
Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadien., Sausio (Jan.) 28, 1932

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV

KRISLAI
Kunigai “Badauja.”
Kalinių Sukilimas.
Ar Mes Taip Darome?
Smala Veliasi.
Reikia Nusivalyti.

Rašo Dimas Benamis

i

v

r

“The European Christian,” 
misionierių mėnesinis laikraš
tukas, 22 puslapių, leidžiamas 
kapitalistų, mulkinimui darbo 
žmonių. Visas jis užimtas pa
sakojimais apie tai, kaip tie 
vadinami misionieriai skleidžia 
kristaus “spiritualizmą” įvai
riuose kraštuose. Tai bjauriau
sios rūšies kapitalistų priemo
nė atbukinimui proto tamsių 
žmonių.

Tie taip vadinami misionie
riai, ir jais atbukinti ir apnuo- j 
dinti darbininkai, kaip pikti pi- j 
nigai, su tais spausdintais ant 
popieros nuodais skverbiasi vi
sur. Vaikšto po stubas darbi
ninkų apgyventose vietose, o 
tokiuose priespaudos namuose, 
kaip pataisos, kalėjimai, jiems 
pirmoj vietoj durys atdaros.

■ — <

RENEGATAI VĖL KĖSINSIS UŽGROBT LAISVĘ’m

i Nanking© Vadžioje

Taigi, sykį pasiinteresavau 
pažiūrėt į tą laikraštuką. Nie
kam “nesipriešina,” jokia po
litika nei ekonomika “neužsii
ma,” valdžios “nepaliečia.” 
Vien melstis ir giedot kristaus < 
himnus šaukia.

Gruodžio 1931 m. laidoj po 
antgalviu “Balsai iš Rusijos” 
rašoma, kad asmenys išbėgę iš 
Rusijos į Lenkiją žemę bučia
vę. Pasakoję pasibaisėtinų da
lykų apie Rusiją ir “džiaugia
si,” jog nuo dabar galėsią tu
rėt maisto.

Esą, ateizmas (bedievybė) 
Rusijoj ant tiek smarkiai ple
čiasi; jog vargiai rastųsi spė
ka sulaikymui jo. 1930 m. bu
vus šventykla su tūkstančiu 
lankytojų, o 1931 m. ji perėjo 
į valdžios rankas, jos reika
lams. “Religijinė situacija Ru
sijoj da niekuomet pirmiau nė
ra buvus tokioj blogoj padętyj, 
kaip šiandien. Kitų šalių krikš
čionį siunčia j RUštjh. Siunti
nius maisto kunigams, kad jie 
neišmirtų badu.” Pridursime, 
kad nei kapitalistų siuntiniai 
neišgelbės kunigų nuo išmiri
mo, kaip neišgelbėjo jų maldos 
ir kristaus himnai, šalyj prole
tarinės diktatūros.

LABAI PADIDĖJO NAUJO KARO PAV0-1 
Eina Pjwynes JĮJS CHINIJOJE; AMERIKA SIUNČIA

SHANGHAI.— Kuomin- 
tango valdžios užsienio rei- 

' kalų ministeris Chen rezig
navo ir pareiškė, kad kru
vinasis Chiang Kai-shek 
yra Chinijų pardavęs Japo
nijos imperialistams, 
ta nesenai suklijuota 
kingo valdžia laikosi 
ant vištos kojos.

Visa
Nan-
kaip

KARINIUS LAIVUS Į SH ANŲH A J Ų
Japonai Užgrobė Miestą Barbiną ir Ketina Bombarduoti 

Shanghają; Amerikos Valdžia Nutarė Gint Šios Šalies 
Kapitalistą Interesus ir Siunčia Karo Laivus į Shangha- 
jaus Vandenis
SHANGHAI.— Shangha- sų imperialistų, todėl jie gi- 

>tv (pin rr 1 V v Jaus valdžia neketina išpil-UZ $1V lakSŲ Vargšas dyti Japonijos ultimatumų 

Išlaikytas 126 Dienas
Už Geležiniy Grotų

deki sustabdymo agitacijos 
prieš Japoniją. Tuo. budu 

'Japonijos karinis laivynas 
suriktuotas užgrobimui 
miesto. Gi Chinijos karei- 

WEST CHESTER, Pa.— viai mieste, kasasi tranšėjas 
juodveidis, įr rengiasi karui.Percy Proctor, . 

buvo išlaikytas kalėjime 
126 dienų už nepajėgimų 
sumokėti $10 taksų. Jis ga
lėjo išsėdėti kalėjime už tų 
dešimts dolerių visų savo 
gyvenimų,, jeigu du politi
kieriai, kurie nori negrų 
balsus pasigauti, nebūtų už 
jį pasidarbavę, Mat, Pępp- 
sy Įvairi jo j veikia toks įsta
tymas, kad žmogus laiko
mas kalėjime tol, kol užsi
moka reikalaujamus taksus. 
Jei darbininkas nepajėgia 
taksus užsimokėti, jis pūdo
mas kalėjime nors visa jo 
gyvenimų.

Iš Genevos pranešama, 
kad Tautų Lygos Taryba 
nutarė prašyti Japonijos ir 
Chinijos išvengti ginkluoto 
konflikto Shanghajuj. Mat, 
Shanghajus yra rankose vi-

Vienuolika Mainieriu
Užmušta Kasykloje

CARDIFF, Wales, Angli- 
ja.— Olympia kasykloj įvy
ko baisi eksplozija sausio 
26 d., kurioj užmušta vie
nuolika mainieriu. Viso ka
sykloj dirbo 30 darbininkų. 
Kiti likosi gyvi, bet kai kiP 
rie sunkiai sužeisti ir suža
loti. Klaiki padėtis ties ka
sykla. Žuvusių angliakasių 
moterys ir vaikai šaukia- 
verkia netekę savo duonda
viu, v

Metropolit. Apdraudos 
Kompanijos Nesvietiški 
Pelnai už 1931 Metus

na savo interesus.
Washingtone gi Hooverio 

kabinetas laikė specialį su
sirinkimų ir nutarė ginti 
Amerikos kapitalistų inte
resus Shanghajuje. Tuojaus 
siunčiama kariniai laivai į 
Shanghajaus uostų.

Iš Mukdeno pranešta, kad
Japonijos kariuomene ūžė- ; NEW YORK.— Milionai 
mė paskutinį šiaurinės; darbininkų vaikštinėja be 
Mandžurijos miestų Harbi- darbo ir badauja, bet kapi- 
-nų ir mūšiuose nužudė zdu talistai iš Metropolitan Life

Insurance kompanijos pa
darė pereitais metais ne
svietiškus pelnus. Jie. divi
dendų formoje, i^sidąlino 
$102,400,000, arba aštuo-' 
niais niilionais doleriu'dau-

> < * ; V

giau, negu ’jie pelne 1930 
metais. Tai vis kruvinas 
aplupimas darbininkų.

