų kaip nors tek- 

sios bedarbių pagelbos” mies-'ti smulkiesiems depozitoriams. 
tinių biurų atsidarymo išnau-Į --------------------------
jo, ūmai susi registravo 50,000 , YryS Į)arĮj0 FedefaCljoS 
žmonių, reikalaujančių tuojau-! * v M J i

■tines pašalpos. Bet biurai tik- > Lokalaa «z Apdraudą 
tai registruoja, mulkindami be-1 
darbius viltimis pagelbos atei-1 
t.vj, o dabar 
pos išbadėjusiems bedarbiams.' 

, “greito- 
Broadway A s s o c i a c i jos ■ sios pagelbos” galva, praneša, 

Union Square Komitetas, pa- kad tarp užsiregistravusių yra j 
sikvietęs į savo bankietą par
kų komisionierių W. R. Her- 
ricką, Luechow restorane, 
skundėsi jam, kad Union S<(. 
yra įgijęs nemalonų bizniui 
vardą, kaipo komunistų aikš
tė. Komitetas reikalavo ap
valyt tą aikštę nuo komunistų, 
n.eleist jiems čia laikyt savo 
mitingų, 6 vietoj to ruošt, pat-; Didžiajame New Yorke virsi-1 
riotinius mitingus, 
kaip kad Washington© gimimo Į 
dienos paminėjimą ir kt., kad i 
tuo būdu Union Square vieš
patautų patriotinė dvhsia.

Vienas iš namų savininkų,, 
*C. H. Karher dejavo, kad i 
T’ftndauninkai apleidžia jo na- 
itHls, negalėdami žiūrėti į ko
munistines demonstracijas.

Komisionierius Herrick atsa
kė, kad ir jis pats noiėtų, j<0irferencij0j sekmadienį, sau- 
idcint komunistai persikeltu ' ^4 cl —
kur kitur su savo demonstra-Jp “ ’’ — - ~ --
cijomis ir mitingais; ir jis da- j y or k e 
rysiąs pastangų iškraustyt to-1 
kilis mitingus iš Union aikš
tės. “jeigu komunistai sutiks 
iš čia išeiti,” į nuošalesnes vie
tas. kaip kad Tompkins Sq. 
bei East River pakraštys. Bet 
ir pats komisionierius supran-! 
ta, kad ne lengvas būtų’ dar- Į 
bas ištremt raudonuosius 
Union Square.

Daugeliui apsitrynusių dar
bininkų yra girdėta tie išsireiš
kimai—“leninizmas” ir “opor
tunizmas.” Desėtkai tūkstan
čių lietuvių darbininkų turi 
šiokį toki supratimą arba nu
jautimą, kad; leninizmas yra 
tiesiausias kelias kovos už dar- ’ 
bininkų reikalus, o oportuniz
mas—--tai darbininkų klaidini- . 
mas bei klampinimas.

Bet neužtenka šiais laikais j 
turėti tiktai paviršutini nuvo- ( 
kimą to, kaip Leninas mokino 
darbininkus kovoti ir vadovu- ! 
vo jų kovoms, ir kaip jis per
statė oportunistus ir jų vyliu- 
gišką politiką. Tie dalykai 
reikia žinot tikrai, neabejoja
mai, aiškiai ir apčiuopiamai.

Tai tuo tikslu Brooklyn© 
Lietuviu Komunistų Frakcija

"Z:; 40,000 Bedarbių Šeimynų 
tunizmu, pirmadienį, sausio 25 fout PaŠalpOS 
d., 7:30 vai. vakare, “Laisvės” & 
svetainėje. Prelekciją duos 
drg. A. Bimba. Po to seks dis
kusijos, kuriose galės visi susi
rinkę lygiai dalyvaut.

Įžanga veltui. Vistis kvie
čia į prelekciją ir diskusijas

Liet. Komunistų Frakcija.

1’ JL A 1 JI 1 kJVz Ilk) VCVO. j

Kalbėtoju bus drg. V. Bo- Į gelbėjami nuo irimto krizio,
vinas, vienas iš “Laisvės” re
daktorių. Kalbės labai svar
biu šių dienų klausimu: be
darbė ir kaip darbininkams -iš 
j os pasiliuosuoti ant visados...

