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KRISLAI
Nusiima Kepurę Prieš 

Marksą.
28 Kuopos.
Už Ką Jie Niaujasi.
Komunizmas Auga.

Rašo KOMUNISTAS

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jus Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o J ši almėsite 
Pasauli!

“Taip toli, kaip aš matau, 
tai Karoliaus Markso spėjimai 
pildosi; rašo liberalų žurnale 
“The Nation” tūlas Edmund 
Wilson. Jis sako, kad jis esąs 
buržujus, gyvenąs gerai iš li- 
teratinio darbo, bet priėjęs 
prie įsitikinimo, kad kapitaliz
mas eina velniop ir kad Mark
so mokymas apie kapitalizmą 
pildosi.

Bet būdamas buržujum, ži
noma, Wilson negali būti 
munistu. Jis tik iš šalies 
tina padėti proletariatui, 
vargiai kas iš tos Wilsono
kos išeis. Kaipo liberališkas 
rašytojas, jis gali darbininkų 
kovoms simpatizuoti, bet kuo- 
,met ateina sprendžiami mū
šiai tarpe darbo ir kapitalo, 
tai tokie ponai pasirodo kapi
talo pusėje.

Vokietijos Pramonė Nu
smuko ant 42 Nuoš.

ko- 
ke- 
Bet 
tal-

• “Tėvynė” paskelbia deta- 
lišką raportą iš SLA. nomina
cijų į Pildomąją Tarybą. Pa
sirodo, kad net 28 kuopose 
darbininkų surašo kandidatai 
gavo daugumą balsų.

Dvidešimts aštuonios kuo
pos senojo Susivienijimo tebė
ra revoliucinių darbininkų 
rankose! O tas skaičius augs.

Net “Tėvynė” pripažįsta, 
kad dabartinė SLA. kova tar
pe fašistų ir socialfašistų yra 
beprincipinė, tik už vietas, tik 
už kontrolę ant organizacijos. 
O priemones ir vieni ir kiti 
vartoja visas. Girdi, “priei
nama net prie to, kad tų gru
pių vardu joms tarnaujanti 
laikraščiai net teroro priemo
nėmis bando pašalinti 
kimų fronto grupėms 
tinkamus asmenis.”

• v • is nn-
nepa-

BERLYN. — Vokietijos 
pramonės produktai 1931 
metais siekė 48,000,000,- 
000 markių, gi 1928 m. jų 
buvo pagaminta už 84,000,- ' 
000,000 markių. Vadinasi, 
per tuos tris metus pramo
nė nupuolė ant 42 nuoš.

Baisi Eksplozija
Supurtė Shanghajy

SHANGHAI. — Belau
kiant miesto bombardavimo 
iš Japonijos karinių laivų 
kanuolių,. sausio 24 d. eks- 
plodavo du. laiveliai, ku
riuose buvo gabenama upe 
šimtas baksų eksploduojan- 
čios medžiagos. Eksplozija 
buvo tokia baisi, kad namų 
langai išbyrėjo per mylią 
aplinkui. Trisdešimts chi- 
nų užmušta, o daugybė su
žeista. Žmonės pamanė, kad 
Japonija pradėjo bombar
duoti Shanghajų ir sėti ug
nį ir mirtį ant ramių nekal
tų gyventojų. Liaudis 
go iš namų, šaukdama 
spiegdama.

bė-
ir

DELE! PRISIRENGIMO PRIE VASARIO 4
DIENOS BEDARBIU DEMONSTRACIJŲ

Atydai Mūsų Draugu ir Darbininkišku Organizacijų
Komunistų Partijos Lietuvių Centro Biuras išlei

džia lapelį delei šaukimo lietuvių darbininkų ir dar
bininkių dalyvauti vasario 4 d. demonstracijose ko
voje'už bedarbių pašalpą ir apdraudą. Ten įdėtas 
bedarbių bilius, už kurį kovoja bedarbių tarybos, re
voliucinės unijos ir Komunistų Partija.

Mūsų draugai ir organizacijų viršininkai iš kolo
nijų tuojaus praneškite, kur ir kokiu laiku jūsų mie
ste bedarbių demonstracija įvyks ir kiek jūs išdalin
tumėte tų lapelių. Lapelių kaina labai maža—$1.75 
už tūkstantį. Gavę užsakymą ir informacijas apie 
vietą ir laiką jūsų mieste demonstracijos, tuojaus 
atspausdinsime ir prisiusime. Kiekvienam miestui 
bus spausdinama atskirai.

Pinigai nėra svarbiausias klausimas. Jeigu kurios 
vietos draugai negalėsite sukelti' pinigų, lapelius at
spausdinsime . ir pasiųsime uždyką. Svarbiausias 
klausimas, tai kad kuodaugiausia lietuvių darbinin
kų sutraukti į tas bedarbių demonstracijas.

Draugai, veikite be jokio atidėliojimo, nes laiko 
mažai beliko. Iš tolimesnių kolonijų galite telegra
ma pranešti, kur demonstracija įvyks ir kiek jums 
reikia tų lapeįių.

Komunistų Partijos Lietuvių C. Biuras.
* 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

PAREIŠKIMAS EILINIŲ NARIŲ KOM.
VISIEMS AMALGAMEITŲ KRIAUČIAM

Vietoj Tapt Prostitute, 
Darbininkė Nusižudė

\ ■ v

| PHILADELPHIJOS DARBININKU TEISMAS 
RADO KALTAIS IR PASMERKĖ S. VINCį, 

JATUZIENę, BENDORAVKiy IR ŠIMANSKįNEW YORK.— Esther 
Wentworth, 29 metų mergi
na, rasta užtroškus! gazu. 
Ji tris dienas į savaitę dirb-, . . . .
davo prie grafterių miesto Oportunistai Nedalyvavo Patys Teisme, bet Prisiuntė Savo 
valdžios taip vadinamo Be
darbių Šelpimo Biuro. Bet 
pragyventi iš to menko už- t . .. . . p
darbio darbininkė nepajė- Į Prasižengėliais Yra Pruseiką ir Butkus, Kurie Sėdi Brook- 
gė. Rastas toks raščiukas:! ’ * ” ~ ‘
“Aš geriau nusižudau, negu 
negarbingai pasielgti.”

Gynėją, Kuris Jiems Meškiškai Pasitarnavo; Teisme Bu
vo Nurodyta ir Pabriežta, kad Tikrais Kriminalistais—

lyne ir Kursto Savo Pasekėjus Grobt Organizacijų Iždus 
ir Atiduoti Juos Kontrrevoliuciniam Darbui

Fašistai ir Kunigai 
už Kruviną Diktatūrą

Prasižengėlių Gynėjas, Kuris, Beje, Pasirodo Suklai
dintas Darbininkas. Pripažino, kad Pruseikos Klika Turi 
$157.48 Savo Kišeniuje, o Savo Organe ir Specialiai Iš
leistam Lapelyje Skelbia, kad net $95 Iš Tos Sumos Iš- 
aukoję “Daily Workeriui,” Komunistų Partijai ir t.L

VIENA.— Vėl padidėjo 
pavojus fašistų judėjimo 
Austrijoj. Atvirai kalba
ma, kad fašistai po vadovy-

1 be kunigaikščio Starhem- 
! berg rengiasi prie užgrobi-1 
Imo galios. O svarbu tas, .v.
kad jiems uoliai padeda ka- L-D- VI’to Apskričio Dar- komitetai jteike 
talikų bažnyčios kunigai, bininkų Teismas prieš mu- miems garsinimus ir ap- 
kurių priešakyje Stovi kle-' sų organizacijų iždų grobi- draustais laiškais pašaukė 
rikalų vadas kunigas Sei-įkus ir skaldytojus: Seną juos į teismą. Iškarto Se

nai atvirai agituoja už pa- Bendoravičių, A. Šimanską 
naikinimą parlamento ir us- ir jų dvasinius vadus Leoną 
teigimo Austrijoj fašistų Pruseiką ir Butkų. Teismas

i diktatūros. įvyko sausio 24 d. Daly va-
Atsimenate, akurat taip vo apie šeši-septyni. šimtai 

1926 metais Lietuvos kleri- publikos ir vienbalsiai pri- 
kalaį padėjo kruvinam Sme
tonai įsteigti savo diktatū
rą ir' nužudyti Lietuvos 
Komunistų Partijos vadus.

PHILADELPHIA, Pa.—( čių darbininkų teismą. Ap-
| Čia buvo surengtas A.L.D. j skričio ir ALDLD. Centro

kaltina-

pel. Šis papos agentas sė- Vincą, A. G. Jatužienę, J. nas Vincas, Jatužiene, Ben

Pruseiką ir Butkų. Teismas
doravičius, šimahskas ir vi- • 
si jų pasekėjai ruošėsi sto
ti į teismą ir parodyti, “ką 
jie gali.” Jie net reikalavo 
iš savo vadų Pruseikos i r 
Butkaus, kad tie atvyktų ir 
juos apgintų. Bet jausda- 
] 
teisinti ’ darbininkų akyse, 
padiktavus jų centrui, per-' 
mainė taktiką ir nusprendė 
teismą “boikotuoti.” „ O- 
priešdarbininkiškos opozi
cijos Centro Komitetas pa
gamino melagingus ir begė-» 
diškus lapelius, kuriuose; 
šaukė darbininkus neiti į; 
teismą, kad neišgirstų tei
sybės. Pirm teismo tuos te

I

Ketvirtadienio, sausio 21, 
1932 metais, laikytame Am
algameitų Unijos Joint, Bo- pareiškė, 
ardo susirinkime pilnai pa- dar ir dabar' viešpatauja 
sireiškė Joint Boardo ofi- raketyrizmas. Kitaip dar- 
cialis bankrutas. A. Mille- bininkai ir negali suprasti, 

| ris, Joint Boardo sekreto- kad jų priklausantį darbą 
jrius, kasininkas oficialiai dirba kiti tos pačios Unijos 
i pareiškė: “Pas mus viešpa- nariai, o jie vaikščioja 5 sa- 
taujantis šiuo momentu f i- j 
nansinis bankrutas dar ne
reiškia, kad mes jau būtu- geriau stovi, 
me priversti bankrutuoti, 
bet mes nesugebime nei jo
kią industrinę problemą iš- 

Militaristai jiems rišti. Tas ir yra svarbiau- vėjai.

i Naujas Chiny Generolas 
Ruošiasi j Karą

Cleveland© nominacijos į 
miesto majorus komunizmą 
Uždėjo ant to miesto žemla- 
pio. Už drg. Fordą, Komunis- ■ 
tų Partijos kandidatą, • paduo
ta 5,242 balsų. Net liberalų 
“The Nation” editoriale pa
stebi: “Viena nominacijų ypa- jos Shantungo provincijos 
tibė, delei kurios labai pla
čiai kalbama, tai padidėjus ko
munistų stiprybė. Tas tiesa, 
kad kol kas komunistų balsų 
skaičius tebėra nedidelis, vi-

thers dirbtuvės darbininku 
komitetas atsilankęs viešai 

, kad., pas. mumis

Ateina žinių, kad Chini-

generolas ir gubernatorius Irius- kasininkas oficialiai 
|Han Fu-chu turi armiją iš 
56,000 vyrų ir rengiasi į 

skaičius tebėra nedidelis, vi- karą ateinantį pavasarį. Jo 
so tik 5,242, bet verta atmin- armija susideda iš samdy
ti, jog tai apie penkis sykius tų kareivių. Prieš ką jis 

i kada ta kariaus, pranešimai, nepa- 
al- ’ P“ sako. Shantungo provihci- i 

komunistu "kan- j°j randasi 30,000,000 gy-

Sovietų Spauda Per-

daugiau, negu bile 1 
partija yra gavus balsų Cle- 
velande. Taip pat verta pami
nėti tas, jog 1_______ ... ----
didatas, I. O. Fordas, vienuj ;ventojų. 
vienas pabrėžė bedarbių šel-;; 
pimą šioje kampanijoje.

vaites ant gatvės! Vestkių 
siuvėjai dabartiniu laiku 

negu kanti
niai, bet ilgai neišsilaikys!
Ant kiek kantiniai susmu
ko, susmuks ir vestkių sin

paskutinį kailį lupa.

sergsti Jap&niją f*
MASKVA.— Sovietų val

džios oficialis obganas “Iz- 
viestija” sausio 24 d. talpi-j 
na editorialą apie įvykius i

pažino kaltais tuos mųsų 
judėjimo skriaudikus.. Niio- 
sprendis padarytas seka
mas:

1. Darbininkų Teismas at
randa, kad Senas Vincas, A. 
G. Jatužienė, J. Bendoravi- 
čius ir A. šimanskas yra 
kalti skaldyme ALDLD. or
ganizacijos ir netiesotai už
grobime ĄLDLD. VI ap
skričio $157.48 iždo.

2. Teismas įsako jiems

mi, kad negales save pasi-

Mūsų partija Cleveland© 
nominacijose gerai pasirodė. 
Bet nereikia pasitenkinti tuo 
džiaugsmu. Mūsų Chevelando 
draugai, mūsų visi lietuviai re
voliuciniai darbininkai ir 
darbininkės, turi dabar labai 
smarkiai darbuotis Komunistų 
Partijos rinkimų kampanijoje, 
ši kampanija suteikia progą iš
dėstyti masėms mūsų partijos 
reikalavimus ir jos ' vedamas 
kovas prieš badą ir už bedar
bių apdraudą; '

Japonijos Karo Laivai
Pribuvo į Shanghajy

siu punktu, ant kinio mesi p. Mona^o nuomonė, kad 
esame subankiutavę. •„ gre^iau pervesti Joint

Toliau A. Milleris, tęsda-į Boardą Generaliam ofisui, 
. “Nes,” jis 

ilgiau taip būti ne-

na editonala apie įvykius i j. j—- > v. . .
Tolimuose Rytuose. Laik-ls“^Hiti iždą ir visus ap- pehus plačiai platino khu- 

! rastis nurodo, kad Japoni- sknt?° ,^hlvu® ,lu W ,d’ Juose,lr. ^tuviais apgyven- nvnnnn f 1 
jos plėšikiškiems žygiams • . . . . ... .
Chinijoj nesimato galo. Ji varius kontr-i evoliucinį
jos plėšikiškiems žygiams

Studentai Reikalauja Pra
šalinti Fašistų Diktatūrą

SHANGHAI.— Japonijos 
karinių laivų armada pri
buvo į Shanghajaus uostą. 
Jie drūtai ginkloti. Kanuo- 
lės gatavai užtaisytos ir 
laukia komandos atidaryti 
ugnį ant miesto gyventojų. 
Bile valandą laukiama bom
bardavimo.

Japonija įsakė chįnams,

tose teritorijose. O teismo 
dienoje prie svetainės durų 
juos platino Senas Vincas ir 
A. G. Jatužienė—patys kal
tininkai.

Dar vienas dalykas. Jau 
senai Lietuvių Republikonų 
Šiaurinės Dalies Kliube ei* 

į na kova, šimanskas sten
gėsi ir ant toliaus pasilikfį 
jo diktatorium— pirminin
ko vietoje, o kliubiečiai kų- ' 
vojo už nuvertimą tos dikr .A { 
tatūros. šimanskas' ir jo 
pasekėjai, turėdami savo 
rankose šaukimo galią, tik
sliai sušaukė tame pat juį-t.. 
me, kur buvo teismas ir tų'; ' 
pat valandą Idiubo susiririk.51 > 
Kam? Ogi tam, kad ati
traukti publiką nuo teismo, • 
nes kliubas turi apie 700 
žmonių, o antra, kad jeigu , 
progresyviai nariai nueis į 
teismą, tai vėl pasilikti kliu- 
bo diktatorium.

Atėjus antrai valandai, 
abi svetainės jau buvo pil
nos , žmonių, apačioj susi
rinko virs 300 kliubiečių, o 
viršuje suplaukė ’ šiihtąi 
darbininkų, nuteisti t savo 
neprietelius. Reiškia, kontr
revoliucinės opozicijos pa
stangos nuėjo niekais. Dar-

sausio 1932 metų ir liautis 
į ir 

darbininkų judėjimo griovi
mą darbą.