‘LAISVES’ REDAKCIJAI PATEKO Į ::
RANKAS SLAPTAS RENEGATŲ DO- ’1,2j

KUMENTAS, - IŠKELIA JU PLANUS (
Mes Šaukiame Visus Klasiniai Sąmoningus Darbininkus 

“Laisvės” Šėrininkus Ruoštis Dalyvauti Bendrovės Su
važiavime ir Apginti Savo Dienraštį nuo Kontrrevoliuci
nės Pruseikos — Butkaus Klikos • - •1
Pasirodo, kad Pruseikos-1 vinie, bet taip pat ir musų • 

Butkaus kontr-revoliucinė' pasitarime vasario 13 d. va* 
klika tebesitiki užgrobti Į kare.
dienraštį “Laisvę” ir at-; “Susirinkę draugai taip 
kreipti ja prieš Komunis- pat ant vietos pa-svarstykite 
tų Partijų ir visa revo-' tolimesnę musų - darbuotę 
liucinį darbininkų judė- ‘Laisvės’ bendrovėje, kad 
jima. Prie to kotr-revoliu- bendram pasitarime tą bu-

25 sausio, kapitalistiniai laik- 
.rašČiai praneša, kad Anglijoj 
Dartmoor kalėjime sukilo kali
niai prieš nepakenčiamas sąly
gas, 8 kaliniai užmušti ir 119 
sužeistų. Laikraščiai, taipgi, 
pažymi, kad, jeigu miesto poli
cija būtų pavėlavus 10 minutų, 
tai visi kaliniai būtų pabėgę. 
Jeigu už kalėjimo sienų būtti Į 
buvus darbininkų organizuota 
spėka, kuri būtų veikus sutar
tingai su kaliniais, tai galimas

Pittsburgh© Srities
Mainieriai Vėl Strei

kuos Vasario 1 D

šimtu chiniečių.

ISPANIJOJ EINA ŽIAURI KOVA TARP
STREIKIERIŲIRJALDŽIOS SPĖKŲ

MADRID.— Mieste Solla- 
no streikas apima visas 
pramones. Darbininkai iškė
lė raudona vėliavų ir pa
skelbė savo kontrolę ant vi
so miesto. Valdžios milici
ja padarė puolimų ant strei- 
kierių, bet buvo atmušti ir 
2 milicijantai pakloti.

Mieste Seville streikas

taip pat pilnai, visuotinas. 
Susikirtime tarpe streikie- 
rių ir civilės gvardijos du i 
žmones sunkiai sužeisti. | 
Miestuose Malaga ir Ali
cante Streikas eina gerai. 
Raportai parodo, kad net 
trylikoj miestų visuotinas 
streikas apima visus darbi
ninkus.

PITTSBURGH.— < 
buvo laikoma Nacionalės 
Mainieriu Unijos sušaukta 

daiktas, kad policija būtų gale- j bendro fronto konferencija 
jus sužinot tiktai už kokio pus-! Terminal Coal kompanijos 
valandžio po to, kaip kaliniai mainieriu. Dalyvavo 225 de-!

liucinį darbininkų judė- ‘Laisvės’ bendrovėje, kad
. Prie to kotr-revoliu- bendram pasitarime tą bu

cinio darbo renegatai ren-. tų galima suderinti į vieną 
giasi slaptai su didžiausiu j bendrą visos Opozicijos pla* 
pasiryžimu, 
organizuotai
vės” ‘bendrovės suvažiavi- “Taip pat norime i.rimin- 
mą ir jame apsidirbti su 1 ti draugams, jog visų musų 
dienraščiu.

Pereitam suvažiavime jie 
rėkė, kad “Laisvė” po 
šių mėnesių “mirs,” bus nu
gabenta ant “14th stryf’ ir 
tt. Bet jų pranašavimas 
nuėjo vėjais. “Laisvė” gy
vuoja ir gyvuos. Todėl da
bar jie nusprendė dar kar
tų pasispardžius kėsintis 
ant dienraščio gyvybės, kai-.

Jie rengiasi i na busimam ‘Laisvės’ šėri- 
užpulti “Lais-I ninku suvažiavime.

suvažiavi-, “Taip pat norime i.rimin-

se-

į būtina pareiga atvažiuoti 
Brooklynan į pasitarimą 13 
d. vasario. Nakvynes Vi
siems parūpins vietos drau
gai, taip, kad visi ant ryto- 
jaus galėsime eiti suvaįii* 
vimari.

“Greitai praneškite, ką 
manote daryti šiame klau
sime. Gi tose vietose, kur 
opozicinių grupių nėra, tik

Išplėš Kūdikį iš Tėvų
Rankp už 43 Dolerius ’į1?’™-

- - - 7“ prisiuntė vienas
NEGARA FALLS, N. Y. !^as kuris pirmiau buvo su

SUDARYTA NEPUOLIMO SUTARTIS
TARP SOV. SĄJUNGOS IR LENKIJOS I Amerikoj. Tėvus valdžia 

c deportuoja valdžios lėšomis,
MASKVA.— ‘ Pagaliaus, 

legatai ir vienbalsiai nutarė po tūlų derybų, čionai tapo 
_ i eiti i streikų vasario 1 die- prieita prie susitarimo tar- 

pageidaujamų pasekmių, prieš paskelbtų naujų ai- pe Sovietų Sąjungos ir Len-

butų jau buvę pasiliuosavę.

Kalinių sukilimai negalės tu-1 
rėt i 
pakol jie neturės masinės dar-igil kapojimų ant 10 nuoš. 
bininkų organizuotos paramos | 
iš lauko pusės. (

Iš laikraščių žinių galima su
prasti, kad tarpe Dartmoor su
kilusių kalinių būta- ir klasi
niai susipratusių darbininkų. 
Nes, laike šaudymo, bildesio, 
riksmo ir vaitojimo sužeistų-— 
buvo girdėt darbininkiška re
voliucinė daina: “Raudonoji 
Vėliava.”

Suareštuota 650
Žmonių Indijoje

................. ’ '

BOMBAY.’ Visoj Indijoj 
ėjo masiniai areštai sausio 
26 d. Suimta iki 650 indu- 
sų. Vienam’Calcutta mies
te suareštuota; 240, New 
Delhi—103, Bombay—80 ,ir 
taip toliau. :

ninėmis valstybėmis, pav., 
su Rumunija.

Sovietų-Lenkų nepuolimo 
sutartyje nieko . nesakoma 
apie ginčus tarpe Lietuvos 
ir Lenkijos delęi Vilniaus, 
neigi apie Lenkijos vakayi-

kijos delei bendros nepuoli
mo sutarties. Lenkijos 
spauda skelbia, kųd ši su
tartis neįeisianti galion, iki |nj frontų, kur,eina klausi- 
Sovietų • Sąjunga nepadary- mas >su Vokietija. Sovietai 
siant panašių nepuolimo su- palieka toms šalims i sąvo; 
tarčių su kitom jos kaimy- ginčus išsirišti. • . .