A.L.D.L.D. 23-čia Kp.j muose.
B roo k 1 y n išk ė d e m o nst ra c i j a 

I prasidės 10-tą vai. nuo 61 Gra
ham Ave. Bet pirm to lietu- 

bedarbiai ir dirbantieji 
aukiami 9-tą vai. iš ryto 

svetai- | 
iŠ kur'sykiu bus traukia-j Daily Workerio šeštadienio 

Brook- i numeryje yrą iškeliama aikš- 
i mar- i ten naujos suktybės ryšyj su | 

ten i nubankrūtuotu Banku of Unit- j taupumo.

viai
yra
susirinkti į “Laisvės 
nę
m a Į 61 Graham Ave.
1 y n iečiai d e m oust ra nta i 
suos prie Boro Hali; iš 
trauks Į Union Square.

Daily Worker Iškelia 
Aikštėn Banko Suktybes

Biznieriai Nori Apvalyt
Union Aikštę nuo Komunistų 1ST GibZ

Nors Amerikos Darbo Fede- 
neduoda racijos* valdonai laike pernyk

ščio tos organizacijos suvažia
vimo Vancouveryj, Kanadoj, 
mašinaliai pravarė nutarimą 
prieš reikalavimą valdiškos 

i bent 40,000 bedarbių šeimynų,: apdraudos bedarbiams, tačiaus 
; kurioms negalima esą suteikti j vjs daugiau eilinių Federacijos 
j jokios paramos, nes, girdi, nė-|narių stoja už tokia bedarbių 
i ra tam pinigų. Poliau, sulig j apdrauda, kaštais valdžios ir 
jo pareiškimo, per tuos biurus ■. kapįtalistų.

Toliau, sulig Į apClraudą, kaštais valdžios ir 

į keletą dienų susirašė 110,000 j Bėgyje paskutinių trijų die- 
bedarbių, jieškančių bile kokio' federacinis lokalas 10-tas 
darbo. Bet tai tik dešimta j pa§f0 tarnautojų padarė nuta- 
dalis bedarbių, kurių skaičius i rįmą reikalaut, socialės • ap- 

draudos įstatymo. Federaci
niai tepliotoji! lokalai 848-tas 

■ir 490-tas tuo klausimu pri
ėmė panašias rezoliucijas. To
kie tarimai buvo pirmiau pa- 

Mainiei’ių ir Siuvėjų Kovų daryti ir keliuose lokaluose 
------------ ' dailydžių ir' spaustuvių darbi- 

Wm. Z. Foster, Darbo Uni-į ninku.
jų Vienybės Lygos Centro se- 

; kretorius, ir Ben Gold, kovo- lokalai išrinko delegatus į be-! 
jančių kailiasiuvių vadas, sa-i darbių konferenciją, kuri busi 
, kys prakalbas bendro fronto laikoma sausio 27 d.

iškilmes, i ja pilną milioną.

Konferencija Parėmimui

. I miestiniai darbai, daugiau pa
ir tūlas žymus Tammany ! leidinėja paprastų darbininkų, 

j kitiems gi kertama po dieną 
kitą darbo per savaitę, su ata
tinkamais uždarbio nukapoji- 
mais. Bankininkai taipo pat 
reikalauja, kad kapitalistų pi
nigai, įvesdinti į požeminius 
gelžkelius, “eleveiterius” ir 
gatvekarių linijas, “apsimokė
tų,” tai yra neštų jiems pa
geidaujamus pelnus. Todėl 

(numatoma, kad miesto valdy
ba prisidės prie pelnagrobių, 
reikalaujančių pakelti važinė
jimo kainas. Dabar gi apdir- 
binėjama sumanymai aptak- 
suot kiekvieną automobilio 

I pervažiavimą per bile kurį iš 
i New Yorko-Brooklyno tiltų.

Miesto valdžia žada išleist 
bonus, kad . pardavinėjant 
juos galėtų atsimokėti Wall 

jStryto bankininkams.
Viso to našta, galų gale, už

guls ant darbininkų. Tai jie 
bus privęrsti, galutinoj sąskąi- 
toj išmokėtį tas paskolas ir 
bonu

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

.215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėlioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų 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 
I 11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
I ofisas uždarytas.

MATHEW P. BALLAS (NC.
(BiELAUSKfiS)
G R A B O R I U S

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA "SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ^ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 

> KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Įvairūs Darbo Federacijos

, 11 vai., Manhattan Bronxo Darbininku De- 
Lyceum, 66 East 4th St., New | mOnstracija už Bedarbių 

.. v . j Aprūpinimą.Konferencija saukiama, kad ! ______ .
per bendrą visų darbininkų į didmiesčio
talkų suteikt duonos kąsnį, J Ha„ . stambi
Kentucky maimeriams, narsiai demonstracija sa|lsio ' 30 d.

su jų nuošimčiais.