3. Jeigu jie tą nepadarys 
iki nužymėto laiko, tai mes 
šaukiame visus sąmoningus 
darbininkuš, kad boikotuo- 
tų juos, kaipo darbininkų 
iždų pasisavintojus, skriau
dėjus ir darbininkų judėji
mo ardytojus. Neįsileisti 
juos į jokias atsakomingas 
organizacijų vietas. igno- 
ruot juos, atsinešti linkui 
jų, kaipo linkui darbininkų 
neprietelių ir neteisingų 
žmonių. Taipgi už šias pa
darytas A. L. D. L. D. VI 
apskričiui skriaudas lai
kyti atsakomingais ir prieš- 
darbininkiškos opozicijos 
vadus L. Pruseiką ir But
kų.

Šį sprendimą, po išklau
symo abiejų pusių, pateikė 
darbininkų džiurė iš 12-kos 
draugų ir draugių ir susi
rinkimas rankų pakėlimu 
užgyrė. Tik vienas balsavo 
prieš.

užgrobė Mandžuriją, o da
bar grobia Mongolijos da-, 
lis. Ten panaudoja rusus 
kontr-revoliucionierius. “Iz- 
vestija” nurodo, kad Japo
nija atsisako tartis su So
vietų Sąjunga delei sudary
mo nepuolimo sutarties, 
kas parodo, kad ji grūmoja 
Sovietų Sąjungai. Laikraš
tis pabriėžia, kad Japonijos 
dygiams ir planams pasau
lis neprita'rią, - kad Japoni
jos imperializmas; bando 
apžioti tiek, - huo ’ ko gali 
pats paspringti.

mas šiuo momentu Joint'tuo bus geriau. 
Boardo padėties eiseną, sa- sa^°,
ko: “Mes jau keli metai gahme. Jeigu . mes nieko 
merdėjame; mes pirmiau negalime duoti savo na- 
mirdavome tik coliais, q į riams, o tik pi izadėti^ ir pn- 
nuo pereito sezono mes jau1, žadėti, jau jie prižadams 
pradėjome mirti myliomis, i daugiau netiki. Jeigu ne- 

---- - - -, galės Generalis Unijos ofi- 
me. Mes neturime jokio pla- isas sutaisyti. geriau^daly- 
no kaip sustabdyti algų iįu^(j~'"‘ ”2’7"'"’
mušimą; mes neturime jo- ..
kio plano, kaip sulaikyti iš-1 ofisus palikę.
vežamus bundųlius darbo į 'p0 Monatto kalbos, kal- 
kitus miestus; mes neturi- bėjo Blumereich, i (kelninių 
me plano, kaip sujungti lo
kalų ir Joint Boardo' spė
kas. Iš mūs juokiasi dra
bužiu fabrikantai, kad mes 
esame palaida bala, o ne 
stipri organizacija. Taip 
toliau gyventi mes negali
me! Aš rekomenduoju visą 
Joint Boardą. pervesti Ge- 
neraliam. Amalgameitų U- 
nijos> ofisui, tegul jis su
tvarko ,tegul jis atgaivina 
tą kūną, kuris jau atgyve
no savo dienas.”

Po to kalbėjo P. Monatt, 
kuris daleido, kad tokia pa
dėtis yra neginčijama, ką 
Milleris sakė. Tik jis pri
dūrė: “Negalima nieko ste
bėtis, kad iš Pensack Bro-,

" o jau dabar visiškai numire-

| kad jie padarytų galą boi-

BELGRADE.— Yugosla- 
vijos studentai organizuo
jasi ir reikalauja, kad kru
vinoji fašistinė diktatūra 
būtų nušluota. Jie sako, 
kad jų nenugąsdins jokia 
bausmė ir jie kovos tol, kol 
dabartinė valdžia bus nu
versta. Jie taip pat reika
lauja, kad visi dabartiniai 
ministerial ir kabineto na
riai būtų teisiami ir bau
džiami.

kotavimui Japonijos’ pro
duktų ir įstaigų. Jeigu tas 
nebus padaryta, visas mie
stas bus paimtas į Japoni
jos karinio laivyno rankas.

negalime duoti savo na-

kus, tai verčiau pasiimkime 
? savo įrankius, eikime sau.n

1-V

manadžeris)/ nurodydamas, 
“kad dabar ne vien Amal- 
gameitų Unijoje užviešpa
tavo bankrutas, kaip .finan
sinis, taip ir industrinis, 
bet aplamai visas amatines 
unijas palietė J. Valstijose.” 
Toliau sako: “Ne vien New 
Yorke tokia padėtis Anial- 
gameitų Unijoje, bet ištisai 
visuose didmiesčiuose, kur 
tik yra Amalgameitų Uni
jos Joint Boardai. Ir aš,” 
sako Blumereich,. “esu pesi
mistas, kad Generalis Am
algameitų ofisas pajėgs su
tvarkyti. Bet kitos išeities 
nėra, kaip tik atiduoti ge- 
neraliam unijos ofisui.”

■ (Tąsa 2-ram pusi.)

Sukilimas Kalėjime
* ■ i . }

PRINCETOWN, Anglija. 
—sausio 24 d. čionai val
džios kalėjime sukilo trys 
šimtai kalinių. Jie padegė 
ir sunaikino kalėjimo didį
jį būdingą. Kova su kalė
jimo sargais ir policija ėjo 
keliąs valandas. Sunkiai su
žeisti aštuoni kaliniai ir 
dvylika kalėjimo viršinin
kų. Pagaliaus kaliniai ta
po nugalėti. Nė vienas iš 
jų nepabėgo. Sukilimas įvy
ko prieš netikusį maistą, 
kuriuo kalinius šeria* Mac- 
Donaldo valdžia.

Griūva Vatikano Palocius

(Tąsa ant 5 pusi.)

ROMA. —- Mussolinio val
džia suareštavo 30 banko, 
klerkų, kurie užprotestavo 
prieš algų kapojimą.

it

ROMA.— Staiga perply
šo Vatikano Palociaus sie
na prie, pat knygyno, kurio 
lubos nesenai įlūžo ir užmu
šė penkis darbininkus. Po
piežiaus “inžinieriai” tvir
tina, kad palociaus gyvybei 
pavojaus nėra, bet tie patys 
“inžinieriai” juk prižiūrėjo 
ir sugriuvusį knygyną ir 
sakė, kad pavojaus nėra.

Kaip Buvo Rengtasi Prie 
Teisino 

f

ALDLD. Vl-to apskričio ...... _ .
draugai, netikėdami į kapi- binmkai atėjo masėmis 
talistinį teismą, rengė pa-



Puslapis Antras Antradienis, Sausio 26, 1932

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, Inc.

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

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

Amerikoje Kuopom ir Visiem Nariam

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

Klerikalai Prisipažįsta, kad lavimli> bet sutinka ramiai
Remia Kapitalizmą

Kunigų organas “Drau-

HARTFORD, CONN DAR NE VISI ATLIKOME SAVO
Fašistų bičiuliai -y Prusci- 

kos Sklokos Veikėjai
Paimu priešdarbininkiš- 

ko pono Pruseikos organą 
“Naują Gadynę” No. 1. Na
gi žiūriu, kad Pruseika su
siranda sau draugų ir Hart
forde. Sako, kad Pilkaus
kas gerai darbuojasi.

Tai matote, kokius Pru
seika turi “revoliucionie
rius”. Toks tokį pažino ir Pej Li®tuvoį fašistinę valdžią 
draugu pavadino.

* Gaį, dar , kam .Pilkauskas 
nelabai žinomas ir dar* gal 
kas mano, kad jis yra bol
ševikas. Bet kaip aš jį pa
žįstu, tai jis niekados ne
buvo tokiuo, nors ir labai 
mėgdavo pasivadinti save 
revoliucionierių. Bet prie 
darbininkiško judėjimo nei 
piršto nepridėjo, o tuo pa
čiu sykiu'dar kenkdavo.

Čia paduosiu parą pavyz
džių, kad Hartfordo darbi
ninkai gerai suprastų. Per
eitą pavasarį, balandžio mė
nesį, Lietuvos Sūnų ir Duk
terų susirinkime buvo skai
tytas laiškas nuo Komunis
tų Partijos su pakvietimu, 
kad draugija prisidėtų prie 
apvaikščiojimo Pirmos Ge
gužės. Tai ponas Pilkaus
kas su kita jam pritarian- 

jčia ypata visa gerkle rėkė, 
kad draugija neprisidėtų. 
Bet darbininkai nariai, ma
tydami reikalą, nutarė pri
sidėti ir apvaikščioti sykiu 
su kitų tautų darbininkais 
Pirmą Gegužės.

Antras pavyzdis.
pačiam sezone vienas fašis- 
tpalaikis; .gerai žinomas Ja
nuškevičius, kuris anais 
metais nurėjo ! sugriauti- 
Laisvės Chorą, važiavo Lie- 
tuvon. Jis pasikvietė Pil-1 
kauską, kad pasakytų jam 

(saldų “spyčių”. Vėliau žiū- dolerių suaukoti tik iš nedide-|kai turime ątlikti savo p.apei 
i rime, kad “Tėvynėj” išgi
riamas ponas Pilkauskas už 
gerą pasitarnavimą del fa-1 giaus bus lengvai galima su- 
Šistų. I rinkti. Pinigų pas save nelai-

m . . . ... j kyšime, tuojaus siųąime Lietu-. Tai matote, koksai jis, von. Du šimtu jau pasiuntė- 
I bolševikas ir kokius bolšė-’me ir, kaip tik sudarysime ki
rkus Pruseika ir Butkus prie tus du, taip vėl pasiųsime.^

Kruvinoji fašistinė valdžia

Su pabaiga gruodžio mėn.; tęsia savo terorą be perstoji 
1931 m., Priešfašistinio Susi
vienijimo centro komitetas pa
skelbė vajų už sukėlimą kiek 
finansinės paramos Lietuvos 
revoliuciniam judėjimui. Cen
tro Komitetas ragino visų kolo
nijų lokalinius priešfašistinius 
komitetus, kad surengtų pra
kalbas bei šiaip kokias pra
mogas paminėjimui penkių me
tų sukaktuvių nuo nužudymo

Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj Centro Pildo
mojo Komiteto ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo Pildo
mos Tarybos bendras posėdis, 
kaip žinote, atsibuvo sausio 1 
d., 1932. To bendro posėdžio 
tarimai jau tilpo mūsų spaudoj 
ir taipgi pasiunčiama kuopoms 
visapusiai ir nuodugniai ap
svarstyti.

APLA. Centro 
dydamas APLA. 
mą eiti

taines mokėti. O dabar, bedar
bės laiku, kiekvienas centas yra 
labai brangus.' Tad mes ir tu
rime tuos centus daugiau tau
pyti- . , z

Susivienijus bedarbiams pa- 
gelba taipgi geresnė bus gali
ma duoti. Didesnė organizaci
ja gali įsteigti tam tikrą bedar
biams gelbėti fęndą. Savos or
ganizacijos narius būtų galima 
šiek-tiek paremti. Ir vien dė
lei to mes turime eiti prie vie
nybės. . ’ ■

Susivienijus nariams nereikės 
didesnių duoklių mokėti—-vei
kiausia bus mažesnėjS. Nariąms 
bus daug didesnis užtikrininjiąs 
pašelpos, pomirtinės, ir ^kitokios 
,pagelbos ., , . . | •_ v ,

Daugelis kuopų,, , tiesa,, tuo- 
jauę pasisakė už vienybę, kaip 
tik šitas klausimas .iškilo. . Jos 
net nelaukė oficialiu pakvieti
mo svarstyti šitą klausimą. IŠ 
to jau aišku, jogei eiliniai na
riai labai pageidauja vienybės 
ir ragina Centro Komitetą gręi-v 

j čiau prie jos eiti. Atrodo, jo- 
ir gei milžiniška didžiuma kuopų 

ir narių entuziastiškai stoja už 
vienybę.

Bet to, draugai ir draugės, 
neužtenka. Būtinai reikalinga 
vienybės klausimas nuodugniai 
aptarti visose kuopose ir tarp 
visų narių. Reikia šaukti pla
čiausius susirinkimus, reikia su 
tuo supažindinti kiekvieną na
rį ir kiekvieną narę. Vėliau 
del kitų susirinkimų bus dau
giau informacijų aprer vienybę 
patiekta. Išrinkta bendra ko
misija iš abiejų organizacijų— 
dd. J. Miliauskas, Geo. Urbo- 

ma daugelis lokalinių pašei pi-i mis, R. Mizara ir E, Jeskevi- 
nių draugijų prie didelės orga-ly< , - - . , ,

•nizacijos pritraukti. Organiza- 
į ei j ai pasidarytų gera proga 
jaugti, tvirtėti. Jinai geriau ir 
savo narius aprūpintų.

Susivienijus abiem organiza
cijom įvairios išlaidos sumažė- 

“Lietuvos žinios” sausio tų. Vietoj dviejų raštinių—vie-

mo. Be masinių areštų gruo- «. 
džio mėnesyje, kur buvo sua- ' 
reštuota 47 darbininkai,' ‘jau , 
vėl įvyko visa eilė naujų areš
tų. Daugeliui iš areštuotųjų 
gręsia ilgi metai kalėjimo. 
Kad išgelbėti savo kailį nuo 
gręsiančios proletarinės revo
liucijos, fašistai griebiasi griež- . •? 
čiausių priemonių prieš visus 
revoliucinius darbininkus. Slap 
ta ir vieša policija seka kiek
vieną bent kiek nužiūrimą dar
bininką. Pastaruoju laiku 
pradėjo dar da’ugiau persekio
ti politinius kalinius. Seniau 
politiniai kaliniai1 ir Lietuvoje 
naudojosi šiokiomis - tokiomis • 
“privilegijomis.” Dabar fašis
tų valdžia, kaip ir caro reak
cijos laikais, stengiasi ne tik 
sulyginti juos su kriminalistais, ■ 
bet dar blogesnėsha sąlygosna 
jus pastatyt. Ji stengiasi • (su
daryti* politiniams kaliniams 
tokį katorgos rėžimą, kuris iš
čiulptų iš jų gyvybės syvus,

Komitetas, pil- 
23 seimo tari- 
organizacijom 

padarė pirmus 
Da-

abiem 
prie vienybės, 
prie vienybės žingsnius.
bar Centro Komitetas kreipiasi 
prie visų kuopų ir narių pra
šydamas tuojaus, vasario mėne
sio susirinkimuose, perskaityti į 
tuos bendro posėdžio tarimus, 
gerai pakalbėti apie reikalingu
mą vienybės ir ūžgirti tūošjpra-* 
dėtus žingsnius. Taipgi prašo- 

. v me visų narių duoti įvairių !su-
kad kunigo Cox vadovauja-1 manymų.
mi bedarbiai negrasino nu- j 
versti šią supuvusią kapita
listų sistemą. Tuo budu 
“Draugas” atvirai pasisa- 

i ko, kad jis remia kapitaliz- 
! mą, kad jis gina kapitalis-

badauti, skursti. Na, tą ku
nigo vadovaujamą demon
straciją piniginiai rėmė

gas’< (No. 20) rašo apie be- Pittsburgho ir kitų vietų 
darbių ; demonstracijas Wa- stambūs kapitalistai, nes 
shiiigtoiie.' i Apie kontunis- tai buvo jų demonstracija 
tų i vadovaujamą. , demon- mulkinimui ’ 
stracijų gdlta: ’ ‘ , i abelnąi darbininkų.

Dar nfesėriąi raudonieji ko
munistai buvo' ; “užkariavę” 
Vašingtoną. > Tada plevėsavo 
raudonos vėliavos, jie dainavo 
intbrnaOionalo himną ir griau
smingai' reikalavo fantastiškų 
atmainų. Jungtinių Valstybių 
valdžioje ir lęgislatūroje.