Sovietų Sąjungoj, Jaroslav- 
lyj, jau baigiama būdavot di
džiausia pasaulyj gurno (rub
ber) dirbtuvė.

Dar 1922 m. Jaroslavl buvo 
vien tik griuvėsiai. Mat, kontr
revoliucionieriai, pagelba Fran- 
cijos imperialistinių spėkų, jį 
galutinai buvo sunaikinę. Nuo 
1930 m. darbas tęsiamas prie 
ypatingai sunkių aplinkybių. 
Stoka ne tik medžiagos, bet sto
ka taipgi ir darbininkų, ypa
tingai lavintų. Prie budavoji- 
mo tos milžiniškos dirbtuvės 
dirba 14,000 darbininkų, 95% 
kuriu suorganizuota į brigadas 
udarninkų. Dirba ten jie sun
kiai ne tik fizinį budavojimo 
darbą, bet s^kiu varo ir orįga-

(Tąsa 5-tam pusi.) ikalejiiną nuo'5'iki *8 metų.

Bedarbių Demonstraci
ja Philadelphi jo j Vas. 4

dį prieš septynis 
kurie b 
ležinkelio nelai 
žuvo. 65 darbininkak 
rasti ‘kaltais rtėatsargume ir 
nepaisyme savo pareigų. In
žinierius ir stoties gaspado- 
rius nuteisti po 10 metų ka
lėtu Kiti penki nuteisti į

MHhM

PHILADELPHIA, Pa.— 
majoras pareiškė, 

kad jis neleis bedarbiams 
laikyti demonstracija vasa-

Nubaudė Baisios Geležinke- Miesto 
lio Nelaimės Kaltininkus
MASKVA.— Proletarinis 

tribunalas išnešė nuospren-
žmones, rio 4 d., kad pareikalavus 

įninkais ge- pašalpos ir apdraudos. Bet 
jįrioj Philadelphijos bedarbių ta- 

įįjybos paskelbė, kad bedar- 
onstracija bus lai- 

isant valdžios 
rbiai pri

vers valdžia nuš ti. 'De- . * •* .
monstračija įvyks City Hali 
Plaza. ; < ' b

uždraudimo.
koma

ri?/yf *fell A’ i

po komunistinio laikraščio,' atskiri opoziciniai nusistatę 
paversti jį klampyne ir re-,' Alininkai—iš ten kviečia-: 
................... me atskirus draugus jį mu1- .

redakcijai pasitarimų, tik išankstn 
darbiniu-; malonėkite pranešti, kad 

busite.
“Draugiškais sveikinimais*
“Liet. Kom. Op. Centro 

Komitetas,
Sausio 20, 1932.”

—Valdžia deportuoja Au- vedžiotas ir pritarė oportu- 
gust MacClean ir jo žmonų, nįstams, Pruseikos-Butkaus, 
kaipo nelegaliai įvažiavu- k]įųos išleistų slapta aplink-,
sius į Jungt. Valstijas. Bet 
jie turi mergaitę 3 metų 
amžiaus, kuri yra gimus

bet atsisako apmokėti mer
gaitės kelionę, $43, nes ji, 
mat, yra Amerikos pilietė. 
Tėvai gi bedarbiai ir netu
ri nė cento padengimui kū
dikio kelionės lėšų. Tuo bu- 

’1 du valdžia ketina mergaitę 
išplėšti iš jų ir palikti Ame
rikoje ,b tėvus vis tiek iš- 
deportuos-Škotijon. Kūdikis 

; bus atiduotas į prieglaudų.

Prieštaraujančios f 
Žinios iš Salvador

■

Labai prieštaraujančios 
čios žinios ateina apie su
kilimų El Salvador respub
likoj. Valdžia, skleidžia pa
sauliui, kad darbininkų su
kilimas jau sukriušintas ir 
tūkstančiai jų paskersta, 
bet kiti šaltiniai pra
neša, kad sukilėliai dar 
užėmė miestus Metapan, La 
Libertad, Sonsonate , ir 
Ahuachapan. Taip pat pra
nešama, kad sukilėliai daro, 
puolimų ant miestų San Mi
guel ir Caltenango. >

Newark, N. J I <
Rinkimas Aukų Mainie- 

j riarns
Newarke gautas iš val

džios leidimas rinkti Kentu
cky mainieriams aukas sau
sio 29 ir 30 d., pėtnyčioje ir 
sukatoje. Aukų rinkimų 
rengia Darbininkų Tarp
tautinė Pagelba. Lietuviai 
darbininkai raginami. padėt 
aukas rinkti. Aukų rinki
kai ateikite ir užsiregist
ruokite po num. 52 West 
Street.

Tokyo.— Japonijos bur
žuazija skundžiasi, kad jos 
biznis su Chinija labai nu
smuko—nusmuko 36 nuoš.

raštį “Lietuvių Komunisti
nės Opozicijos Centro Ko- į 
miteto Atsišaukimas ‘Lais
vės’ šėrininkų suvažiavimo nizuoja savo spėkas po viąą * 
klausime” “visoms opozici- Ameriką delei užpuoliiųo 
nėms grupėms ir drau
gams.” Ten štai kokios in
strukcijos duodamos jų pa
sekėjams:

“Opozicijos Centro Komi
tetas praplėstame posėdyje 
sausio 17 d., visapusiai ap
kalbėjęs tą klausimą, nuta
rė raginti visus opoziciniai 
nusistačiusius laisvės’, še- _____
rininkus dalyvaut sekančia-; kus; visus 
me ‘Laisvės’ bendrovės su- drovės šėrininkus dalyvau- 
važiavime ir ginti savo tei- ti vasario 14 d. bendrovės 
sės. ! suvažiavime ir ginti die'ft-

“Kad suderinti mintis ir raštį nuo tų konspiratorių.

Vadinasi, renegatai orga

ant dienraščio bendrovės 
suvažiavimo. Tam tikslui 
šaukia slaptų susirinkimą 
vasario 13 d. Ten susimo- 
bilizuos ir ant rytojaus vi-'' ' 
si krūvoje maršuos į “Lais
vės” suvažiavimų ir jį už
puls.

Mes kviečiame visus klą-: . 
siniai sąmoningus darbiųįą- 

; “Laisvės” ben-

plačiau apkalbėti tų klausi- Reikia tiems gaivalams pa- 
ma, Opozicijos Centro Ko- rodyti, kad iie vėl nudegs 
mitetas kviečia visus drau- nagus, kad dienraštis “Lai- 
gus ‘Laisvės’ šėrininkus į ve” kaip buvo, taip ir pasi- 
tam tikslui šaukiamų susi- liks revoliucinis Amerikos 
rinkimą, kuris įvyks 7 vai. lietuvių darbininkų įrankis

gus ‘Laisvės’ šėrininkus i 
tam tikslui šaukiamų susi-

vakare, 13 d. vasario, prieš 
pat ‘Laisvės’ suvažiavimų, 
Degulio svetainėj, 147 Tha
mes St., Brooklyn, N. Y.