MIRTYS-LAIDOTUVĖS

i KRAUJO SPECIALISTAS
| Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos.
į 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. vakaro

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

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV*

200 Second Aye.
Tarpe 12 ir 13 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

Valandos, paprastamos dienomis nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuc 6 

.8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Tekt. ALGANQUIN 4-8294

11 
iki 
iki

Juozas Šulinskas
šio 18, pašarvotas

j.St., Brooklyne; bus
i sausio 23 d., Alyvų kapinėse.
! Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
! graborius Radzevičius.

mirė sau- 
58 Stagg 
palaidotas

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

JONAS STOKES ;
■ Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

__ naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St^ 

’ kam p. Broad- 
:_waY, Chauncey
Street stotis 

_ Brooklyn, N. Y.
Naujoj vietoj 

s t u (D j a clau8 ge r i a u į ren gta, 
lo(’e' Paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

MEDICIN. DAKTARAS | 

S. A CERNOV ,s, j 
223 2nd Ave. & 14th St. i

Room 15, New York w 
Gydau įvairias ligas:

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

Valandos nuo 10 iki 1
Ir nuo 4 iki 8 Vai. vakare m

Sekmadieniais, nuo KR
12 iki 3 valandai po pietų m

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 5. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDULIU DTAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

512 Mario.i St., 
BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Dickens 2-1182

kampas Broad»ay

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS darbininkas ant far- 

mos,. kuris galėtų viską dirbti 
Geram vyrui, darbas nuolatinis. At- 

-----------  . sišaukit sekamu adresu: Peter Kodes, 
piniginės pašalpos. Tai kar- l»p. o., Hatfield, Pa. 
tu bus mobilizacija visuotinos į 
vasario 4 d. bedarbių'ir dir-j — 
bančiųjų demonstracijos Union 
Square, New Yorke.

. | • ,. . v -i jv i UOlilunbl/I clCljci betilsiu ov vi., kovojantiems pries skaudžiau- ■ 't . J . .. 1 . , , . , [Bus reikalaujama tuoj autines:• .V 1 •• • 1 • 1 DUS l VirvcllctLl. cillici LUUiauviuoošia išnaudojimą ir kruvina te-!,. . . .__ _i . . / i i tinkamos visiems bedarbiams i

1S

Dviejų LD.S.A. Kuopų 
Vakarėlis Sausio 30
Lietuvių Darbininkių Susivie

nijimo Amerikoj 1-ma ir 91-
ma kuopa ruošia vakarėlį su 
šokiais prie geros orkestros, su 
gairių programa, laimėjimais, 
skaniais užkandžiais ir gėri
kais, sausio 30 d. vakare. Pra
šo višus rengtis į tą pramogėlę.

; vorą, taipo pat sudaryt para- 
; mos kovingiems siuvėjams.

Kiekviena darbininkiška or- 
įganizacija būtinai turi pasiųst 
;savo delegatus į šią konferen- 
iciją. Reikia nepamiršt, kad 
į čia minimi darbininkai turi 
i grumtis ne 1 
i ir valdžios t.
i no pat su vadais Amerikos I 
I Darbo Federacijos, socialistų j 
i partijėlės, su lovestoniečiais ir į 
fašistiniais juodašimčiais, ku
rie sudaro vieną armiją su iš
naudotojais prieš kovingesnius

i darbininkus. Ir dar niekad

Telephone, Stagg 2-4409

(18-19) A. RADZEVIČIUS
m 1111ivlUll Ml 1 -1

tik su fabrikantais Dar K1IS AlfjaS 1101(1101 
s,p.§!)^is’A i Dirbtuvės Kriaušiams

ėšikai Paliko Grobį
NEW YORK. — i Plėšikai 

enio rytą sustabdė at- 
iš Philadelphijos i 

Collinsą su dideliu tro-! 
prikrautu įvairių tavorų | 

500 vertės; įsivarė vežėją į į 
automobilį, toliau pavežė T . r t 

ir išmetė. Paskui tas trokas lelegl’cuO lamailtOJOmS 
su beveik 
rais buvo 
pakraštyj.

nekliudytais tavo- 
paliktas East River

bo-Vienas iš Ajnalgameitų
1 so Hillmano .oficierių, Rosen- 
bęrg kužda Wpi. Pv Goldman 
siuvyklas ' darbinibkamš,' kad 
iie dąr turėsią nusimušt uždar-

i IŠRANDA VOJIMAI 
APARTMENTAI ANT 

RANDOS
I 4 ir 5 kambarių apartmentai ant 
j randos, randa žema.' vįsi įtaisymai. 
. Atsišaukit pas superintendentą, Apt.
4, No. 442 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (16-43)

ĮPA.ĮIEŠKO. J IMA I |

I I 1 1 1 4 1 J . K? • J- ». V \ V-V 1 * * A . X v v. t *• * t

šios šalies istorijoj nebuvo kla- bio. O Jau 1931 metais tie 
darbininkai uždarbiai ’buvo nukiisti 
, kaip da- procentų.