!)UV.° tie ! tų reikalus. Klasiniai sąmo- 
tiski ieikalavimai. O piningiems darbininkams tas 
buvo leikalaujama, kad Ą“| jau senai žinoma. Bet ka

valdžia tuo jaus suteiKtų pa-j ^ar gali aiškiau 
oūlpą badaujantiems bėdai-|]<am tarnauja 
biams ir jų šeimynoms; jei-;
gu negali duoti darbo, t‘d 
kad įvestų bedarbių ap-

bedarbių ir

“Draugas” džiaugiasi, i

Po kuopų susirinkimų tuo
jaus reikia pranešti pasekmes 
visų tarimų. Kuopų tarimus 
mes skelbiame Buletine 
spaudoj. Visi nariai reikia pil
nai supažindinti su šiuo klau
simu, kad visiems būtų pilniau
sia aišku. Jeigu yra narių 
priešingų vienybei, lai jie taip
gi išreiškia savo mintis ir jas

mūsų • brangių draugų : Požė
los, Greifenbergerio., Čiornio ir 
Giedrio; kad tose prakalbose 
bei parengimuose būtų duota 
platesni paaiškinimai apie dar
bininkų bei vargingųjų vals
tiečių padėtį ir apie vis didė
jant} fašistinį terorą prieš Lie
tuvos Komunistų Partiją ir vi
sus revoliucinius darbininkus; 
kad visuose' parengimuose bū
tų renkamos aukos parėmimui 
Lietuvos revoliucinio veikimo 
ir politinių kalinių.

Daugelyje kdlonijų draugai 
greit atsiliepė į centro paragi- padarytų fiziniais invalidais, 
nimą ir surehgė prakalbas bei arba visiškai į kapus nuvarytų, 
šiaip kokius parengimus ir pa- Deda politiniams Ikaliniams 

tam tikras bausmes, mažipa 
arba suvis atima pasivaikščio- 

uždraudžia iš lauko

ir ^Italikai darbininkai tik da- vis‘r?I,±ai4?I^:e_ 
į matyti,J rcjka]jnga. ____  ______

Draugas,”; sivieniję galime daug ką nu-
Darbininkas,” ir kiti kleri- veikti. APLA. susivienijus su 

Jie tarnau- LDS. sudarys daug didesnę pa- 
nenriete- ^a^P°s apdraudos organizaci-

- I ją, turinčią apie septynis tūks
tančius narių. Tada būtų gali-

Vienybe darbininkams labai 
. Tiktai bendrai su-

I kalų šlamštai.
, , .. , , ja darbininkų x*vrxxvw

J}’ • ^1C jin v darbmmkai, j iįams, jie tarnauja kapitali 
išmesti is darbo ne del jų sįams> kurie išnaudoja, 
kaltes, galėtų gauti tinka- spaudžia darbininkus, 
mą pragyvenimą. -

Ir kovingieji bedarbiai,1
susirinkę Washingtone, i Lietuvos Fašistai Atiduoda 

Pal:5mC Miškus Dvarininkamsne maldavimu, bet. kovingu,
balsu, nes jie labai gerai ži
no, kad maldavimu' nieko 7 d. rašo:
neišprašyti iš kapUrfristų. /

na būtų, vietoj dviejų centro
> ’ , i kQWteU:^^įen^W---

Iš kunigaikščio Oginskio į-Įtaigi i§lM^.&ąwžėtU. ''Mai. 
pėdinių mums teko girdėt, kad 1 žiaus susirinkimų, mažiau*, kub- 
už“ Oginskio nusavintus* dva- į pų viršininkų, mažiau už. sve- 
rus,; jie, tie Oginskio įpėdiniai, Į •. . / ;. , ; J - ■ ■ ? " ■
iš. žemės, ūkio ministerijos ga- ’ 
vę 200 ha miško. Oginskio 
įpėdiniams miškas duotas ne
toli Kauno Kaišiadorių urėdi
joje, o dalis Rietavo girininki
joje. Oginskio įpėdiniai mišką 
parduodu pirkliams prieina
momis sąlygomis.
Tai štai kieno reikalais 

rūpinasi Lietuvos fašistinė 
valdžia. Biednuomenė ran
dasi didžiausiame skurde, 
desėtkai tūkstančių bedar
bių badauja, o fašistai iš 
valstybės iždo išmoka di- 

| džiausiąs sumas dvarinin
kams už nusavintus .dvarus, 
atiduoda jiems šimtus hek
tarų miško.

Tiktai masiniu spaddilhu 
galima kapitalistus privers
ti suteikti darbininkams di-į 
dėsnį trupinį.
.Bet.klerikahj šlamštas vi

saip išniekina tą darbinin
kų demonstraciją ir išgiria 
bedarbių apgaudinėjimo de
monstraciją, kuriai vadova
vo katalikų religinių burtų 
agentas kunigas J. R. Oox. 
“Draugas” sako:

»Bedarbių demonstracija, į- 
vykusi Vašingtone sausio 7 
dieną, kuriai vadovavo katali
kų kunigas Jokūbas R. Cox’as, 
buvo kaip tik kontrdemonstra- 
cija raudonųjų demonstraci
jai. Ir bedarbių reikalavimų 
rezoliucijos buvo betarpiškai 
įteiktos pačiam prezidentui 
Hooveriui ir atsidariusiam 
kongresui, <be poliefj&s susirė
mimo, be jokio triukšmo ir 
grasinimų neversti dabartinę 
valdžią, kad viskas būtų iš 
naujo statoma ant kruvinų 
pagrindų.
Matote, tas klerikalų or

ganas atvirai.Jpisako^ kad 
kunigo Cox ^moųstįącija 
svarbiausia bųyo ątk?Aeąpįi 
prieš “raudonųjų demon
straciją,” tąį girdį buvp 
“kontrdemonstracija ; ¥au- ‘ 
donųjų demonstracijai.”''

Tai tikra tiesa. Bedarbių 
demonstracija, kuriai vado
vavo komunistai, sudrebino; u.<L.arts>’

iTT i • , i . . Skaitytojams ir DarbininKiskune tik Washingtoną, bet. VI- , Organizacijų Kuopų ii' Choro

uopose ;

čiutė— teiraujasi pas advoka
tus, pas apdraudos departmen
ts ir rengia tolimesnius pla
nus. Greitu laiku kiekvienas 
narys bus su tais planais pilnai 
supažindintas.

Tad visi svarstykime vieny
bės klausimą. • Darbuokimės 
naudai pavo paties, visos orga- 
piza^įjosT Jr visos darbininkų 
klesos. ;Visl už vienybę.- .

1 . j ; APLA. Centro *Sekr.
j. Gasiunas.

i . v >

Rašo P. Buknys

Keli žodžiai apie Darbininkų
Kalendorių, kuriuos verta įsitė- 
myti visiems literatūros platin
tojams :
“Gerbiama ‘Laisvės’ Redakcija:

Siunčiame jums 25 centus ir
už 10 centų, štampų. Prašau at- taeilės svarbos 
siųsti man Darbininkų Kalen
dorių. ..

Flo)’ian Saviškas,
Hamburg, Pa.’1

Tie keli žodžiai pasako mums, 
j kaip yra pageidaujama Darbi- 

. . . ninku Kalendoriaus.
Žinoma, už tai smetoni- škų, kaip augščjau 

gauna .nuo mes gauname daug.

suradus kas negera, vengti 
ateityje.

Tam

niai fašistai

Tokių lai- 
paduotas 
Mūsų Ii*

rinko aukų, bet dar yra vietų, 
kur draugai nieko tame reika
le neveikė. Mes nesame linkę jimus, 
manyti, kad tų vietų draugai gaut maisto, atima teisę pasi- 
neįvertintų svarbos parėmimo matyti su savo draugais, nuo- 
Lietuvos revoliucinių kovų, lat grūda į karcerius ant mė
mes manome, kad del kai ku- nėšio ir daugiaus.

aplinkybių tinius kalinius sodina net į 
judošių kameras, atima nuo jų 
knygas, popierą, teisę rašyti 
laiškus ir kitus dalykus. Fa
šistinė valdžia mano, kad to
kiu politinių kalinių teroriza
vimu įbaugins kovojančius dar
bininkus ir jie atsisakys nuo 
kovos prieš fašizmą. Bet Sme-

Kitus poli-
rių susidėjusių ; 
draugai negalėjo tuom reika
lu pasidarbuoti, mes tikime, 
kad pasitaikius progai, nors 
ir vėliaus, draugai atsilygins.

Skelbdami vajų, mes nesiti
kėjome sukelti tūkstančius do
lerių, dabartiniu laiku siau
čiant tokiai didelei bedarbei, 
kur tūkstančiai ir iš mūsų lie-! tona kruvinasis greit persitik- 
tuvių darbininkų randasi be- Į rins, kad jokie darbininkų per- ■ 
darbių eilėse ir kuriem taip i sekiojimai ir politinių kalinių 
pat sunku verstis. Vienok mes! terorizavimai nieko negelbės, 
žinojome, kad yra daug dir- Darbin. bei vargingų valstie- 
bančiųjų draugų, kurie nors čių kova prieš fašizmą ir vi- 
ir nedaug uždirba, bet vištik 
gali centą-kitą tam tikslui pa
aukoti. Mes tikėjome, kad to
kiu būdu surinksim keletą šim-* 
tų dolerių. Ir'tai labai gali
ma. Per paskutines, keturias 
savaites aukų aplaikėme apie; mes Jungtinėse Valstijose, gy- 
300 dolerių. Tie apie 300 j venantieji lietuviai darbiniu- •

} 'T I” . i

są išnaudojimo sistemą nesu- . 
laikoma, jie kovos, kol padą- ’ 
rys galą fašizmui ir visai iš- - 
naudojimo sistemai Lietuvoj.
Kaęl fca kova būtų sparčiaus G 
Vedama ppie galutino tikslo, *

lio skaičiaus kolonijų. Jeigu !gas ir pagelbėti kovojantiems 
visur draugai bent kiek pasi- i darbininkams ir politiniams • 
darbuos, tai dar tiek ar dau- kaliniams. Visi priešfašistiniai'

politiniams •• 
kaliniams. Visi priešfašistiniai - 

lokaliniai komitetai tur pasi-...
rūpinti vienokiu ar kitokiu bū- - 
du sukelti kiek nors finansįnčs' • 
paramos del sustiprinimo vi- • • 
so Lietuvos revoliucinio veiki- • - 
mo.

J. Weiss.Po Konvencijai Vakarienė ir j saVęs prisitraukė. Na, ir
Koncertas | paskui Pruseika sako, kad

eS,u kadini jiSjune- Pareiškimas Eilinį Narį Komiteto
Visiems Amalgameiį Kriaučiams

Rodos šis punktas yra kelin- jis nėra ] 
palyginus su jimo priešas, kad 

konvencija. Tačiau ir jis yra priešingas Komunistų Par- 
daug reikšmingas. Pirmu kar-įtijai, tiktai Bimba esąs blo- 
tu “Laisvės” istorijoje turėsi-|gas.
me vakarienę už tokią įžangą,1 
kuri prieinama plačioms darbi
ninkų masėms. Dirbantiems 
$1.00, bedarbiams 50 centų, 
vaikams veltui. Laike vakarie
nės'bits puikus koncertas.

dvarininku gerai patepti, tei’atūros platintojai nepasiekia ( §js ‘proletarinis pokilis yra O i ir „1 Y* • _ w»nnin oil • » X- 1 A 11su dąrbiį-
• * žmonės;; tu- k,v.,

' ri jieškoti knygų, norėdami jų 3moklyhe, kur vietos yra apie

dar plačiųjų, masių 
ninkiška apšvieta.Ranką ranką mazgoja.

Dabartinė Lietuvos vai
džia yra darbo masių prie- j gauti? Tuomi turėtų rūpintis 
šas; Ir kuris, darbininkąs visi klasiniai sąmoningi darbi- 
vienokiu ar kitokiu buduWkiui Visi galime būt ąp;

rengiamas Grand Assembly!
i. 318 Grand St.,

Pas Hartfordo komunis
tus ir šiaip gerus pritarė
jus nėra jokios opozicijos. 
Visi dirba gerai del darbi-1 čių, 
ninkiško judėjimo.

Trockįstų Priešas.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) Boardo vadai patys save 
likvidavo, kaipo veikianti 
įstaiga. Del didesnio ap-_ 
gaudinėjimo, visą Joint .. 
Boardą pervedė Hillmanui. " 
Ar iki dabar nebuvo Joint -: 
Boardas Hillmano? Jis bu
vo! Tai kas čia, ar ne iš- „ 
davystė, kad tuos visus, kas : 
šiandiev įvyksta drabužių.,: 
pramonėje, nutrinti,... nu- . 
kreipti kriaučių domę, kad/* 
mes, ' va, suirę buvome !■ 
Kiek pradėsite ’ dirbti už . ,

Po tokių viršininkų spy-
, Joint Boardo nariai 

vienbalsiai nutarė pavesti 
New Yorko. Joint Boardą 
Hillmano diktatūrai, ką jis 
išmanys, tai padarys. O 
jūs žinote, ką Hillmanas pa
darys. Ogi apdės kriaučius 
specialiais assesmėntais. 
Panaikins rinkimų trfisę, 
paskirdamas savus žmones, 
kurie tvarkys ne po direk- , ... , . u , . . 
tyvomis lokalu atstovu, bet Pusd^l, tai duokite pinigų, - 
po Hillmano diktatoriška

CLEVELAND, OHIO
\ f . •< • '

Puikus Koncertas'
I - . '

Pirmas metinis, komunistų 
' laikraščių , ‘.‘Liberator” ir 
, “Working Woman” koncertas 
bus šeštadienį, vasario 6 d„ 
14101 Kinsman Ave.

Bus dainų ir muzikos. Pro
gramoj dalyvaus Negro Spiri
tuals, Vengrų Darbininkų Be
nas, bus', šokikų ir t. t.

Clevelando darbininkai kvie
čiami skaitlingai atsilankyti.

Clevelandietis.

2,000i žmonių. Vąkąrienė bus 
,gąmiriąma - del LOQO; ypatų. Pla- į 
tihkimė <tikietus^ i^ąnksto, kad ! 
užtikrinus, -Jog.. tupėsime tūks-; 
tąntį- yakąneniįųtojų; ’ Tuomi \ 
gal 'padn^yšime ' ^ kitą pel-1 
ng ^iMis^di^ ’ "■ Mi^aų dienraščio 
finansinė padėtis' bloga*. Pagel- 
bos furirne j Ieškoti visokiais 
švariais budais. Bepigu sklo- 
kai, jie kaip negauna pinigų 

šiemet turi būt; skaitlin^iau- įprašydami, tai pasigriebia 
sias nlūsų dienraščio bendrovės:.draugijų iždus. Mes nepavydi- 
suvažiavimas. XT1~~ 1— ---- •- -.--i—
turime daugiau šiemet, 
kitais metais.
svarbių dalykų apspręsti savo 
dienraščio gerovei. ir darbiniu- ____
kinkos apšvietos reikalui. Tuo kiekvienas1 klasiniai sąmonin- 
pat kartu atsiminkime, jog nuo('gas ! darbininkas privalo būti 
oportunistinių gaivalų, Prūsei-,sayo dienraščio savininku. Ku- 
kos ir Butkaus klikos, dar ne- J riėm tik atlieka doleris, pasiim- 
pilnai esame apsivalę. . Jie dar kite “L.” šėrų 
bandys trukdyti., mūsų darbą konvencijoje 
šioje konvencijoje.