“Visų gi opozicinių gru
pių draugams patariame 
tuojaus sušaukti savo gru
pės susirinkimų ir aptarti, 
kokiu budu iš jūsų koloni
jos geriausia sumobilizuoti 
opoziciniai nusistačiusius 
šėrininkus, kad jie dalyvau
tų ne tik ‘Laisvės’ suvažja-

rodyti, kad iie vėl nudegs

1 kovoje su visokiais darbi
ninkų priešais, kad “Lais
vė” pasiliks po Komunistu 
Partijos vadovybe ir eis tuo 
keliu, kuriuo šiandien mar- 
šųoja viso pasaulio komu-’ 
nistinis judėjimas.

Washington.— Amerikos 
valdžios iždas 
1931 metus turėjo 
ant $1,224,700,000.

per vienus 
deficito
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tų Sąjungoj eina smarkus 
gyvenimo namų budavoji- 

imas. Prie to abelnai dar
bininkų sąlygos gerėja. Mat 
dabar, baigiant vykinti Pen 
kių Metų -Planą į keturis 

,metus, įsteigus daug stam- 
______________bių įmonių gaminimui ma- 

1924, at the Post Office at šinerijos ir tt., jau daugiau 
rūpinamasi abelnu gyveni
mo pagerinimu.

Sovietų valdžios nutari
mu, 80 milionu rubliu šie-1 z V Ir I

met paskirta del pabūdavo- i 
jimo naujų gyvenimo na
mų darbininkams Nižni- 
Novgorode. Gi abelnai gy
venimo namų statymo pro
grama del 1932 metų yra 
du, sykius didesnė ,negu bu-

tainacijoms į S.LA. Pildomąją Ta
rybą Praėjus, Ką Nariai Turi Daryti

$3.00
.4.00
$4.00

; “Laisvės” 15 rir. tilpo komu- 
i nisto ultimatumas S. A. Genio- 

. 'čiui, Šv. Jono tautiškos parapi- 
‘ ‘ Lie.tuvos Žinios sausio Įjos vadui. Mes trumpai, bet 

1E d. sekamai' i’iašo: ' aiškiai atsakome, — mes lietu
I ’Iii i ' >Teką.suvilioti, kąd dabar.dar

bo insy^cjja g^una daug skun
dą, jš pafbįavių, kurie skun
džiasi.‘kad tokiomis sąlygomis,, . , . .
MIm yra 'dabar,, jie negaii. ra jokio principo. Lietuvis,ku- 
diriįt!iLi Hntaj 'prahionės įįapiir 11!,3, supranta savo reikalus, ne- 
niarns ne^ą, mokesčiai, impor- i slklaus jokių diktatorių.
tas etc. tO/iW darbdaviai I ,T . nezalftžninkas kuni. 
nbrj arf 
nimą su

Lietuvoj Bedarbė Didėja

viai čion'Amerikoj su komunis-' v° 1931 metais.
Į tais visai nesiskaitom.
i Del diskusijų, Lietuvis su iš-
! gama į diskusijas neis, nes nė-

i siklaus jokių diktatorių.
ii iu- • h „ii • i 'Tasai nezaležninkas kuni- oh: darbininkams atlygi-1 ... , .

jų*“,? numažinti, arba sutrum- £as veikia ranka rankon su 
pinti gamybą. Labiausiai jau- fašistais. Bet, kaip pasiro- 
čiama depresija avalinių ga- do, jis savo veidmainyste 
nįybos si-ity. “Avalit” fabrikas sumulkino vieną kitą Slip
s’ savaitėms uždarytas, jame; — -
dirbę apie 100 darbinipkų.

' Falkovskis’— norįs gaminti 
avalinę tiktai kaimui; darbinin
kams taip pat norįs sumažinti 
aplyginimą.

‘ “tlrobė” manufaktūros’ garni-1 
niams sumažinus kaina 15%, Į, 
dęl to ir darbininkams sumaži-i U1 agentus, 
nūs atlyginimą 10%, o admini-į  
stracijos tarnautojams— 15%. i

t Darbo inspekcijos žiniomis j Gerinimas Gyvenimo S^ly^Ų 
^dpbar viso esą atleista 7 nuoš. 
darbininkų. i

? Tąigį fašistinėj Lietuvoj | 
bedarbe, krizis . didėja. O j 
greta su tuo eina ir darbi 
ninku algų kapojimas. Ii 
taip mėnkęp: Liettivosi dar 
bininkųi algos ntįkapojambs 1; į 
ant 10 ir daugiau ./
čių. :■ '“-į ' ’ {J Lį u

/ j Pasaulio kapitalizmo kri- 
’^•zis, kuris pasireiškia 1 iš d< 

priežasties kapitalizmo pu- naudoja “pakulinę” popie- 
vimo, smaugia ir fašistinę ra. Tai mimėografo popie- 
Lietuvą, kaip ir. kiekvieną i ra, kuri plunksna rašyti vi- 
buržuazinę šalį. O, žinoma, | sai netinka—rašalą plačiai 
skaudžiausia del to turi nu-’paskleidžia, raides sulieja, 
kentėti darbo masės, nes iš- i Tie draugai, matyt, gauna 
naudotojai bando suversti: tokios popieros i__
MSB B I -XX B B « B .

SLA. nominacijose darbi
ninkų kandidatų surašąs 
gavo iki septynių šimtų bal
sų. Tai ne labai didelis 
skaičius balsų. Bet žinant, 
kokią agitaciją vedė fašis
tai ir socialfašistai, kurie 

• stengėsi gaudyti SLA. dar- 
|bininkų narių balsus viso
kiais būdais, tai, gauta ne
mažas skaičius. Ypatingai 
socialfašistams pavyko prk 
sižvejoti nemažai SLA. dar
bininkų narių balsų. Buvo 
vietų, kad ir susipratę dar
bininkai balsavo už, social- 
fašistus, vieton, kad:balsuo(-t 
ti už: darbininkų opozicijos. 
pasiulintus kandidatus. Tai-

Taipgi Leningrade matosi 
žymus progresas statyme 
naujų gyvenimo namų. Šie-! 
met Leningrade bus pasta- neatleistiną klaidą ’ : padarė 
ityta naujų gyvenimo namų susįprątęs darbini nkaš, 
del 200,000 darbininkų, balsuodamas už darbininkų 
Daugiausia statoma moder-1 RiaSes 
niški apartmentai, su mo- 
derniškiausiais įrengimais.