Užtat kovotojams reika- algameitu 
I “moraliai’
Į vii /A 'xrici V

i pojimų.

•siniai sąmoningi
'taip terorizuojami
i bar.
į.linga ir visų darbininkų dides-
l nė parama, negu bet kada pir
miau.

JlEšKAU Beriišės Grožikės, vedus 
su Kazimieru Tamošiumi; taipgi

Mortos Grožikęs, vędųs , su Ąntanu 
Armalu; Uršulės Montvilikės, vedus 
su Stanislovu Stanislauskiu. Visds 
iš Šeduvos ; miestelio. Meldžiu atsi-

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite
; Į . . «• :

Nau joky Cigarų

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORfUS

Nukapota Algos 10 Nuošim
_ Į NEW YORK. ->■ Dvylikai 

šimtų mergaičių, tarnaujančių 
Western Union Telegrafo 
Kompanijai, tapo nukirsta 10 

Workers procentų uždarbio. Pirmiaus
Book Shop, 50 E. 13th St. yra jom darbas buvo sumažintas 
iki šio šeštadienio nupiginus iki 5 dienų į savaitę, o dabar

Nupiginta Literatūra
NEW YORK.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

40
Matote-, kaip ,Am- 
Unijos viršininkai 
rengia darbininkus šaukti arba kas žinpte praneškit. 

yy vi o X71Q ¥10 111*11 11 *7 d d vTi i o ir 11 Ic si — kiosko OIgsc Bcicinskni to. AxlrGsaft. piie vis naujų uzaaioio nuxa- Rnv 97n - - -

Bedarbių Organas

Siuvėjas.

Be-Didžiojo New Yorko 
darbių Tarybos rengiasi išleist 
savaitinį laikraštį, pašvęstą 
bedarbiu reikalams ir jų judė
jimui. Laikraštis žada pasiro
dyt su vasario 4 d. Jo var
das bus “Unemployed Week
ly,” arba lietuviškai, “Bedar
bių Savaitraštis.”' Jo finansa-

20 procentų knygas ir brošiū-1 numušta dar viena darbo die- vimui yra rengiamas bankie-
— -i—---- : užu -- Vidutinis dabar jų uždar- * ------------------- ‘‘‘ ““ 1

Angliškai skaitanti bis yra tik $10 į savaitę. Kom- hattan Lyceum', 66 E. 4th St., 
i pasinaudoti panija taipgi panaikino apmo-iNew Yorke. Bus gera muzi- 

į . : ' . > karnas yakacijas. 1 kalė programa.

rąs perkantiems už dolerį bei na.
augiau. .
raugai ; .turėtų

proga, t ;, . į #

Vidutinis dabai* jų ^uždar tas sausio 29 d. vakare, Man-

. Adresas:
A. Kontautiene, Box 270, Oakville, 

I Conn.
i (18-19)
I JIEŠKAU DARBO BUČERNeJ 
į Per ilgus metus esu* dirbęs bučer- 
nėj ir gerai' tą darbą suprantu. Su
tinku važiuoti ir į kitus miestus. 
Kam toks darbininkas reikalingas, 
malonėkit atsišaukti laišku sekamu 
adresu: Bučerįs, 46' Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

(17-19u)

PAJIEŠKAU sąvo pačios Marijonos 
Paulauskienės, kuri suvirs. 2 mėne

siai paliko mime ■ su 5 mažais vai
kais. Manoma, kad ji išvažiavo su 
italu. Abu vjėnodo didurpo virš 5 

! pėdų, jinai smulkaus veido, tamsiai 
geltonais plaukais, mėlynomis akim. 
Jei kas žinote ''kur ji randasi, malo
nėkit pranešti, duosiu $10 atlygini
mo.

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

' ' (13-18) I

Petras Naujokas 
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po
10c ir 15e

Tai
LIETUVIŲ 

ISDIRBYSTftS
CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobiliui ir ■ karietas vėselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimapis;

U • c ' |J IJ r| t | f I į ;
. 231 Bedford Avęnue

BROOKLYN, N;. Y.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN,; Y. ' į

—III Iii UI « l ■, — III

SKAITYKIT.. PLATINKIT 
t• “LAisyUi’’ :.

M9III

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dekavoju 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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