Dalininkai išanksto turėtų
būt prisirengę nurodyti trūku- kalėja atmokėti Šerus. Dauge- 
mus mūsų dienraštyje ir nu>4im iš jų jau atmokėjome, o ki- 
krypimus nuo leninistinė£x4fm- tiems taip greit atmokėsime, 
jos, kuriuos Šioje Įauavčncijoje. kaip tik gausime daugiau už 
reikės plačiai 'apdiskusųoti 1 ? ir, i'“sto6ką** ąplaėkų. 1 !

nlnkiti; Visi galime būt
remia tą kruviriu-r budelių 8vietos skleidėjais. Kur tik yra

& A i, j. į . m j . v nvrtrvn cniaiaial/ti cit H ęi.vtKi n Tn_

kPtsM valdžia, tai renjį$ savo mir
tiną priešą. <

są kapitalistinę Ameriką, 
nes per įvairius miestus ir

HARTFORD, CONN.

N adams

Vasario 7 d., 1:30 vai. po•j T. v i v. i i /vasariu « u., i .ov vai. pumiestelius bedarbių delega- ptetų, Lyric svetainėje, kam- 
cijos maršavo į Washitig- 
toną. Kapitalistų klasė ir'įvyks labai svarbus 
jų tarnai kunigai labai siu
to. Ir štai jie sugalvojo su
rengti savo; demonstraciją, 
kad apgaudinėti bedarbius, 
kad nuvesti tuksiančius 
klasiniai nesąmoningų dar
bininkų į Washingtoną ir 
parodyti. kdtyįe.Jie ramūs, 
nekelia jokių gHe^tų; rcikąr.

pas Park ir Broad gatvių, 
i masinis 

“Laisvės” skaitytojų ir darbi
ninkiškų organizacijų narių 
susirinkimas. Visi skaitytojai, 
visi kuopų ir choro nariai, bū
tinai dalyvaukite. Bus apta
riama “Laisvės” šėrininkų su
važiavimas, Koąiunistų’ Parti
ja ir kiti svarbūs reikalai.

Susirinkimą šaukia Komu
nistę Partijos Lietuvių Frak
cija. t

proga susisiekti su darbinin
kais ,ten reikia turėti literato 
ros ir siūlyti ją.

j “Laisvės*’ šėrininky Suyazia-
■ mas

mes vėl atstatysime iš nau 
jo New Yorko organizaci

Nes dalininkų | me Jiems tų metodų, ir nieka- 
y,-- nėgu'dois jų nesiimsime.

Turime daug ■' !. —- ----------------

Įsigykite “Laisvės" Šerus ,
Besiartinant konvencijai, DETROIT, MICH

Ko-

ir dalyvaukite
su sprendžiamu

balsu.
Daugis iš sMokininkų rei-

Vasario 12 d. Jaunųjų 
munistų Lyga rengia šokius, 
Finų Salėj, 5969 14th St., 
naudai Lygos organo “Young 
Worker.” Taigi bus “basket 
ball” žaidimas.

Kas tik norite linksmai lai
ką praleisti, būkite tame pa
rengime.

A. Bisšell,
“Yolmg Workerio” Agentas.

Eiliniu nariu veikiantysis Tai žulikystė! Tai bijau- 7' 
komitetas ragina lokalus, I l'us, Pasityčiojimas is knau-. 
kad jie imtų unijos, reika-!cia‘
lūs į savo rankas tvarkyti, 
o ne atsiduotų Hillmano 
biurokratams, kurie sun
kiausiuoju momentu pa
skelbė oficialį Joiųt Boar do 
bankrutą. Didesnes darbi- i gcivomv ijiujau 
ninku išdavystės, didesnės j resnio gyvenimo, 
niekšystės negali būti !,

Kada didelė didžiuma
drabužių • fabrikantų viešai viename lokalo ekzekutyve 
metė darbininkams kovos J diskusuoti apie tą situaciją, ’ 
pirštinę, nukapojo algas iki kuri įvyko dabartiniu laiku .. 
žemiausio laipsnio, išmetė 
šįmtus iš darbaviečių dar
bininkų, tada musų Joint

Nieko neliko kriaučiams, 
kaip tik visiems be skirtu- ■ 
mo pažiūrų vienytis į Eili
nių Narių Komitetą ir siek- - 
ti bendromis spėkomis prie <• 
geresnio rytojaus, prie ge- 

o kitaip 
mes badu turėsime išmirti!

Kiekviename lokale, kiek-

diskusuoti apie tą situaciją,

Joint Boarde,
Eilinių Narių \ 

Komitetas.
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MONTELLO, MASS

NEW MASSES Jau Gatavas!

SO. BOSTON, MASS

V . I
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THE SCOTTSBORO CASE

have had nothing to

to the freight 
man cried out:

now, 
meet

Don’t forget to 
'name and address

NEW MASSES 
63 W. 15th Street 

New York City

mother stayed outi 
days and almost lost her! 
Otherwise she worked • 
day, every week, and ■ 

year, except when times i

the richest people 
world.

50c. a yer
Name -------
Address ----
City —:---------------- State —

Subscription for 1 year —,-----
Subscription for half yr.----- v------- -

My contribution towards the $1,-

Comrade 
years old 
poem on 
workers’ 

world

rinkta drg. Jonuškienė. , 
sign your ! Buvo svarstytas narės K. B. 
to the an-1 negražus pasielgimas link bų-

»wO

Copr., 1932, 
Th* American Tobacco Co

Pasibaigus susirinkimui L. 
Kasparavičia atsivedė savo 
“svečia,” sklokininka A. Ka- 

! zakevičių iš Brooklyn, N. Y. 
• Na, ir prasidėjo su juo “disku-

Pradžioj šio mėnesio įvyko ! sijos.” Jis visaip niekino Ko- 
visa eilė organizacijų susirin- ! munistų Partijos veikėjus. Bet Na, ir buvo “pavaišintas.” 
kimų. , iš susirinkusių buvo jam stip- Į Montello Komunistas

Sausio 4 d., 1932 metais, at-i__
sibuvo susirinkimas A.L.D.L.D. 1 
6 kp. Narių atsilankė apie 20. 
Tapo išrinkta nauja valdyba. 
Finansų raštininku apsiėmė 
B. Boblys, o užrašų raštininku 
tapo išrinktas F. Strupinis, iž
dininku T. Bartkus, organiza-1 
torium—G. Shimaitis.

Skaityta laiškas nuo Kent- Į 
ucky mainierių šelpimo komi-.! 
___ Laiške nurodoma, kad !

Antradienis, Sausio 26, 1932YOUTH NEWS I at the door of your home eve- bo kambariuose. Drauges yi- do. 
ry single month. 50 cents sos pasistengkit dalyvauti ir mūsų

One Year in the 
Penitentiary — Why?

• are inciting these children to 
“insurrection” because the jud

1 ge will not and Cannot remove 
these “influences.” Workers’

I Children! You must unite
I with your parents in this strug 
' gle to wipe out these condi- 
I tions of oppression from the 
'earth. You can do this by 

U I joining the Young Pioneers— 
the only organization of work- 

i ers children which fights to 
Į better conditions for workers’ 
children. Workers’ Children 
— you must send letters to 

.the governor of Florida pro
testing the sentencing of Ves
per Romero to the penitentia
ry. Persecution and terrori
zation of militant workers’ 
children will not keep them 
from joining the Young Pio
neers.

“My mother is a cigar maker 
{and does not get any more 
than $12 a week although

When Vesper Romero was! 
r born, his mother was docked 

a week’s pay and was bawled 
out by the foreman for stay
ing away from work so long. i 
When Vesper had the meas
les, his 
three 
job. 
every 
every 
were slow — in the same dir
ty, dark unhęalthy factory. 
Vesper, whom she brought to 
the factor^ with her, played 
on the floor at her side watch
ing the frantic hurried work- 
ers.

When he was three years 
old, he saw Marya Valenti 
drop dead at her work. When 
he was five, he saw the fore
man beat old John Ferrari 
who had fainted from exhaus-, 
tion at his work —beatJMmj 
till he opened his eyes again., 
When he was six years old, am trying to get more to join 
he was sent to school where!them,” Vesper wrote us a 
he was taught that “all men short time before his arrest, 
are born free and equal” and ; 
that this was the richest coun-| 
try in the world. It was dif-'Sfarf a Srran Rnnlr ficult to understand these I*518'1 a dCraP K00K

> things. Vesper did not belie-. Comrade Evelyn Kemler 
ve that Marya and John andisencjs jn a suggestion on how 
Dominick and his mother were . fo make a scrap book. She

- ! in this writes, “I made a Scrap Book 
He could- not under- out of an telephone book, 

stand, in what way they were > fc>y pasting a sheet of plain pa- 
as tree and equal as the weal- •. per over the covers of the 
thy boss who drove into town , telephone book to cover the

I then printed on 
Young Pioneer
I think it -is a i

ry single month. I
is way below what it costs to j laiku, nes užbaigus susirinki- 

i print this dandy magazine.
Readers! Future Readers of 

the New Pioneer! Will you 
help to keep the “fightenest”

i children’s magazine, the New
, Pioneer coming out every
I month? He’re’s how you can 
help—

1. Subscribe yourself.
2. Get another subscriber 

among your friends, class ma
tes, and relatives.

3. Send for a collection 
to help get funds to pay 
printer.

We must have 3,000 new 
subscribers — $1,000 cash — 
25,000 readers by March 1st.

Stand By the Magazine that 
Fights for You!
New Pioneer,

Box 28, Sta. D.
• New York, N. Y.

30c. a half year

! mą, turėsim draugišką vaka- 
| rienę, kurią pagamins išrink
tos drauges .

Užejo prastas oras. Tai 
“detektyvas” vos parsi- 

kasė namo ir pagavo šaltį, ir 
sirgo apie kelias savaites. Tą
istoriją žino visi montelliečiai.pinis. 
Dabar tas žmogelis pakutavo-. 
ja metodistu bažnyčioj, kas 
šventadienį meldžiasi.

Montellos Komunistas.

she gets up at six o’clock in 000 Lund Drive is $ 
the morning and finishes at 
five-thirty. My father is a 
shoemaker and does not get 
more than $10 a week. There 
are seven in our family indu-' 
ding me. I am a Pioneer and

in his swell car every once in | printing, 
a while to inspect his factor- the cover

į Scrap Book.
Vesper could not grasp the- 'F°od idea to save all clippings 

se things because the inci-:^r?m the Pioneer Corners and 
dents of his childhood spent in ■ 
and around the factory were ! friends.

<very vivid in his mind.

L.D.S.A. 13 kuopos susirin-, 
kimas įvyko sausio 13 d., Na-1 
rių dalyvavo neperdaugiausia, j 
vienok susirinkimas ėjo savo i 

I tvarka ir padaryta gerų tari
mų. Išklausyta delegačių ra
portai iš II Rajono metinės 
konferencijos ir priimta. Ko
misija pranešė, kad kovo 13 d. 
įvyks vakarienė naudai politi
nių kalinių ir Agitacijos Fon
do; komisija jau dabar smar
kiai darbuojasi, kad padarius 
tą vakarienę viena iš puikiau
sių, ir kad taipgi parėmus fi
nansiniai taip svarbias įstai
gas. Išrinkta komisija sureng
ti D r. Repšiui paskaitas 
sveikatos klausimu.

Draugės, kurios buvo išrink
tos lankyti streiko vadus, jų

Sausio 5 d. įvyko susirinki
mas Liet. Taut. Namo Drau
govės. Valdybos vietas užėmė

i trys nauji: kasierius M. Meš- 
H J kinis, board direktoriai: A.

Į Gedelionis, K. Venslauskas. 
[Kiti visi pasiliko senieji. Pir
mininkas J. Tautvaiša savo 
užduotį atlieka gerai, ir susirin 
kimuose tvarka gera, mitingai 
užsibaigia greitai, ne' taip, 
kaip prie A. Krukonio1 — 
būdavo tęsis iki d.vylikos!Taip- 
gi dabartinis pirmininkas pa- __ ;
sirodo, kad neblogai gaspado- ' teto.
riauja del L.T.N. naudos. Per- -j reikalinga' pagelba streikuo- 
eitus metus nebuvo rengiama į 
fėrų ir šiaip, rodosi,'įplaukų •_ 
buvo mažai, bet draugovė tu- 2C

Baigiantis mitingui pašoko I MENININKŲ ŽURNALAS
F. Alusevičia ir ėmė sakyti pa
mokslą, kad, girdi; reikia 

i “pakasavbti” priėmimo įstaty- 
j mą, sulig kurio yra vartoja- 
|mos baltos ir juodos bolės pri
ėmimui narių, bet priimti vi
sokius parapijonus ir Taut. Na 
mo priešus. Tas jo pasakymas 

Į darė prastą įspūdį, nes dar na- 
jriai nepamiršo, kad apie keturi 
! metai atgal kunigas švagždys, 
suagitavęs parapijomis, norėjo 
atimti L. T. Namą, stengdama
sis teismo keliu padaryti visus 
parapijonus T. Namo nariais. 
Tai tik tos boliukės išgelbėjo 
Tautišką Namą nuo pražūties.

Tai tas pats žmogelis 1926 
metais laike A. Bimbos areš
tavimo Worcesteryj buvo iš
rinktas Montellos fašistų pa
gauti ir suareštuoti A. Bimbą.

I Tuomet labai šalo, ir nuvažia
vęs į Norwoodą Bimbos nera-

Tai specialis leidinys apie 1 
Sovietų Sąjungą

Daug straipsnių yra žymių 
rašytojų, kaip tai:

Joshua Kunitz, Louis Lozow- j 
ick, Leon Donnen, H. Rosen, j 

Burck, Gellert, Gropper, 
Bard ir kitų

Lietuviai darbininkai,
sakykite platinimui ir skaity
mui tą svarbų žurnalą

Jo kaina 15c kopija 
Prenumerata Metams $1.50

i

papers to show to our įarpe įr drg. J. Kraucevičių,
įveiki---—B would interest our . kurie randasi Bostono imigra-

___   When Į school friends and we can getĮcijos kaiėjime ir laukia de- 
he was_taught anything about;them to join the Young Pion-1 pOrtavimo, pranešė, kad jos
the goodness of our constitu- eęrs and to subscribe to the ]anko> taipgi prie jų tapo da-
tion and the righteousness of Pioneer Magazine.” 
our life, these incidents al-i 
ways came up to confuse him. i 
But one day when a strike was , , .
declared and the cigar work- sv/ei’s you send in to puzzles, j vusios finansų sekretores, ku- 
ers of Tampa, under the lead-!The. comrade from Petaluma, Iną ji kaltino nusukime jos (K.
ership of the Tobacco Work
ers Industrial Union, marched 
out demanding better condi
tions, things began to clear in 
Vesper’s bemuddled head. 
And when Vesper’s mother, 
who had been meek and sub
missive all her life, was put 
in jail for two months for her 

^activities in the struggle of the 
workers against the bosses, 
Vesper suddenly knew where 
he belonged. He knew his 
place was among the workers. 
He joined and helped to orga
nize the workers’ kids into the 
Young Pioneers. He spread 
among these children the lite

rature wrhich had explained 
and clarified the conditions of 
the workers to him.

The militancy of his w'ork 
and the earnestness of his pur
pose soon frightened the high- 
her-ups in the town. Vesper 
began to receive the Boy Scout 

jnagazine and the; Saturday 
Evening Post from the town 
judge to distract his attention, 
but in vain. What meaning 
could the Boy Scout babble 
about “honor, virtue, < 
have for him? What interest; 
could the Saturday Evening 
Post stories about silken-gown 

' ed ladies .and gentlemen in 
evening clothes have for him ?

Finally Vesper and another1 
worker’s boy led a school stri
ke in solidarity with the strik- 
in tobacco workers. They• 
broke thru lines of teachers 
^nd marched out to join their

jautiems mainieriams. 
tarta
tam tikslui prisiųstas. Tą! apipiltas
darba apsiėmė atlikti F. Stru-i tvt, vjsai suklaidintas. Jig 

Įėmė niekinti drg. Kraucevičių 
ir kitus jam nepatinkančius 
mūsų draugus, bet montellie- 
čiai gerai jį papucavo, ir jis 
jau tada sakėsi, kad ne sklo- 
kos reikalais atvažiavęs, ne del 
diskusijų, bet tik “į svečius.”