Kad abelnai i

nesnį ALDLD? narį. Vei
kiausia jam ten pavyko su- 
mūlkinti ir daugiau lietu
vių darbininkų. Todėl mū
sų draugai turėtų surengti 

i diskusijas ir numaskuoti ne 
'tik tą, bet ir kitus religinių įsunkiau Sovietų Sąjungos

Sovietų Sąjungoje
Maskvoj išeinantis angių 

! kalba laikraštis “Moscow 
I News” sausio 12 d. rašo, 
i kad dabartiniu laiku Sovie-

Būva žąvėjanti revoliucinė, 
.programa ir geri kalbėtojhį. 
Programą atidarė Finų Darbi
ninkų Benas, sugriežįant kele
tą gražios muzikos kavalkų. 
Kai benas griežė Internacio
nalą, visa skaitlinga publika 
sykiu dainavo kas sudarė la
bai gerą įspūdį. Duetas jau
nų merginų sudainavo porą 
dainų, kurios skambėjo labai 
maloniai.

Kalbėjo drg. H. Grigun apie 
šiandieninį krizį ir nurodė bū
dus, kaip darbininkų klasė ga
li išeiti iš šios badavimo padė
ties;. užbaigė prakalbą, tinka
mai agituodamas * stoti į Ko
munistų Partiją ir veikti po 
jos vadovybe už pagreitinimą 
panaikinimo kapitalistinės sis
temos ; darbininkai karštai pri
tarė kalbėtojo teisingiems! nu
rodymams. i - i i . 
j Paskui keikią, drg.* J. K. 
Čantęr, pasako irgi,“ gerą pra
kalbą iš kjąsių/kovų laąko. ,

Atsidaro užlaidas, phsirodo 
j ant scenos raudona vėliava sū 
| kūju ir pjautuvu ir Lenino pa- 
y.’cikz!/;, šviesa ap-

nų prieš seimą turi būti vi- šviestas. Prasideda Jaunųjų milžiniška statybos' darba, į
Pionierių matavimas;; ? mar- llaujųf (fabrikų, felęktroš štočių 
šuoja; apie 150, mergaičių ir jr t, budavojfmM LvgamihL 
berniukų, sudainuoja priešaiš 
Lenino paveikslą Internacio
nalą ;prisiekia, visados būti pa^ 
sirengę ginti darbininkų kla
sę, ir vėl tvarkiai numaršuo- 
ja nuo scenos.

Dainuoja Izabelė Yarmola-* 
vielutė, pianu akompanuoja 
Ona Kručiutė; gyvai sudainuo
ja dvi dainas.

Perstatoma L.L.R. Choras 
vadovyste d. Edw. J. Sugar. 
Choras dainuoja labai gerai 
revoliucines dainas, o ypatin
gai Raudonąją Dainą sudai
nuoja dramatizuojančiai.

Uždaryta programa su 
Internacionalu. •

Priimtos reoliucijos, •, reika
laujant tuojau^ paliuostioti 9 
negrus Scottsboro jaunuolius 
ir prieš terorizavimą Kentucky 
mainierių.; Protesto telegra
mos pasiųstos tų valstijų gu-> 
bernatoriams. Rinkta aukos 
paramai Kentucky mainięrių. 
Keletas?, darbininkų f įstjoj-o į 
Komunistų. Partiją./, - ,

, Taigi Lenino mirties pami-
L,; ... 
ninku klasę.

Darbininkas.

Tiesa, dabar SLA. konstitu- 
cijos, Skyrius V, pusi. ' 18, 
paragrafas 7-tas, leidžia, 
kaip Pildomajai Tarybai, 
taip ir komisijoms imti po 
$8 iš SLA. iždo į dieną už 
sugaištą laiką. Bet kuopos 
turėtų daryti įnešimus . ir 
reikalauti, kad būsiantis S. 
L.A. seimas šį paragrafą 
pakeistų.

i Visus įnešinius ir patai
symus prie SLA. konstitu- 
čijos turi SLA. kuopos da
ryt vasario mėnesio susL. 
rinkimuose ir turi būt pa
siųsta ne vėliau ,kaip iki 15 
d. kovo ,nes Vėliau pasiųsti 
įnešimai. bei pataisymdi 
prie SLA, konstitucijos ne- 
bus priimami,. Mat, 90 die-[vXikšras/?audona

priešus. , . . . "
Bet ir prie šitokių aplin- 

pagerinti kybių darbininkų opozici- 
darbininkų gyvenimo saly-j Jos kandidatai gavo apie 
gas, valdžia nutarė įsteigti balsų. Tai labai gerai.

Dabar artinasi Pildomo- 
darbininkai s^os Tarybos, rinkimas irpa> 

delegatų rinkimas į būsian- į 
i tį seimą. SLA. darbininkai į 

laika bus | nariai turi stengtis išrinkt į 
. Į darbininku opozicijos siulo- 

visos'mus kandidatus į Pildomą-

20,000 naujų krautuvių vi
soj saly, kur i__ _______

galės pigiai pirktis įvairių 
reikmenų.

Dar per tūlą

si įnešimai pasiųsti į Cent
rą, Taip nusako SLA. kon
stitucija. Todėl 'SLA. po
liams negeistini kuopų įne
šimai vėliaus pasiųsti, ne

nusako SLA. konstituci- 
nebus priimami.

SLA. Senas Narys.

NORWOOD, MASS
darbininkams, nes 
spėkos įtemptos būdavo ji- 
mui milžinišku fabriku. Bet

. . . . .v. N. Lenino mirties paminėji-
ją Tarybą ir darbininkiškai i mas puikiai pavyko, darbinin- 

Hnui HUX/uiK,nu xauunu nrt „„L... ' L..! „ L . VI.... ‘
su kiekviena ‘ diena darbi- getais į busiantį. SLA. sei- skaįtlingiau jungiasi po lėni-

nusistačiusius narius dele-1 kai ir darbininkės vis arčiau ir
■ I

ninku gyvenimas gerėja, ir nią, kuris įvyks Pittsburgh, 
už metu kitu Sovietų Są
jungos darbininkai nebe
jaus tų visokių trukumų, su 
-kuriais šiandien turi susi
durti.

Pora Žodžių Korespondentams
Tūli draugai kor^pon-j jb. Mbos turinys korespon-, 

dentaL rašydami mašinėle, I dencijose išf pirmųjų jo ap-i
\ ‘ z ‘ •___ . a" ‘ •; ■

lankytų -kolonijų, tai drau
gai paskui iš kitų kolonijų 
neturėtų plačiai kartot sa
vo korespondencijos turinį 
tokios pat jo prakalbos.

' i suversti į tokios popieros raštinėse Užtenka paminėti kalbėtoją 
krizio naštą ant darbo ma-| partijos bei kitų organiza- ir jo temą.
šių. Tas verčia darbo ma- 4 
sės stoti į kovą. Ir štai, ne
paisant fašistinio teroro, ir

Hols- 
Siurr 
buvo 
pasa-

valstiečių ir . 
ir jų perse-

pasakė drg.