Nu-rus pasipriešinimas, tai vyras 
pardavinėti štampas, į jautusi, kaip karštu vandeniu 

tikslui prisiųstas. Tą ! apipiltas. ' Tas žmogelis, ma* 
suklaidintas.

California did not give us his IB.) pusės dolerio narinių duok- 
name or address, so we could ; lių. Todėl finansų sekretorė 

reikalavo, kad išrinktų komi
siją ir peržiūrėtų jos visas 
knygas, ar yra jos kada nors 
padarytų finansinių klaidų. 

*Tad šiame susirinkime tapo iš
klausytas ir apkalbėtas komi- 

<sijos raportas ir prieita prie 
{išvados, kad užsipuolimas drg. 
IK. B. yra niekas daugiau, 
kaip nepamatotas kaltinimas 
ir sėjimas demoralizacijos tar- 

j pe narių, todėl vienbalsiai nu- 
j tarta ją suspenduoti ant šešių 
I mėnesių.

Šiame susirinkime buvo iš- 
j klausyti valdybos raportai iš 
i pereitų metų kuopos veikimo, 
, kurie, reikia pažymėti, buvo 
’ aiškūs ir puikiai sutvarkyti. 
Pasirodo, kad pereitais metais 

train ^uvo £erai veikta, nes daug 
’Jšaukota pinigų darbininkiš- 

Į kiems tikslams. Nors šiuo 
tarpu ižde nėra daug finansų, 
vienok nutarta užmokėt 6 dol. 

• į T.D.A. Mūsų kuopa moka 
metines duokles jau kelinti 
metai. Buvusi knygė drg. K. 
Kazlauskienė išdavė raportą iš 
savo metinės darbuotės. Ji 
pardavinėjo “Darbininkių Bal
są” ir pardavė 30 kopijų Dar
bininkų Kalendoriaus, nuo ko 
pridavė, kuopai pelno apie 8 
dol. Visi žino, kad veikiant 
valdyboj pasidaro ir išlaidų, 
vienok valdybos narės, drau
gės K. Zinskienė, M. Jonuš
kienė ir K. Kazlauskienė, savo 
dviejų metų išlaidas, padary
tas kuopos reikaluose, aukojo 
kudpai. Tai yra didelė tų 
draugių auka, nes visų sudėjus 
i daiktą, pasidaro daugiau 10 
dol. Už tai joms varde kuo
pos tariu širdingą ačiū.,

Baigdama šį rašinėlį šiais 
metais visoms draugėms lin
kiu draugiškai ir su energija 
nenuilstančiai dirbt del darbi
ninkų klasės.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks vasario 10 d., kliu-

not print it in the last Corner.
This week the young boys 

from Scottsb oro will be 
brought un on trial. 
Ruth Zaslavsky. 10 
has written a little 
this case which all 
children all over the 
must protest against.

I am a Negro boy, 
And I cannot have much fun.
I earn a few cents to support us, 
For it is better than having none.
I am going to another state 
In the freight yard a mob I 
Of men, women and children, 
Who for days 

eat.
I hitched on
When a white
"Hey! you dirty nigger, 
What’s all this about?"
Thev say we attacked two white 

girls,
Eight other boys and I.
They always say that about Negroes, 

| But it is one big lie!
etc ” i Now we’re in the Birmingham jail, 
nmot ' Th* whole world to free us fights,

1 And to make a Soviet America, * 
Also to give Negroes equal rights!

New Pioneer Sub Drive On
The New Pioneer is the only 

magazine for the workers’ and 
farmers’ children. It is right 
in the midst of the fierht for 

dnd marched out to join their free food, clothing and shoes 
striking parents, singing the'for children of the unemploy- 
“Red Flag.” For this, Vesper ' ed, and part - time workers, 
was given a 1 year sentence I an.d strikers. It fights against 
in a penitentiary — to remove 'child labor and for equal treat-
him from “the dangerous en
vironment where sinister in
fluences are at

’ children incite
and to prevent
sociating with
Poverty and oppression are 
the “sinister influences” which

work to make 
insurrection,” 

him from “as- 
Communists.”

iment of white and Negro 
children. You who are alrea
dy readers and subscribers to 
the New Pioneer know its fi
ne stories, pictures, puzzles, 
articles on sports and how to 
make and do things.

It costs only 50 cents a year 
to get the New Pioneer right

As žinau savo LUCKIES
“Aš žinau savo LUCKIES — mano gerkle man pasakė, kada aš pirmą kartą vieną jų 
užsirūkiau, kaip jie malonūs. Nuo to laiko aš vis rūkau LUCKIES. Prieš dainuo
siant aš kitų negaliu rūkyti kaip tik LUCKIES, jie nekenkia mano gerklei. Jūsų 
patobulintas Celofaninis pakelio įvyniojimas irgi puikus. Tas skvetells tikrai 
nepaprastas Sumanymas.”

It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitejlmus—prieš kosulį

Ncperslampamas Cellophane Uilalko tq "Spraglnlmo” Skonį Visuomet Šviežiu

UK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 moderniau minučių su geriausiais pasaulio lok,., orkestrais ir Walter Winchell, kurio
Programos kiekvieną Antradienį, Ketvirtadienį, ir Šeltadienį, vakarais per N.B.C- rą.io tinklą.
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bęą metu, piilžiniškus turtus tų Partijos vadovybę. Ęąpitpa 
susikrauna, 'dalinasi desštkaisĮlįstai' taipgi žino, kad ir jų 

pačių armijos nėra ištikimos, 
ir. iškilus, karui gali jų pačių 
kareiviai atversti ginkiūs prieš 
savo išnaudotojus kapitalistus. 
Štai kodėl imperialistai bijo ir 
hedrįsta pulti Sovietų Sąjun
gą.

Visų šalių darbininkai turi 
organizuotis ir stoti po Komu
nistų Partijos raudona vėlia
va ir pastoti kelią imperialis
tų rengiamam pasauliniam ka
rui.

Prieš praeitą pasaulinį karą 
visose kapitalistinėse šalyse 
buvo 20,000,000 bedarbių. Pa
sauliniame karo fronte visi tie 
Ž0,000,000 darbininkų žuvo. 
Ųabar visam pasaulyje randa
si bedarbių riet 45,100,000, ir 
todėl i m p e rialistai rengia
si prie tos baisios žudynės. 
Kad išžudyti tuos milionus be
darbių.

.Jungtinėse Valstijose ran
dasi apįe 12,000,000'bedarbių. 

. Kita tiėk dirba tik dalį laiko. 
Reiškia, apie 25,000,000; dar
bininkų bado ir skurdo nasruo
se. Kapitalistai mirdami pa
lieka savo giminėms po 5, 10, 
20, net iki 30 milionų dolerių, 
o darbininkai badu miršta.

Darbininkai turi organizuo- i 
tis į darbininkiškas organiza
cijas. Ir stoti po Komunistų 
Partijos vėliava ir pastoti iš
naudotojams kelią, nuversti 
kapitalistinę sistemą ir įsteig
ti darbininkų ir farmerių, tai 
yra Sovietų, valdžią šioj šalyj 
ir visame pasaulyje.

Sveikatos klausimu kalbėjo 
Dr. Kaškiaučius iš Newarko. 
Dr. Kaškiaučius plačiai išaiš-

. ■, '. J4,.... įJ^JgSSS

A. S. Novikpv-Priboj 
Vertė D. M. šolomskąs

kas, o mes ir iš kanuolės negalėjome patai- 
Laike mano tarnavimo laivyne, daugiau- kyti.

šiai kreipdavo domės į gražumą, į parodu- 
mą.
šiai kreipdavo domės j gražumą, į parodu- Pasiliko šis incidentas mano užrašuose, j

Kai pakeliamas karo štandaras (ve- bet kad skaitytojas nepamanytų, jog tai 
liava) ant laivo, tai laivo denis išpraustas | nėra tiesa, tad privesiu, ką apie tai uzsi- 
su smėliu, chemikalais ir muilu, taip žvil- ■ rašė vyresnysis oficierius kruizerio “Dimi- 
gėdavo, kad būdavo švaresnės grindys už ■ tri Donskoi” ir ką jis raportavo specialei 
daugelio šeimininkų stalus. Apsaugok tu, | komisijai:
perkūne, jei užeisi ant grindų ir nuo tavo “Užtenka privestitą pavyzdį, kad į mi-perkūne, jei užeisi ant grindų ir nuo tavo “Užtenka privesti tą pavyzdį, kad į mi- 
kojų liks žymės. Buvo atsitikimų, kadū neti- nininką, kuris stovėjo ant vienos vietos, 
ketai jūreiviai paliedavo sriubą, juos pri- . kokius 30 sieksnių nuo taip pat ant vietos 
versdavo liežuviu grindis išlaižyti. Bet ka- j stovinčio kruizerio, pataikėme tiktai su 
ro komadieriai mažai tekreipė domės į tai,' šeštu šūviu iš naujovinės 6 colių kanuolės 
kad specialistai blogai supranta savo įran- ■ “Kaine,” su pritaikymo aparatais Perepel- 
kiųs, kad kanuolininkai nemoka naudotis i kino. Aš tvirtinu, kad panašūs įvykiai ga- 
nustatomais į cielių aparatais ir šaudo be! Ii būti tiktai ten, kur artilerijos karo lai- 
galo prastai. Kada paduodavo karinį sig-! vyno mokykla neturėjo ir dar neturi iš- 
nalą, tai ant laivo prasidėdavo riksmas ir, dirbtų principų, kaip užvesti kanuolės ir 
kolionės, veidų daužymas, o tvarkos nei už! kaip taikyti į cielių: kitais žodžiais, mūsų 
centą. Štai ką rašė savo įsakyme No. 69 
patsai admirolas Roždestvenski apie savo 
vadovaujamą šarvuotį, kuris jau tris mė
nesius išbuvo kelionėje ir rengėsi į mūšį 
su japonais:

“Šiąnakt 2 valandą aš įsakiau sargui pa
duoti signalą, kad priešas mus atakuoja 
minomis. Prabėgo aštuonios minutės po j 
šio signalo ir nebuvo dar jokių žymių apie 
prisirengimą atmušti priešo ;
cieriai ir jūreiviai dar miegojo, tik kele
tas žmonių iš sargybinių skyriaus vos-ne- 
vos buvo išvilkti iš poilsio vietų, bet ir tie .gaįiai, greitai ir tinkamai atlieka savo 
nežinojo, kur eiti ir kas daryti, nei vienas j pareigas raudonieji specialistai: elektri- 
nebuvo dar prirengtas apšvietimui cie-; kai, pečkūriai, mašinistai, torpedininkai, 
liaus; sargybos skyriaus Įninų išplukdin-’ signalų padavėjai, kanuolininkai ir tolio 
tojai nepasirodė, niekas nesirūpino nei lai- mieruotojai. Laike karinių manevrų Rau- 
vo denio apšvietimu, be kurio negalima donojo Laivyno Baltiko jūroj, buvau ant 
atidengti ugnis iš kanuolių.” į vieno_ šarvuočio, ant kurio bokšto plevėsa-

Prie šio admirolo prisipažinimo galima' y.0 vėliava komandieriaus d. Vorošilavo; 
tiktai tiek pridėti, kad ant kitu laivu buvo P? sau(^.e kanuolių. Diena buvo aPsl" 
dar blogiau. Nuo paduoto signalo apie pa-, 
vojų prabėgdavo pusė valandos, iki' laivas ; 
prisirengia mūšiui. Jeigu mūsų laivus iš-
tikro būtų užpuolę japonai, tai jie būtų su-1 (ĮU0CĮa mums viltį, kad atsitikime imperia- 
spėję du kartus mus nuskandinti pirm, ne-; listų užpuolimo, mūsų Raudonasis Laįvy- 
gu mes prisirengiame į mūšį. i nas mokės ginti proletarinius ląimėjimus. ■

Nieko panašaus nėra ant Sovietų Rau-j Aš susidoniėjąu raęionąHzącįjĄ Koįnan- 
donojo Laivyno laivų. Laikydamas ran-i dienius mininku skvridus ištraukė surašą

laivyne nebuvo ir nėra mokyklos, kaip 
šaudyti.” J -

Negalima persistatyti, kad Raudonaja
me Laivyne kas nors priverstų jūrininką 
liežuviu išlaižyti grindis, kada jis palieja 
sriubą. ’ Tokia mintis neateis į galvą nei 
vienam iš komandierių. Bet už tai dar su 
didesniu griežtumu yra reikalaujama 
nuo jūreiviu štai ko: įgyti kariniai-jūrinį 

tų. žavimu, auiu . v • • • i i i-. • > •nnnlims- nfi. i zm°Jimą, kad galėtų gintis nuo visapasau-
R linin lr£jni+tilirzmn nnnlimn Ir ori mnlrčtn nn_linio kapitalizmo puolimo, kad mokėtų, ap

ginti savo socialistinius iškariavimus. Ne
buvo galima nusidžiaugti matant, kaip su-

, Diena buvo apsi- 
1 niaukusi, didelis vėjas, tolumas į cielių to- 
: kis dideluis, kad be žiūronų vos galima 
jis buvo įmatyti. O vistiek kanuolių kul
kos puikiai pataikė į cielių. Tas viskas

mjįionų. Q. darbininkai, di- 
džįaų^Į, skurdą kenčia. Pie
tuose vatos auginimo baronai 
moka savo darbininkams va
tos rinkėjams tik 30c į dieną. 
Pagalvokite, kaip gali darbi
ninkas. pragyventi su 30c ?

Visoj šalyj, o labiausia pie
tuose, jųodveidžių persekioji
mas pasibaisėtinas. 1931 m. 
baltųjų šovinistų gaujos nu- 
linčiąvę 31 juodveidį. Tai tik 
nelegaliai tiek nulinčiuota, o 
kiek legaliai?

Kapitalistų valdžia rengiasi 
visu smarkumu prie dar bai
sesnio pasaulinio karo, nes 
nuo taksų ant nuosavybių ski
ria 78c nuo dolerio del busian
čio karo, o bedarbiam nei su
dilusio cęnto neduoda. Ką 
darbininkąi-bedarbiai gauna? 
Drąsiai galima sakyti: badą, 
skurdą, kalėjimą, kartuves, 
elektrikinę kėdę ir deportavi
mą.' :

Kalbėjo ir mainieris, kuris- 
per 17 metų, dirbo .'mainose 
Kentucky, Pennsylvanijoj ii’ 
Ohio valstijose. Sako: Ken
tucky mainieriai streikieriai 
yra baisiausioj padėtyj. Jie 
yra bjauriausiais būdais perse- 
kiojąmi. Nusamdyti bosų še
rifai stačiai laužiasi per duris 
į streikierių namus ir daro 
kratas. Jeigu suranda, tai sa
ko: mes jieškome L W. W. li
teratūros. Ir jeigu tik suran
da Tarp. Darb. Apsig. arba 
Tarpt. Darb. Pagelbos mokes
čių knygelę, tai ir areštuoja ir 
sunkiai baudžia. Kentucky 
mainieriai gauna nuo savo iš
naudotojų- tik $1.50; į. dieną, 
štai ve kas privertė mainie- 
rius eiti į kovą.

Mąįnieriamę buvo renkamos 
aukos, bet nepastebėjau, kiek 
buvo surinkta.

Parengimas buvo Russian 
People National Home, 408 
Court St., Elizabeth, N. J.

Pąrępgįmas pavyko gerai. 
Žmonių buvo pilna svetainė.

! i V • •' "‘"T'/'

; • Seįmiadįenį, sausio 17 d.,
donojo Laivyno laivų.Laikydamas ran- į dįerius mininkų skyriais ištrfukč surašą J Auš$& Draugija buvo suren- 
koje laikrodėlį, aš tėmijau, kaip greitai jie ’ ir jį rodydamas kalbėjo: praKąlbąs bedarbės ir
susiruošia ir laivą prirengia mūšiui. Į dvi i —Pažiūrėkite,, drauge, patsai. Ant vie-1 sveikatos klausimais.
minutes nuo paduoto signalo laivas jau no mininko padaryta pasiūlymų del racio-jhps įvyko L. L. Svetainėje, 

.nahzaciįos 13, ant kito — 15, trečio-49. iSecond St., Elizabeth, 
lmo> bet, Ir .tai tik į tris savaites laiko. Paprastai i |^ių ubv“V08as“'
5, nebuvo!apie.Ęusę siu pasiūlymų atmeta speciale sirilllięg.1I)it, 250. Draugas A. 

o kita puse vykdoma gyvem- j j^mba kalbęjo apie bedarbę 
i ir jos priežastį. Kalbėtojas 

—atsakiau, prisimindamas | sako: “šioj ‘ šalyje visuomet 
• savo laikų užuito jūreivio tarnavimą. , bus apie septyni astuoni milio-

pilnai prisirengęs stoti į mūšį.
Caro laivyne buvo daug gražumo 

nebuvo jokio karinio prisirengimo 
jo nei karo laivų technikoje nei žmonėse; 
atrodydavo, kad mes rengiamės tiktai ko-! 
kioms parodoms. Ir štai kodėl mūšyje 
prie Cusimos rusų laivynas taip baisiai 
buvo supliektas; tokio didelio pralaimėji
mo nežino dar jūrų mūšių istorija. Nepai
sant, kad rusai iššaudė veik visą savo amu
niciją, bet nenuskandino nei vieno iš di
desniųjų japonų laivų; gi japonai veik vi
sai sunaikino 54 rusų laivus; vienus nu
skandino, kitus paėmė į nelaisvę, ir tik ke
letas paspruko. Kaip tai galėjo atsitikti? 
Privesiu pamokinantį pavyzdį su mininin
ku “Buinyj.” šis minininkas buvo suga

jnąlįzącijos 13, ant kito —
bet Ir tai tik į tris savaites laiko. Paprastai i

'' ,rtTtMI - .„, ,„ „ ,. ,. ............JI I I

Vanduč, tai - ‘yra SVei- J ners! Hali; karip&d Oak'ir Main Si * 
ie o-Srimns imncraiiR kū-' Pra4.žia 5. .vak vakare. Bus. ge.
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'duo. 
kiausįas gėrimas žmogaus kū
nui. žmogus turi .mažiausia 
išgerti bent 6 stiklus vandens, 
į dieną.

Dr. Kąškiauęiuį buvo, daug 
statyta įvarių sveikatos klau
simų. Dr. atsakinėjo visiems 
ir visi buvę patenkinti.

Buvo renkamos aukos del 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Agitacijos Fondo. 
Aukų surinkta $15.50. Auko
jo šios ypatos: po $1, Dr. Kas-, 
kiančius, P. Muškauskienė ir 
J. Vizboras; po 50c., A. Sau- 
lėnas, A. Labanauskas, J. Šid
lauskas ir M. Lauksminienė; 
po 25c., P. Klimas, J. Asavi- 
čius, F. Grigoža, S. Mickifs, 
M. Gudaitienė, O. <Virvičienė, 
L. Vaičionienė, V. K. Sheralis, 
V. Senkus, A. Makutėnas, A. 
Balčiūnas, S. Rudžionis, N. 
Cvilikevičius, A. Venskus, M. 
Rudžionis, A. Gurskis ir A. 
Gudaitis. Varde Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcijos, 
aukotojams ačiū.

Penktadienį, sausio 29 d., 
Tarpt. Darb. Pagelbos (W*. I. 
R.) įvyks labai puikūs juda
mi paveikslai (judžiai) “Chi
na Express.” (Pagaminta Sov- 
kino filmą). Visas pelnas ski
riamas Kentucky mainieriams. 
Įžanga 35c., vaikams 15c. Ju
džiai įvyks 
Home, 408 
beth, N. J. 
vakare.

muzika šokiams, skanių užkandžių 
gėrinių. šis balius rengiamas s' 
šelpimui Kentucky streikuojajrič: mainierių. rr’*“L -4-1’—rrw.— 
sidSsite prie parėmimo, 
rams

šis balius rengiamas s>
Tat atsilankydami pr 

.. ‘ įžanga v; 
35c., moterims 25c.

Rengėjai.
(21-2Ž

YOUNGSTOWN, OHIO 
Svarbūs Debatai

Debatuos lietuvis kun. E. J. Shte 
gman su J. Gashinu iš Pittsburg! 
temoj “Kaip ir kas panaikins t> 
darbę ir darbininkų išnaudojimą 
įvyks sekmadienį, 14 vasario (Fe 
ruary), Liet. Kliubo svejtainėjė, 62 
Franklin Ave. Pradžia 2 Vai. 
pietų. Visi lietuviai darbininkai rei 
gkįtės dalyvauti, nes taj bųą labi 
įdomūs debatai. įžanga dykai, gei 
proga del bedarbių.

Komisija.
(21-2Ž

DETROIT, MICH.
Aido Choras rengia satyrišką ve 

kalą su dainomis “Ekskursija į bi' 
tuvą” sekmadienį, 7 vasario (Fel 
ruary), Draugijų svetainėje, 33( 
Junction Ave. Pradžia 8 vai. vak; 
re. Anart juokingos komedijos, bi 
ir koncertinė programa., -Įžangą 25 
ypatai. kviečiame visus dalyvauti

Choras.
(21-25
Counc

' Aido
' •' K ' AKRON, OHIO 

International} Worhęris
rengia šokius • šeštadienį; 30 sausi 
po No. 9 W. BaTtges St. Pradz; 
7:30 vaj. vakare, Bus gera muzik 
šokiams. Kviečiame visus atsilank? 
ti. įžanga tik 15 centų.

Rengėjai.
WINDSORO IR ~DETROIT< 

LIETUVIAMS
Pranešame, kad A.L.D.L.D. 21-m 

kuopa, Windsor, Canada, rengia šat 
nų vakarą šeštadienį, 30 sausio, U) 
fainų Darbininkų svetainėj, 967 Dr< 
nillard Rd. Pradžia 7 vai.

i re. Bus sulošta dviejų aktų dram 
j “Tarnaitė.” Vėliau bus šokiai pri 

V. K. Valeras. I geros muzikos. Kviečiame vietiniu 
Hr detroitiečius atsilankyti, o mes ui 

- tikriname smagų pasitenkinims 
Įžanga vyrams 25c, moterims 15c.

Rengėjai.
(20-21

CAMBRIDGE, MASS. ?
A.L.D.L.D. 8-tos kuopos susirinki 

mas bus trečiadienį, 27 sausio, pa ’ o Tri_ i._ ioi a*. o 4-.
vai. vakare. Visi nariai ateikit, yri 
svarbiu reikalų aptarti. Bus nen 
karna kuopos valdyba. Gausit nauji 
knygą. Tat nepamirškit ateiti laiku 

Sekr. P. Andreliūnas.
(20-31 į

SHENANDOAH, PA.
Vietos ir Apielinkės Liet.

Darbininkams
Lyros Choras rengia gražų kon 

certą ketvirtadienį, 4 vasario (Feb 
ruary), Mainierių svetainėj, kampa 
Main ir Oak Sts. Pradžia 8-tą vai 
vąkare. Bus šauni programa. Ižan 
,ga pigi, tik 50c ypatai. Kviečiam 
vjdtos ir apielinkės lietuvius darbi 

rengtis dalyvauti tame parėpi
Komitetas.

(20-21

Russian Peoples 
Court St., Eliza- 
Pradžia 7 :30 vai.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

READING, PA.
. . , . . ,. . A.L.D.L.D. 143 kuopas susirinkimas S. Vinckevičiu, 181 Clark St., 8-t
kino, kaip apsisaugoti daug-; bus sekmadieni, 31 sausio, po No. 

................ Išaiš- 318 N. 9th St., 2 vai. po pietų. Visi 
. i.nariai ateikite, yra svarbių reikalų.

Sekr. M. Misavage.
(21-22)

maža nuo įvairių ligų. 
V . • i i . • i _• ; uaii<u ducinivc, via .'svmuiikino ,kokis maistas yia svei-! Atsiveskįt ir naujų narių, 
klausias del žmogaus kūno. I 
Patarė daugiausia valgyti dar- • 
žovių ir vaisių. Mėsos, ypa- j 
tingai kiaulienos, valgyti kuo į 
mažiausiai, nes
daug mėsos valgyti, ypatingai į svetainėje, 42 Ferry St., -7 vai. va- yisi nanai ateikite, yra svar- 

Gausit nauja 
Po A.L.D.L.D. susiHnkirnuii

Sekr M.O.R. 
v (21^2)

SHENANDOAH, PA.
----- — . . . Progreswes draugijos rengia pui- 
Prakal- ginusia gavo pagyrimo tai van- kų balių treičiadienį, 27 sausio, Mi-

r- —,

PLYMOUTH, PA.
... i A.L.D.L.D. 97 kuopos susirinkimas 

nėra sveika ; bus trečiadieni, 27 sausio Strąvinsko

seniems žmonėms. Dr. Kaš-; reikalų aptarti, 
kiančius labai davė daug vėjo .knyga, r
gėrimėliui , (mušainiųi). šis bus T-D-A- ku°P°s suslri1nkiT?^ 
skyątimęlis gavo daugiausiai 
velniu. ‘ Tie, kurie iį priima, 
dar daugiau gavo vėjo. Dau-1

liiaiiiaiiigiiiBiiiaiiisiitoiiiBiiiBHiaiiiBiiiBiiiBHiaiiiaiiiaiiiBmBitismaimiiaiHaiHBtiiBiHamsmoiiiamsnismBiiiaiiifliHauioftioiiiautcjiT

Tūkstančiui Ypatų Vištienos Vakariene
't

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

Įvyks Nedėlioj, 14 d. Vasario-Feb , 1932

’ komisija, <
|mąn... , iįr jos priežastį. Kalbėtojas

—Tai gerai, — atsakiau, prisimindamas Į sako: “šioj ‘ šalyje visuomet 
j savo laikų užuito jūreivio tarnavimą. bus apie septyni astuoni milio-

Dar vienas dalykas nustebino mane da-’nai bedarbių, nes mašinerija 
bartiniarne laivyne—tai abelnas prasilavi- i yra tąip ištobulinta^ kad vie- 
nimas jūrininku. Kaip gi seniau galėjo 'na mašina dirba už 10 žmo- 
apšviesti ir to trokštantis jūreivis? Kuo mų ir dayg daugiau produktų £ b«™ ta. b...
ja.m^tarnystes našta, nes jo ^tioskimai įįnjarr| pasaulyj tokia didelė 
griežtai skyrėsi su viešpataujančios klases bedarbė ir nesyietįškai didelis 
reikalais. krizis. Kapitalistai mato, kad

Dabar nors kiek sugabesnį jūreivį veik po šiam pasauliniam kapitalistų 
prievarta traukia į mokyklą, jį lavina ir ke- šalyse krizini galo nesimato, 
lia jo supratimą ant augštesnio laipsnio. Nes krizis vis didėja visose ša- 
Kaip kuriems jūrininkams, ‘daugiau suga- lyse, Amerikoj, Francijoj, An-

J. Vokietijoj, Japonijoj.
į augštąsias. mokyklas. Pas mane susidarė į^aiWJr Pabaitijos mažos vai-

reikalais.

dinta in inžinai niistnin vpikti ir antra iriems juruuimauib, uaugmu ftugct- v-,/dintas, jo inzinai nustojo veikti ir antį ą (W m . pasiryžusiems pavyksta eiti net K1.1 °J> 
dieną po mūšio (15 d. gegužes, 1905 m.) ; ou-oiao iUvn x«o h<«hv ovAkkt ' ''
jis visai apsistojo. Visus žmones nuo jo Lv-?^nratimaYkmd visi* Raudo^^^ kenčia didelį krizį:nanmp ant krnizprin “Dimitri Dnn«kni ” n 1 KS V18.1 raudonojo Lai. (Len^ja Lietuva, Latvija ir ki-pa,eme ant Kruizerio uimitri uonsKoi, o Vyno jūreiviai, atlikdami savo pareigas t v lgtvbelės 
minininką, kad jis nepatektų į. japonų ran-į tarnystėje, kartu yra kaip ir augštesnėje i kapitalistai kitokios išeities 
kas, nusprendėme nuskandinti šūviais is mokykloje. • l nemato, kaip tik rengtis prie

dieną po mūšio (15 d. gegužės, 1905 m.)
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PUIKIAI ĮTAISYTOJE GRAND ASSEMBLY
318 Grand St., kampas Have meyer St., Brooklyn, N. Y

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

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

čiaus orkestrą. Vien tik ant šokių įžanga 50 centų ypatai.
anEHEKT:!!WHBIIIBIIIBIIIBIIIBIIISIIIDIIieillBlllSillBIIIBIIISIIIQI!ISniE»IIEmSIIIBIIIBmEHIB|lilB»IEmBmOIIISIIIBIIII IIBlIlElIlBIlIEtttBlHEIIIBilIBI1

mokykloje. • I nemato, kaip tik rengtis prie!
Taip, senas caristinis laivynas mirė ant ! karo. Visas kapitalistinis pa- 

, Nėra daugiau vietos vergiškam saulįs visu smarkumu rengiasi 
1 " v ” 1 ‘ prie dąr baisesnio pasaulinio

karo. Prie dar bąisenės darbo 
žmonių skerdynės. Kaiptalis- 
tinio ; pasaulio imperialistai 
reųgįasi jau senai užpulti So
vietų Sąjungą, išdraskyti ir 
pasidalinti ir vėl pavergti ma
žas tauteles, Lietuvą, Lenkiją, 
Latviją ir kitas. Ir vėl at- 
steigti carizmą ant Rusijos 
liaudies. Statyti ten dirbtu
ves ir plėšti Rusijos darbinin
kus. Imperialistai jau senai 
būtų užpuolę Sovietų Sąjun
gą, bet jie gerai žino, kad pa
saulyje randasi 54 Komunistų 
Partijos. Jie gerai žino, kad 
Sovietų Sąjunga yra valdoma 
Komunistų Partijos ir iškilus 
karui, jeigu būtų užpulta So
vietų Sąjunga, tai itnperialistaį 
gerai žino, kad Sovietų Są
junga pastatytų po. gįpklu 10,- 
O00,000 Raudonosios/ Armijos 
ir gintų savo tėvyiię. nuo už
puolikų imperialistų. Kapita-

savo kanuolių. Buvo graži giedri diena. 
Abu laivai stovėjo viens nuo kito tiktai 
apie 210 pėdų. Pasigirdo nuo krūzerio 6-šių 
colių kamiolės šūvis—perarti nukrito kul
ka. Užkriokė antras, trečias—ir tie pro 
šalį. Ir tiktai septintas šūvis pasiekė mi- ....... c
nininką, o aštuntas nuskandino jį. Taigi, • * 1 L “ X * X ' X * *1 • ♦* # e u »••••■« I r o v» n n n z»k^v\inlrn

turėdami tokį netikusį prasilavinimą, argi 
galėjo rusai padaryti kiek blėdies japonų 
karo laivams, kurie buvo toli ir greitai

1 • x*1 •* X 1 * X 1 * X 1 • "fvio prieš proletarinę tėvynę. Bendri reiką-ro laivyno artilerija, tokia tvarka ir tokie jaį įr bendras revoliucinis nusistatymas 
kanuolmmkai. Jūreiviai patys stebėjosi ir jungia visus “ ‘ “
kalbėjo: c ________ t ___ _

—Tarytum kas mus užkerėjo. Nes, juos su jų broliais proletarais ir vąlstie- 
spjaudalu galima buvo pasiekti mininin- čiais.

ilHBIIIBIIIBI|IBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBUIBIIIBIIIBIIiaillBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBtllBIIIB>IIBIIIBII|BIHBIIIBIIIBIKBIIIBUlOlllBllfBniOIIIBIItO

ELIZABETH, N. J
Paveikslai apie Baisią Mainie

rių Padėtį
Sausio 15 d. Tarp. Darb. 