Iš Prakalbų
Lietuvių Komunistų Frakci

jos prakalbos įvyko sausio 9 
d., Ukrainų mokykloj, 59 
man St. Kalbėjo draugas 
ba ir Mizara. Publikos 
gana daug. Drg. Siurba
kė gerą prakalbą, ypač nušvies
damas dabartinę padėtį Lietu
vos žmonių gyvenimo; nurodė 
daugybę faktų iš 
darbininkų skurdo 
kiojimo. ’

Antrą prakalbą
Mizara, ką tik sugrįžęs iš So
vietų šalies. Iš savo įspūdžių 
Sovietų Sąjungoj jis puikiau
siai nupiešė tos šalies darbinin
kų ir valstiečių gyvenimą, ku
ris nuolat ąerėja. Tiesa, sa
kė, 3rg. Mizara, dar Sovietuo
se . nėra, visko ganėtinai, trūks
ta kai kurių kąadieninio nau
dojimo dalykų, bet tai svar
biausia todėl, kad per kelis pa
skutinius metus visos Sovietų 

į šalies spėkos ’ buvo įtemptos į 
i darbą, į

mą mašinų ir priemonių, su 
pagelba kurių paskui galima 
būtų pasigaminti ne tik rei
kalingas kitas mašinas ir įran
kius, bet ir aprūpinti dirban
čius gyventojus visais kasdie
ninio naudojimo dalykais. Už
baigę darbus sulig Penkmetis 
Planą, Sovietai atsitaisys ir šį 
trūkumą. Iš antros pusės, 
Amerikoj, rodos, visko yra per- 
pilnai, bet čia viešpatauja mil
žiniška bedarbė ir baisus tų 
minių skurdas. Sovietuose gi 
ne tik nėra bedarbės, bet dar 
trūksta apie 2,000,000 darbi
ninkų. Gyvenimas ten žengia 
pirmyn, auga naujas pasaulis; 
visa statyba, visi darbai yra 
taikomi gerovei darbo žmonių.

Publika klausėsi šios prakal
bos dabai atydžiai, išskiriant 
vieną storą munšainierką, kuri 
nuolat ■ zurzėjo sau po nosia, 
kampe sėdėdama; ■ ‘ ‘ ‘ '

j ) J >4 ’ ( 1
( prakalbų, publika jau bu
vo sukilus eiti ; bet dar kas tai

nistinės Komunistų Partijos 
vadovybe.

21 d. sausio — Jan. Finų 
Darbininkų svetainėje vietiniai 
komunistai surengė paminėji
mą N. Lenino mirties. Dar- 
bininkų-kių prisirinko pilnutė-t 
lė svetainė. Prie durų buvo 
pardavinėjami, su Lenino' pa
veikslu <guzikučiai, taįpgi buvę 
pardavinėjama ^omųnįstbiė lir 
teratįirą, ypatingai nemąžąi. 
parduota “Daily Workerib.,” 
Komunistų Partijos organo, ir 
“Labor Defenderio,” T.D.A. 
organo.

Bet pirma, negu bus rin
kimai Pild.'Tar. ir delegatų 
rinkimas į busiantį SLA. 
seimą, dar yra vienas labai 
svarbus dalykas, tai kad 
kuopos turėtų padaryti se
kančiam seimuį; gerus įneši
mas ySLA. dubininkų narių 
naudai.' Įnešimai turėtų bū- 

, ti sekanti:-' 1) Turi būti įs
iteigtas fondas SLA . na
riams bedarbiams ir se
niems darbininkams, kurie 
jokiu būdu -begali arba ne
pajėgia užsimokėti savo 
duoklių į SLA. Į šitą fon
dą turi įeiti visi tautiški 
centai ir iš apdraudos lėšų 
fondo po 5 centus nuo na
rio kas mėnesis. Vieton ką 
dabar moka į apdraudos

cijų, išsiuntinėjančių daug j^aį Rurje klaidų atitaisy-
gicuiiutų O- fo-na beveĮk juokingi, nn IK rpn7npijų. Prašome draugus ko- ,v. . . tonaą po centų, turėtų

Lietuvoj darbininkų kova Respondentus nei mašinėlei įUV0> Pavyzdžiui, mitinge mokėti tik po 10 centų, nes
didėja.

Šiuo tarpu- visose kapita
listinėse šalyse tarpe klasių 
eina aštri kova, ir ji vis 
treja. Ir darbininkams 
tos išeities nėra, kaip 
kovoti.

as- 
ki- 
tik

Fašistai Apj^Nežaliemnku 
Mulkintoją Nefrite / 

; ’ .//ir
Newark, apa,rt. Ro- 

mos agento, atrado • lietu
vių darbininkų |^ii|lk‘intojaš, 
nezaležnirikų kJ 
laiko atgal “L 
nurodytą, kad 1 
tojas, savotiškai kal^^dąJ 
mas apie bolševizmą/ p4*

Kiek’

xjluuiu imxuivo pajui- * ’# • I

neimąs. čia sustiprino darbi- užklausė kąlbėtoją apie ūkį So-

Suvienyto Fronto Konferencija Philadelphijoj

mimeografuotų laiškų ko- 
Pijų-

popieros, I surinkta ir suskaityta aukų j į apdraudos fondą 10c. pil
ant kurios jie negalėtų pa- $8.45. Korespondentas ir Inai užtenka, o 5 centai turi 
tys plunksna rašyti. Nes tik prisiunčia redakcijai prane-, |>ūti priskaityta į bedarbių 

neužtektų bedarbių bei se
nelių fondui šių pinigų, tai 
dar iš lėšų fondo turi būti 
dapildyta šitas fondas.

2) Tuoj turi būti numuš
tos visiems SLA. darbinin
kams algos;: iki vidutinio 
darbininko algos, nes dabar 
SLA, A.^iršininkai gauna 
perdidęfe . į algas. Pavyz
džiui, > ■■-jre'dąktoriuS' Vitaitis 
ir sekretore Jurgeiiutė gau
na po ^dešimts dolerių į die
ną. Tai? perdidelė alga. S. 
L.A, Cėntrb dąirbininkams 
pilnai užtenka po $5 į die-

nenaudoti tokios

q be-‘*r seneliU fondą. Ir jeigu 
pondencijų tinka talpinti be Į siskirstant iš mitingo buvo 
pataisymo; ant tokios gi kag -e auk rinkg,
popteros plunksna taisyti .—. . 5 . ? v.
negalima, o prieš taisymus I Į0 pridėjęs savo desimtu- 
paišeliu statėjaj protestuo- |M, bet korespondentui tas 
• ■ J Į dešimtukas nežinomas. Na,

. y, ■ - : . / ir seka paskui “klaidos ati-
■ Kai kurie karešpondentai taisymas”...

pęrdaūg linkę <į. sutrumpįni-
rĄusį, yarbįdinKai

7 dkrb.”, PJul^dęlphią*r-“Phi- 
L- drantf J* 4 rieanorSc

dj/g/ėSj

gal viena iš šimto kores- Šimą su tokia suma.

i pas juos

1 ir draugės 
inkimas. T- 
^dikcija gi 

tūri įtUos ir kitus 
/ įtukąsiusl/žddžius užbaig- 
4ilrašyti.; >■ . J • k —i. t J k J '