Pagelbos (W.I.R.) organizaci
ja turėjo surengus masinį mi
tingą ir buvo rodomi judžiai 
iš Kentucky, Pennsylvanijps ir 
Ohio valstijų mąinierių gyveni
mo. Tai bąisųs. vaizdas., To-

visados.
nelaisviškam kanuolių pašaro nusilenkimui 
prieš savo komandierius. Tą sistemą pa
keitė sąmoningas pasiryžimas atiduoti sa
vo spėkas apgynimui socialistinės savo tė-

cierių kambarys nėra atitvertas chiniška 
siena nuo jūreivių buto. Kiekvienas jū
reivis žino ir supranta, kokios yra užduo

tys mūsų laivyno ir kokios pareigos jūręi-

1 Raudonojo Laivyno na
rius į vieną socialistinę šeimą ir. vienija

kioj turtingoj šalyj, kur viso 
pasaulio auksas suplaukęs, 
kur sandėliai lūžta nuo įvairių 
produktų, kur kambarių, tuš
čiu pilna įpi estu ošę, o mąinįę- 
riai darbininkai su šeimynoms 
gyvena sulūžusiose budukesė. 
Basi, drabužiai nuplyšę ir. ai-

lies, gyvena sulūžusiose šan- 
tese ir kenčia šaltį. Kalbėto
jas atkreipia visų doipę. Sa
ko: “žiūrėkite, čia ne Rusija, 
bąt turtingiausia šalis, pasauly
je—-Amerika!”

Kalbėjo drg. J. J. Ęąllam, 
buvęs kandidatas į gubernato-

kąni. Mainų savininkai ąyyę-, vaj^įmri.
na puikiausiuos^ ’ pą^eįupsę,; Drg.V1 Bąųapą yrą. pųiku^ kąk 
monteriai dajjįininkąj, kurie hęjįojas;. faktąją prirodė, kad, 
mainų baronams prikasa ang- kapitalistai,šio krizio ir bėdai*
mainieriai darbininkai Wt w Wwotoju R?u 

dbnosios Ašmį j os- pcu Komums-t
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Darban, Išbaigi Platini 
Darbininku KalendoriųK.

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

Norintieji užsisakyti po vieną knygą, mokestį galite prisiųsti pašto ženklais 
(stampomis), 5 arba 2c stampomis. Ap-laikę iš jūsų 25 centų vertės štampų, J 
tupjaus pasiųsime Darbininkų Kalendorių. Nelaukite ilgiau, tuojaus reikalaukite tos 
taip naudingos knygos.

VIS DAR YRA VIRŠ 1,000 KOPIJŲ IŠPLATINIMUI
Eoi-nai Tcūko. Darbiniųkų Jei serai darbuosimės, Išeis Visas

ir šięmet. Rūpinkimės, kad Neliktų.
KAINA 2į CENTAI, GERĄ NUOLAIDĄ PLATINTOJAMS

1 ;;;.' i i; i 0 h < GilIOIhž: J lEniJlhfelteir.GIIIEIHCtMEIHDinaiHeitlČTHLiiiCU 1
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Phihdelphijo^Darbininkii Teisinas Rado Kaltais ir Pa^iber 
kė S. Vincą, Jatužienę, Bendoravičiy ir ŠimanjiLą

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) , griausmingai užgyrč
! darbininkų teismų prakti-

Teismas j Buvo pasveikinimai
Pirm pradėsiant teismą, nuo kuopų ir nuo d. Dau-

Prieš kaltinamuosius ap-l pačių daugelis atėjo. ! Matote, jie yra ne tiktai 
kaltinimus darė D. M. šo-' Prusęiką ir. ko. sako, kad grobikai ir skaldytojai, bet 

jų pasekėjai išaukavo pini-/įr dideli melagiai ir ano-a JV V
iv hnt rtot oniravo ičn ■ melagiai n apga- rė išėjo ir išnešė virš paduo-,n.buk net aukavę Ko- V1^ah gavo ]ape]iuose sako, ta nuosprendi 

kaltinamųjų kaltę iš jų pa- mumstų Partųai. Kornums- kad tuog inį išaukavo 1
tu Partijos Centro ir III Di-1 . ? . , . .
strikto (Philade 1 p h i j o j) i n}™dyl.°s.,lstaig0.s !

lomskas, ALDLD. Centro 
sekretorius, įrodydamas

Po išklausymo apkaltini
mų ir kaltinamųjų gynė
jo kalbos, darbininkų džiū-

•• 1 e * “Lai-1 girdo, kuris paaukavo $5.001 mui apkaltinimų.

čių laiškų ir neginčijamų
dokumentų. Buvo pastaty-
ti ir liudininkai patvirtini-■ nigaį negauta.

Šiame teisme stojo kalti-1 neatiduoti. Reiškia, Prusei-

, o publika 
užgyrč jį.

Šiuomi teismu buvo susi

ryžimo. Štai šiandien jos 
vadovauja boikotui • prieš 
Anglijos produktų naudoji
mą. Jos pikietuoja štorus 
ir fabrikus, kurie priklau
so anglams. Jas valdžia 
areštuoja šimtais ii^kemša

I knygos parodo, kad tie pi- n^la ęavę, gi jų apgynėjas domėję ne tik Philadelphi- į kalėjimus. Ikt nauji šim
1 ° -L 7 1 noco zn Izorl v-vimrvo. .rito . c ..... . . . ; <J 1 O1TIO O IT T ITlklPYA.pasakė, kad tie pinigai yra 

! pas kaltinamuosius, kad jie
svės” gaspadorius, apie ko-! darbininku kovoms. >
mumstinę spaudą. Entuzia-;
stiškai jį sveikino susirin-: Po d. Bimbos kalbos, iš teisme, nors jie visi buvo lionis, ALDLD, narys iš 15 liai meluoja, buk tie pinigai 
kusieji. | penkių ALDLD. kuopų: Į apačioje, nors Jatužienė ten kuopos

Po to d. A. Bimba kalbė- Baltimorės, Eastono, Ches- i dalino lapelius, kad neitų • 
jo temoje: ‘‘Kodėl ALDLD. terio ir Philadelphijos na-j darbininkai į teismą, bet ir 
netraukė finansinius orga- j rių išrinkta darbininkų i jų pačių žmonių teisme bu- 

t nizacijos skriaudėjus ir džiurė užėmė savo vietą.'vo— Merkienė, Bendoravi- 
skaldytojus į kapitalistinį Susirinkusi publika vien- i čienė ir eile kitų. Matomai, 
teismą, o surengė darbinin- j balsiai rankų pakėlimu už-'jie norėjo, kad darbininkai 
kų teismą?” Šimtai prole ta-, gyrė džiurę. , neitų pasikjausyti, 'o iš jų I nes,

Kaltininkai
nors

nedalyvavo, namuosius ginti M. Palių- i kos Centro Komitetas tiks-

i, tai yra, 
klausė Senas Vincas. Ir štai|lams, 
jų gynėjas pabrėžiančiai pynė,” 
patvirtino, kad pinigus turi sako: 
grobikai savo kišeninį e, kad raščiui 
Komunistų Partija ir kitos TEKO 
įstaigos, apart “Klampy- “Klampynė 

” žinoma, jų nėra gavę, gavus.

ĮJĮUtMl

kur pri- i išaukoti darbininkų
Gavo tiktai 
nes jie savo 
“Opozicijos

“Naujai Gadynei
$50.00.” Reiškia, 

pinigus yra

reika
lam- 
lapelyj 
savait-

jos darbininkai, bet ir kitų 
_____  Buvo iš Baltinio-! 
rėš (apie 100 mylių), Eas-j 
tono, Readingo ir tt.

Tai nauja era lietuvių I 
darbininkų tarpe — masi-j 
nis proletariato teisinas ir j 
pasmerkimas mūsų į 
jiems yra baisesnis smūgis1 
už bent kokią kitokią baus

Dabar rengiasi Brook

tai eina ant pikieto.

SHENANDOAH, PA.

POŽĖLA IŠKĖLĖ TEISYBE PHILADEPHUOJ
Anglių Kasykloje Sužeistas 

Drg. J. Slavickas
Sausio 21 d., Locust Moun- 

priešųitain kasykloj, krintantis ang- 
- "įlies šmotas sunkiai sužeidė 

i drg. Juozą Slavicką.’ Nuiauž- 
;ta peties kaulas. Drg. Slavic- 

mę. Dabar rengiasi Brook-i](as priklauso prie A.L.D.L.D. 
lyno darbininkai prie 11 va-117-tos kuopos ir prie kitų dar- 
sario, nes Grand Assembly ;bininkiškų draugijų. Dabar 
svetainėje bus teisiami: L i randasi Locust Mountain State 
— -- — - . | Hospital. Pažįstami ir drau

gai atlankykit.
Koresp.

svetainėje bus teisiami: L.;randasi Locust; Mountain State
Pruseika, Butkus, A. Maty-’ 
levičius, Baltaitis ir kiti. '

•i

ft! 3*ŽEMIAU FAKTAI, KURIE AIŠKIAI PARODO, KAIP RUDY DUSEK IŠSIGANDO IR Indijos Moterys Atsistojo
Nacipnalistams Vadovauti

LIETUVIS GRABORIUS

patar- 

ir už 
kainą,

va-

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

BOMBAY,—Stebėtino at
sidavimo rodo Indijos mo
terys. Atrodo, kad šian- 
dien jos užima pirmas vie
tas kovoje prieš Anglijos, 
imperializmą. Tiesa, josi 
yra suvedžiotos per Gand-1 
hi ir tiki, kad ramiu būdu! 
bus galima Angliją paklup-, 
dyti, bet t(uo patim tarpui 
jos parodo^ nepaprasto pasi-1

I

<‘

>

•>

>

< l>

<♦>

<♦>

< >

o

< >

>

< >

<

<j>
<c

< >
<|>

Wadsworth ?

»?P

228

R.i.li'

O E

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

* ę, EXTąt 

.*<** POJELLO-

BPOAD^^y-

Wai Teleąrapb

’UNLESS DECEIVE 'Ynu,, ’ " -

MARKET STRėF'^" 
ST^ ^TIO,AL ?LDq

R - oCMN 9A7? JKN - 
wqA 27-**

kabl ?kJ,fli-O—4

įhIS oFP 1C"
ęonuičvFOMMCH 1HH WON

BX DVSEK FOR FIFTH 0M OF FEB™*

eosnw J0HH c

CORN EXCHANGE BANK TRUST COMPANY
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COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 
DEPARTMENT OF MILITARY AFFAIRS

p.n*hcC»u™ January 14 th» 1932*
PHILADELPHIA. PA. —

I, KARL POJELLO, Wrestler/ received f r om^ 
the Pennsylvania State Ath^etl® Commission, throughf 
Marie J. Slavin, Revenue Agentą one State Athletic' 
Commission Check No® 3, drawn on the Market Street 
National Bank, Philadelphia, Pennsylvania, in thet amount of One Thousand and Uo/LOO ($1000*00), Dollars,, 
dated this 14th day of January, 1932*

This check represents the return"of forfeit^ 
posted by me to guarantee aiy appearance in a bout with. 
’Rudy Dusek, Wrestler’, said bent to be held by the 
Ray Fabiani, Inc*, Philadelphia^ Pa«, on tenative dates of January 15th and January 22nd, 1932, with a final! 
date agreed upon of February 5th, 1932, at which time t 
it will be impossible fjor ’Rudy Dusek*uto meet me*’

I further understand that I shall be rein* 
stated at the meeting of the State Athletic^Commission, 
to be held, January 15th, 1932

WITMESSKTH1 ostler*

Norintieji ge- 
riansio 

narinio 
žemą

nuliūdimu 
landoje tauki* 
tia pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W 
................... ........ .

JUOZAS KAVALIAUSKAS

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

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labaii liaus. Ekspertai instruktoriai. Už
\ prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.
Į Pilnas važinėjimo liarsae, į imant it smulkius pataisymus, $25.00. Spe-
I cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.
• Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekruadie- 
1 niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

LUTV1NAS

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir Žemių, 
taipgi jvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.
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THOUSAND ' and .UOZl.Q.O
Return of forfeit pdated Jan.Z 
Uth, 1932 ae guarantee to meet 
Rudy Dusek, at Aay i-abiani, 
^c.,Feb.5th, I932.' '

Philadelph ia . Pa JAJLUJY 14 tr‘ ’ •

0V-£706.—
UN J

.v:

L AV
■jlnj

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

S

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

no. ...-3-.

the Market Street National Bank > <■>
Pay to the

order of—K.4RL’..PQJ:iJ,L0,

Trumpu laiku ikmoldname 
riską kas link AUTOMO
BILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

55 COC tr.
co < co 
t! Pi

•Doik.-ARS

c

ItnrdyMa*. «c,tai«yHaa», BV«tatju>a». tnpratt elektriką Ir matcneUiw,. ir važiavimą, 
tr planą automobilio; Koldm* dlenomia Ir vakarai* lietuviu ir anglų kalbom. 
Mokytojai* yra žyma* ek*n«rtai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAB ir kiti. 
Leidimą (_Licen»o) ir Diplomą gvaractuojame ui mažą užmoke*tL Mm padedam 
kiekvienam ptle pirkimo karo. Už*iraiyma* | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryt# 
iki 9-tai valandai vakaro. NedAJioje nuo 10 ryto iki 2 Vąl. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
S» E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-404*
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VIETINĖS ŽINIOS Dvi Darbininkių Kuopos 
Turės Smagy Vakarėlį

Susi-

Mobilizacija į Vasario i Renegatai, Kaipo Jūri 
4 d. Demonstraciją ninku “Apgynėjai.”

NEW YORK. — Tombs ka- 
Įėjime yra laikomi po desėt-j ]ę. 
kais tūkstančių dolerių paran
kos jūrininkai Th. Bunker, 

Trayer ir J. G. Soden-

Lietuvių Darbininkių 
vienijimo Amerikoje 1-ma ir 
91-ma kuopa ruošia vakarėlį 
su šokiais prie geros orkestros,, 
su dainų programa, laimėji
mais, skaniais užkandžiais ir 
gėrimais, sausio 30 d. vakare. 
Prašo visus rengtis į pramogė-

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai

Williamsburge netoli naujos sub
way stoties. Visi vėliausi įtaisymai, 
apartmente. Randa prieinama. At
sišaukite, 118 Union Ayenue, Brook
lyn, New York.

(19-21)

-tm—• imi—mi—nu—imi—im -—hm—

į Laikrodžiai, Deimantai ir) 
į Auksiniai Dalykai Į
I Dovanom ar patys sau norėda- į 

daimantus Į 
daiktų ži- ’ 
pigiau

T U V elitui 11 cit pciuyo I 

įmi pirkti laikrodžius, 
Į ar bi ką iš auksinių 

pas mane

APARTMENTAI ANT 
RANDOS

ir 5 kambarių apartmentai 
randos, randa žema, visi įtaisymai.

; Atsišaukit pas superintendentą, Apt.
4, No. 442 Lorimer St., Brooklvn,
N. Y. (16-43)

4 ant

I nokite, kad 
J sipirksite.

j ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
I JAUSTOS
•už PRIEINAMA
1 KAINA

nu- į

LAIK-
NAU-

MADOS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Vyriausybė juos kaiti- Milžiniškos New Yorko 
na, buk jie ką tai norėję I įplaukos ir Graftas 
“sprogdinti dinamitu.’ 'Bet J 
tai yra tik valdžios sumoksiąs) 
prieš tuos klasiniai susiprato- į 
sius ir veiklius < 
tarp jūrininkų.