Aukotojų vardai kartais1 
būna taip neaiškiai surašys 
ti, kad net; pats rašyto j as 
ant rytojaus neįskaitytų, 
jeigu tų žmonių asmeniškai 
nežinotų. Kaip tad redak
cija < bei stdtėjai gali Juos 
visus teisingai įspėti? p’

_ , . , ..,. _ <>Dąųgėliuį naujesnių skai- Paskutinėmis dienomis
traukęs .savo .pusėn net, tū-;;ytojų • yra nesuprantami!vėl sumažėjo skaičius at- 

- lūs nariįis iš ALDLD. 'kuo- į į okie sutrumpinimai, kaip • siunčiamų korespondencijų

H

pos. Reiškia, jis juos su-. ,Ą; 
mulkinęs, '• Prieš jį, ka?ip, ir B, 
prieš kiekvieną mulkintoją, Bet tūli korespondentai nie- bų judėjimo.] Vėl pradeda 
klasiniai -sąmoningi darbi- Rad nepaminės tas organi- perdaug nusverti korespon- 
ninkjai privalo vesti kovą, nacijas ištisais jų vardais, dencijds dpie pramogas bei 
jt/xxv^xv ffe- o norėtų, kad kiti darbinin- įvykusias prakalbas; O’ tu-
warfko klasiniai sąmoningi kai, žinotų apie jąsias. .Ko- retų būt kaip tik priešin- 
darįininkai buvo raginami j del tad. bent sykį iš prad- gai—darbaviečių ir Bedar-

u. D. $, A., L. I iš dąrbov ir kovų lauko; ypač 
ir taip toliau; jų trūksta iš Bedarbių Tar'y-

Draugės ir draugai! Tūks
tančiai darbininkų kankinami 
Amerikos bastilijose už daly
vavimą darbininkų kovose už 
geresnį gyvenimą. Pennsyl- 
vanijos angliakasių (kiek?— 
Red.) jau nubausti trims me
tams ir daugiau, sėdi kalėji
me tik todėl, kad jie drįso 
streikuoti prieš algų kapoji
mą, kurios jau ir taip buvo mi- 
zernos. Kentucky angliaka
siai dabar laukia bausmės už 
tokį pat “prasikaltimą,”—ak- 
tyvį dalyvumą streike; papuo
lė po “kriminalio sindikaliz- 

jmo” įstatymu. Mooney ir 
[Billings vis dar nepaliūosuoti, 
ir nėra vilties, kad Californi- 
jos bosai kada nors juos pa- 
liuosuos, jeigu mes jų nepri
versime. Scottsboro devyni 
jaunuoliai jau visai arti prie 
elektros kėdės, nepaisant, kad 
jie visai nekalti.

' i < <

Pennsylvanijoš v a 1st i jojo 
taip vadinamas “Flynn Sedi
tion Law” jau- plačiai vartoja
mas prieš darbininkus, kurie 
kovoja už teisę organizuotis, 
teisę streikuoti ir: pikietuoti, 
prieš indžionkšinus, už bedaiš | 

. Po tuo pačiu Į 
įstatymu Nacidnalės Mainierių ! 
Unijos vadai jau sėdi kalėji- 

[me — Roy Peltz, Thomas

vietų Sąjungoj; ir vėl publika 
nutilo/ir vėl klausosi.

Reikia pastebėti, kad žmo- 
i nes jau pradeda plačiau patir- 
[ ti ir daugelis persitikrina, kad 
i bolševikų pusėje yra teisybė, 
i Kapitalistinių šlamštų muilo 

algų kapojimą, badą, skurdą, burbulai jau trūksta, kuriuos 
Kapitalistų klasė bando už- jie pūtė ypač per suvirs pas- 

gniaužti 12 milionų. bedarbių' kutiniuosius 10 metų. Visiems 
kovingą dvasią su pagelba te
roro ir ilgais terminais kalė
jimo.

Ekonominis padėjimas eina 
blogyn kas valanda, algų ka
pojimas eina visu smarkumu ; ■ 
darbininkai priešinasi, o bosai i 
griebiasi aštriausių priemonių, I 
kad 
kovas.

Šiuo klausimu Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas šau
kia darbininkiškų organizacijų 
konferenciją, kad užprotestuo
ti prieš tokias bosų atakas ir 
reikalaut, kad “Flynn Sedi
tion Law” būtų tuojaus panai
kintas. Konferencija įvyks 
penktad., sausio 26 ( ?-Red.) 8 [ 
vai. vakare, Young Friends, 
Association Hall, 15th ir Cher-1 
ry Sts, Philadelphia, Pa.

- Jūsų organizacija yra kvie
čiama išrinktu dir ^delegatu 
šią konferenciją. > < : •

. > A/Morris.

aišku, kad Sovietų Sąjungoj 
darbo žmonėms kuriasi naujas 
gyvenimas, vadovybėje Komu
nistų Partijos; o kapitalistinis 
pasaulis vis gilyn skęsta į kri- 
zį, traukdamas darbininkus į 

j vargų bedugnę.
Bu\\i renkamos aukos politi- 

sulaikyti įsisiūbavusias!niam Liet. Kai.; surinkta $6 
20. Aukojo $1 P. Danskevičius; 
po 50c. N. Lepeška, J. Pūtis, 
Kerševičiai, A. Kalantienė; po 
25c. J. Lipsevičius, B. Makar.s- 
kis, O. Padriezienė, B./Mačiū
nai, Danskevičienė, A. Petkus. 
Visiems aukotojam nuoširdžiai 
ačiū.

K-p-I.

WATERBURY, CONN. :

privalo humaskuoti
priešin

ną, nes vidutinis darbinink- biy apdraudą.
kas dar tiek neuždirba, o
turi pragyventi su didelė-. V • • T 1 • • i 1JUC --- J- V1UA>,
mis šeimynomis. Ir kitiems i Holms pasmerkti nu'o vienų iki

ELIZABETH. N. J.

Kepurių Vakarėlis
L.D.S.A. 4 kuopa rengia i

qTA viršininkam^ turi hii Į palmei kl huu VIenų ki kepurių * vakarėlį, kuris įvyks | mediį_SLA . vii smuikams, tini bu- 20 metų uz dalinimą lapelių flAkmariiAhi . snns L ai t, n P 1?edlJa

tatah daryti. Jiems buvo 
patarta surengti diskusijas 
tiiofklausimu. Bet tas labai 
nepatiko j Ęrooklyno “Vie
nybės” fašistams. Jie stoja 
i nagelbą? 1 tam mulkintojui. 
“VrnybėH 10)_ štai ką 
sako: 1 ; ‘

gos nepUrasytii pilno vsįr- bių Tarybių korespondenci-
jtlo? Juk Jai -organizacijos I jos* turėtų nusverti pramo- 
garsinimas.- , > ■ ■, , * į,ginęs ir prakalbinės kores

Kantaisvienas kalbėto-L J . “ 
jas su tani tikra speciale panijos taipgi turėtų būti 
tema apvažinė j a daugelį ko- plačiau nušviečiamos kores- 
lonijų. Jeigu jau būna sy- pondencijose

pondencijas, Partijos kam-

I MCA metų uz uamunią lapenų sekmadiehį,’sausio 31, L.D.P. 
ti algos sumažintos iki vi- Chestery. Po tuo pačiu jsta- j^liube 69 So. Park St. Eli- 
dutinio darbininko algos.