Tuos jūrininkus teismiškai 
; apginti, tuojaus po jų areštavi
mo, susidarė komitetas. 7

• mitetą įėjo renegatai, išmesti 
iš Komunistų Partijos: J. Ca- 

jnnon, B. Gitlow, Sylvan Pol-

. NEW YORK. — Pereitą 
šeštadienį bedarbių ir dirban
čiųjų specialė konferencija, 
Manhattan Lyceum svetainė
je, vienbalsiai užgyrė Bedar- Wm.
bių Tarybų šaukiamą masinę berg. 
demonstraciją, kuri įvyks va
sario 4 d. Union Square.
' Delegatai nuo bedarbių ko
mitetų, iš beduonių linijų, iš 
benamių nakvynių, iš Ameri
kos Darbo Federacijos loka
lų ir kitų organizacijų pasa
kė konferencijoj apie bedar
bių kančias ir kovas už jų 
reikalus įvairiose Didžiojo 
New Yorko dalyse.

Konferencija išdirbo seka- j • Zimmerman ir Carlo I 
ma Planą demonstracija. vaa. ’ prisidėjo ir.
4. d kun bus nac.onale d.e-i humbugierius
na kovai uz bedarbių apdrau- ,, , .. 4 •. i ------------------j . . . . .... Mušte is Amerikos Darbo r e-, ridos įstatymą visoj saly]: : . .. ... 1 baugiau,1 J !deracijos. Kaip jurininkų apgy

Centralinė demonstracija j nėją, jie pasirinko kietaspran- 
įvyks 1 :30 vai. dieną Union . 
Square ir paskui 3 vai. mar-1 
šuos prie City Hall, demons-'jų. apskričio 
traciniai perstatyt bedarbių Igelbininką. 
reikalavimus miesto valdybai.

Pir to įvyks atskiros mažes
nės demonstracijos: Bryant 
Parke, Madison Square, Coo
per Square, Tompkins Square, 
prieš Boro Hall Brooklyne, 
palei Hudson upės prieplau
kas ir kt. Visos tos atskiros 
demonstracijos susilies į vie
ną Union Square, 1 :30 vai. 
po pietų.

Kiekviena lietuvių darbinin
kų organizacija turi sušaukti į Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
savo mitingą, kad sumobili-; gynimo.
zuoti visus narius į vasario 4 
d. demonstraciją, jeigu tuo 
tarpu neįvyks reguliaris sėk
mingas tos organizacijos susi
rinkimas, per kurį galima bū
tų daugumą narių išjudinti į | tini judėjimą ; 
šią nepaprastai svarbią de
monstraciją.

Apie savo daromus planus 
mobilizacijos prie vasario 4 
i, ireikia pranešti Bedarbių 
Tarybai šiuo adresu: Unem
ployed Council, 5 E. 19th St., 
New Yorke, arba Unemployed 
Counc. 61 Graham Av., Brook- 
fene. Tatai reikalinga, kad su- 
ierint darb 

dmonstrac

Darbininkų ir kaimo biednuo-
Miesto finansų kontrolierius i menės dvisavaitinis laikraštis 

darbuotojus C. W. Berry paskelbė fihansi- ( “DAT 
nę apyskaitą, iŠ kurios, mato-' SSALjo/Io

Ima, kad 1931 metais New Yofi Kiekvienas lietuvis darbininkas] Illčl, Kelti liJDJL IIlvLCllO JLUL I iYlVKVIUIlclb lietuvio uai UUllIin.cl,M

j ko valdyba turė jo $1,413,867 | pHva!o skaityt “Balsą”. Atskiro ekz. 
t i 1997.23 įplaukų ir $1,446,-j99,~ Są” galima užsisakyti Vokietijoj Til- 
* 616.99 išlaidų;

dį buržuazinį advokatą Saba
tino. buvusį Jungtinių Valsti- 

prokurorą - pa-

Tarptautinis Darbininkų Ap 
sigynimas pasiūlė pagelbėti 
kaltinamiesiems, teikt jiems 
organizacinės darbininkų pa- 
gelbos, duot talkon savo dar
bininkiškus advokatus J. Bui- 
tenkantą ir kitus. Tą pasiūly
mą mielu noru priėmė trys 

Ijūrininkai, prieš kuriuos vai
zdžia padarė bjaurų suokalbį. 
' Bet renegatų komitetas atme
tė visokią pagelbą iš pusės

O Cannono - Gitlo- 
wo komiteto advokatas užgie
dojo: nemanykite, kad mes, 
juos gindami, teisme kelsime 
tokius klausimus, kaip klasių 
kova arba apginsime komunis- 

mes žiūrime į 
ijų bylą, kaip į paparstą kri- 
minalę bylą, kurioj mes steng
simės apginti kaltinamuosius.

Su tokiu buržujinio advo-

taigi išlaidos 
viršijo įplaukas keliais desėt- 
kai milionų dolerių, nors tais 
metais buvo, sustabdyti ir įvai
rūs miesto pagerinimo darbai.

I Milžiniškomis savo algomis ir 
inemieruotu graftu valdininkai

, negu 
įplaukti suma.

Toliaus. 1931 
tas užsitraukė 
naujos skolos, 

i d., 1931 m. New 
I prasiskolinęs jau $2,246,100,- 
994.51, taigi kiekvienam gy
ventojui, dideliam ir mažam, 
vidutiniai buvo po virš $1,207 
skolos, skaitant Didžiajame 
New Yorke 6 milionus gyven
tojų.

Bie šiomis dienomis miesto 
valdyba išleido $100,000,000 
naujos paskolos bonų ir prie 
to dar padarė sutartį su Wall 
Stryto bankieriais pasiskolin-Į 
ti 150 milionų dolerių daugiau, i 
kaip priedą prie šių mėty įp-i 
laukų, kad galėtų “išsiversti.”'

Hofstadter - Seabury tyrinę-1 
jimo komisija, 
tijos seimo Albany, viešame 
pareiškime kaltina Tammany 
Hall demokratų valdžią New 
Yorke, kaipo didžiausio graf- 
to mašiną. Pataria įvesti kito
kią valdybos formą, taip va
dinamą “komisijos valdžią,“ 
kuri susidarytų . proporciona-

nušlavė visą

metais mies- 
$189,295,000 
Gruodžio 31 
Yorkas buvo

žes mieste šiuo adresu: Deutschland, 
Tilsit, Pr., Memelstrasse 26, “Balso” 
Redakcija, Max Laborius. Užsaky
mus galima daryt ir per paštą.

“Balso” kaina 1932 metams
Vokietijoj, Francijoj, Belgijoj, 

Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj: 
metams — 2 markės; 6 mėn. — 1 
markė; atskiras eks. 10 fenig.

Amerikoj ir kitose valstybėse: me
tams—1 dol.; 6 mėn. — 60 cen.; 1 
ekz.—5c.

SSRS.: metams — 2 rub.; 6 mėn. 
—1 rub.; 1 ekz—10 kap.

“KOMUNISTAS”
LKP. CK. organas
Eina kas antras mėnuo

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.; SSRS.: metams — 1 
rub.; atskiri ekz.—20 kap.

“Partijos Darbas”
LKP CK. organas paskirtas dar

bo klausiniams
“Partijos Darbą” privalo skaityt'

, paskirta vals- I kiekvienas LKP ir komjaunimo są-1
jungos narys. , 

Kaina 1932 metam?: Lietuvoje: at-
1 skiri ekz. —- 25c.; Amerikoje metams

—<1 dol.; Vokietijoj: metams—2 m.; 
SSRS.: metams—2 rub.

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

Ikato paaiškinimu pilnai sutin-|liai is Įvairių didžiųjų kapita- 
Ika komitetas, kur pirmuoju 1 
jsmuiku griežia renegatai Can-į 
'nonai ir Gitlowai. Jie išsi-1 
j žada klasių kovos ir jie at- 
, meta atsišaukimą į plačiąsias 

darbą prisirengimo prie ; darbininkų mases, kurias Tar
ėjos ir dalyvavimą 

pAČioje demonstracijoje.

' 'I' į . V
Bell Phone, Poplar 7545

Sąryšio Konferencija 
Sausio 31 d.

' patautinis Darbininkų Apsigv- 
niams šaukia talkon delei iš
vadavimo trijų minimų jūri
ninkų.

Ateinant sekmadienį, sausio 
i 31 d., 10 vai. prieš niet bus 
laikoma konferencija Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo, 

i Irving Plaza svetainėje. 15th 
St ir Irving Place. New Yorke.

■ Apart kitu politinių kaliniu.
I užims svarbią vietą ir masinė 
į kova irž paliuosavimą tų trijų
■ jūrininkų.

Kiekviena darbininkiška Re
organizacija privalo iš- 

Delegatai, pasi- i rinkti ir pasiusti savo delega-

kurie 
įsitė- 
New

Draugės ir draugai, 
esate išrinkti delegatais 
mykite, kad Didžiojo 
Yorko Darbininkiškų Organi
zacijų Sąryšio konferencija bus ; •- 
sekmadienį, sausio 31 d., “Laisj 
vės“ svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. Pradžia i tuviu 
10 valandą, 
stengkite pribūti laiku. Taip-• tus Į šią konferenciją, 
gi kartu atsineškite ir metinę____________
mokestį, po vieną dolerį.

Nors jau buvau apie tai 
per “Laisvę pranešęs draugi
jom, bet kurios draugijos gal 
negavote laiškų, kas link Są
ryšio' konferencijos ir neturite 
išrinkę delegatų, tai jūsų ko
mitetai. turi sueiti ir paskirti 
dalegatus. Kai kurių organi
zacijų neturėjau adresų, todėl 
jofc' negavo laiškų.

Sąryšio Sekretorius. 
M. Stakov.

ilistinių partijų žmonių; sako, 
'kad tuo būdu įgalima būtų i 
[“panaikinti“ graftą, ir, be kit- 
Įko, padaryti mokyklas, poli-i 
ciją ir kitas įstaigas nepriklau-1 
somas nuo demokratų parti- j 
jos politikierių. Bet ta vald- j 
žios forma buvo jau išbandy-1 

į ta Clevelande, New Jersey 
'valstijoj ir kitur, keliuose šim- 
jtuose miestų. Tačiaus tokia 
|komisijinė valdžia nepanakino 
valdžios pinigų vogimą bei 
graftą, dažnai dar padidino 
tas vagystes. Skirtingų parti
jų politikieriai tuojaus suda
ro bendrą savo šaiką ir išvien 
vagia žmonių mokesčiais sudė
tus pinigus. Graftas yra ne
atskiriamas nuo kapitalistinės 
valdžios, vis tiek kokioj for
moj ; jis pranyks tik tada, kai 
darbininkai panakins pačią ka
pitalizmo “tvarką.“ '

grabori u s- UNDERTAK ER 
(ibnliaiaaoja ir laidoj* ’ numlruaias aut 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už temą kainą nuHAdlmu 
valandoje laukite* pa* mane Pa« ,«.»>■>» 
galite gauti lotu* ant visokių kapinių ku* 
cartauaioie vletoM ir už žema kalbą. —

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Koncertas ir Balius

pen-

Metinis A.LD.LD. 1 Kp. 
Susirinkimas Ketvirtadienį

Sausio 28 d., pirma kuopa 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugijos t___
metinį savo 
vai. vakare, “Laisvės“ svetai
nėj. • Visi nariai gerame sto
vyje gaus naują, ką tik išleis- 
tą Draugijos knygelę: ji bus 
duodama ir bedarbiams, nega
lintiems užsimokėti 

-- Šiame susirinkime 
bus renkama nauja 
ir Atstovai į metinę Sąryšio 
konferenciją. Visi nariai, da
lyvaukite.

Tatai rengia bendrai 
įkios Tarptautinio Darbininkų 
I Apsigynimo kuopos ir Italų 
I Proletarų Kliubas. Koncertas 
ir balius įvyks sekmadienį, 31 
d. sausio, Ukrainų salėj. 101 
Grand St., Brooklyn, N. Y., 
pradžia 3 :30 vai. po pietų ; 
įžanga 50c.

Bus tikrai puiki programa, 
susidedanti iš dainų, šokių ir 
kitų pamarginimų, tarp kurių 
bus ir Aido-Lyros Choro Mer
ginų Sekstetas, P. Pakalniškis, 
L. Zaicova, Rusų-Ukrainų Cho
ras Kolektyvas; šoks Irene So- 

Įbacinska, Alfreda Laczinska ir 
turės : Josephine Kowalczyk. Taip- 

susirinkimą, 8) gi bus trumpas komiškas per
statymas italų kliubiečių.

Galėsime visi puikiai pasi
linksminti ir pasišokti prie 
puikios muzikos. O užkand
žių bus visokios rūšies, paga
mintų sulig įvairių tautų gas- 
padinių receptų.

Visas pelnas skiriamas Tar
ptautiniam Darbininkų Apsi
gynimui.

................. —..............................
TELEFONAS " ATDARA DIENĄ

Pulaski 5-1090* IR NAKTĮ
NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Mška
' Flushing Russian and Turkish Baths, Inc. ,.'

M. TEITELBAUM, Manadžeris - •

1 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- 
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTAKNINKAIS, nuo - 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- ■ 
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

duoklių, 
taip pat 
valdyba

Narys.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EK0S 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

3 i
Į Taipgi taisau visokius laikrod-J 
?žius ii’ kitus papuošalų daiktus. Į 
| Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
| štengsiuęsi pilnai patenkinti. ? 
? Williamsburgieciams, kuriems į 
* pertoli pas mane atvežti pataisy- j 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius | 
I daiktus, palikite • “Laisvės” ofise, i 
’ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
I atvešiu Į “Laisvę.” Jūs užsimo- | 
ikesite “Laisvėje.” *
I VIKTORAS JANUŠKA 1

I 
3

127-17 Liberty Avė 
Tarne 127 ir 128 gatvių 

Richmond Hill, N. Y.
| UI —— Hit Ufi —. HH _ utį _ .Ul —,iu |Ml—Im _ IM| —_ ___

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapihimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

:NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
NedėliOm nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- 
?as, patinimus, gyslų ir są- Dd] 
narių įdegimus be operaci- 
jos taipgi ir kitas ligas. Ju 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos, 
ištyrimą kraujo ir šlapumo.

DR. MEER
44th St., Roohi 302
Nov/ York, N. Y'.

Valandos Priėmimo:
Ryte nuų/lO iki 11, Po pietų nuo 8 

iki 9 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų

Telefonas Lackwanna 4-2180

Padnruu

4 156 W.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERMOV ££
223 2nd Ave. & 14th St.

• Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3- valandai po pietų 

Tel,: Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

Petras Naujokas 
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IfiDIRBYSTfiS
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 Į tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

f Brooklyn, N. Y.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
4 Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves“. Name

BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas 
Bedford Ave., Brooklyn

Greenpoint 9-78 3 1
•/Wi■’ Cicrtitusta Studija limoklųne. Ateikit PiTsittktin.i

vvvvMvvvvvvvvvvvvvvvvvvVvvvvvvvvvyyvvv ?ę ?ę a a a a a a Aini a a

X ..... .. 1. . —NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) G R 6 BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITČS I. MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

musu raštine atdara dien\ ir naktu Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Avė.' • ?

Tnrpe 1'2 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienomis nuo 
ryto iki J po pietų. Vakarais nue 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Tele f. ALGANQUIN 4-8294

u 
iki 
iki

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTET1KA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES ;
Fotografas ,A < 

šiūomi pranešu ,'tfavo Apstume-* 
riams. kad perkėliau studiją 

' rittujoiiy ■ vietotų 
®ppi flUiti ariu 

512 Mation SL, 
kaltieji t o ad- 
way, Chauhcey 
S tieqt stotis 
Brooklyn, N. Y. 

Naujoj vietoj 
81 ti d i j a daug 
gefiau ' įrengta, 
todėl, paveikslai 
padaromi kuo- 
pUikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
—--

ĮĮ3III

o

402

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy .Avenue) ' { .

BROOKLYN* N. Y.' į J . ,

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

lll□lll□lllQlllQlllalll□ill□lllQlllalll^lllalll□lll0lll3llt□lll^lll□lllQllf0lll□lll^lll3lll:

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J r BROOKLYN, N. Y

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

Telefonas, Midwood 8-6261