3) Turi būt tuoj panai
kinta prezidento ir iždinin
ko pagelbininkai, ir tuoj 
jiems turi būt sulaikytas al
gų mokėjimas, nes tai yra 
bereikalingas SLĄ. turto 
eikvojimas po $25 į ąavaitę. 
Tie viršininkai gali patys 
tą darbą atlįkti.

4) XJž sugaištas 'dienas 
vieton $8, ką dabar, moka, 
turi but mokama $5 į diena.

tymu Bill Lawrence’ pasmerk- ;zabeth; N> j Ppadžia 7 val 
tas 4 metams kalėjimo uz pa- Vftvftrp 
sakytą prakalbą 1 928 metą 
rinkimuose, kur jis kalbėjo už 
Komunistų Partijos kandida-į 
tus. Panaši bausmė laukią 
Harry Roth ir John Adams 
Chestery, remiantis “Flynn 
Sedition “įstatymu, už pasaky
tą prakalbą 1931 m. rinkimuo
se. . ■

’ “Flynn Seditibh” įstatymas 
yra instrumentas kapitalistų 
rankose, sulaužymui visokių 
darbininkų kovui vedatūų pildš

Draugės ir draugai! Mes, 
|L.D.S»A. 4 kuopa, kviečiame 
visus, be skirtumo, senus ir 
jaunus, ateiti į- šį vakarėlį ir 
laimėti dovanas; taipgi link
smai pasišokti. Bus duodamos 
dvi dovanos: 1-mą dovaną 
gaus, kas turės gražiausią ke
purę, antrą dovaną galis, kas 
turės prasčiausią kepurę. Kas 
neturės savo kepurės, tai galės 
nusipirkti čia pat ant vietčsr 
. ! 1 • t i : Kviečia Komisijai. *'

j Vilijos Choro Margumynai jau 
Arti

i

31 d. sausio, t. y ateinantį 
'sekmadienį 8 valandą vakare, 
('svetainėje 103 Green St., jau 
■ ir bus surengtas margumynų 
[ vakaras, prie kurio choras jau 
Į nuo senai rengiasi.

Pirmiausia bus sulošta ko- 
i “Mirtis Visų Ligų Gy

dytoja.” Tolinus seks kiti pa- 
marginimai. E. Tamošaičiu- 
tė, solistė, žada publikai links
mų dainelių. Visų kitų cho
ristų parengti balsai duetam, 
kvartetam ir 1.1. Taigi šis 

j margumynų vakaras bus įvai
rus, taipgi ir juokingas.

Tad choras pasitiki, kad 
darbininkiško n u s i s t atymo 
žmonės nepamirš šio Vilijos 
parengimo ir atsilankydami 
parems chorą bei padidins 
choristų ūpą, kuomet parengi
mas bus pasekmingu.,

Choro Korespondentė

P,

Taisytojas.kį kitą plačiau. suminėtaste
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LIETUVIS GRABORIUS

kuris pa- judžius ir kartu būtinai para-! nebuvo pranešimų spaudoje ir Į

M-ka.

HARTFORD, CONN.Pereitą j

MASKVA.— Visa Sovie-

Komitetas.

JO KOMITETO TARIMAI I

brolių

24 nauji nariai. Daugiau- w. i - iri 
pasidarbavo si kp. sekr.! Vienybes Klausimu i

Po vajaus taipgi

kartu 
sykiu 

du ju- 
vieno.

K«- 
patar- 

Ir už 
kainq,

ir ki-1 
kad! 
už- į

kon- 
labai

Da
gio

jo kaina labai žema maža-klaida; pasakyta, kad K. į 
.....—50c, yj]j,as surjn]<0 $5.30 aukų vie- Į

programos iš- j 
Ratelis. Į 

taipgi seks-; 
Solis-1

strei-j 
mūsų ■ *■ 1 

Jie strei-i

kitos dar streikavo. Mūsų i 
ne pilnais daviniais samdy-' 

darbiniu- i

Norintieji 
riauHio

Lenine Paminėjimas

mažai buvo ir čiagimių Sov.! darbininkus stoti į Komunistų

narinio 
ž e m q 

nuliūdimo va
landoje iauki- 

tis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS. 
Retndencija: 18 Went 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

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

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

.—5 n., 47 kp.
48 ,kp., 1 n., 51 k p.— 

Viso 31.
vajų gau-1

Kalbėtojum buvo Tarptauti-
Darbininkų Apsigynimo! . . v.

sekretorius. Jis trumpai ir į tojai Šiek tiek 
visą Sovietų ! kams nusileido.

nuo mūsų 
Duonos kąsnelio! Jie 

Jeigu tiktai mes galė- Rpll Phone. Poplar 7545

■A. f. STANKUS
graborius-unueRtakbi 

llbalfBMiaoja Ir laidoja nnaalra*ini ant 
viaoklų kapiniu. NorUtlaji garaenio p*> 
tarnavimo ir nt kainą naiitdiai*
valandoje laukit#, pa* wane Pa* taane 
galite gaut) loto* ant vleoklq kapiniu ko*

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia. Ptt

Mano manymu,

<

920 E. 79th St.,

Z

Kp. Organiz.
Copr., 3032. The American Tobacco Co.

REMKIME KENTUCKY 
STREIKUOJANČIUS 

MAINIERIUS

“Priežastis, del kurios rūkau LUCKIES yra ta, kad jie labai švelnus ir 
neerzina gerklę. Jūsų Celbfaninis pakelio įvyniojimas stebėtinas. Tik 
truktelk skvetelį ir turi LUCKIES.”

kuopoje tik gal 
gali dalyvauti;
negali del t

ket-1 
-.v., di-1 
tolumo, ! 

žmonių dalyvavo į 1,500. nes kitose miesto dalyse gyve-

X

PITTSBURGH1ECIŲ KONCERTAS “LAISVES”
IR “VILNIES” NAUDAI

PITTSBURGH, Pa. — Sek
madienį, sausio 
svetainėje, 142 
sime puikiausią 
bininkų spaudos

Didžiąją dalį 
pildys Liet. Dailės 
Dainuos Choras, 
tetas, duetai ir solistai, 
tų bus visai naujų, kurių p'tts- 
burghiečiai nėra girdėję. Ra
telis specialiai prisirengęs prie 
programos pildymo. Drg. Čes- 
niutė, Ratelio Choro mokytoja, 
deda visas pastangas, kad šiuo ; 
laiku Ratelis pasirodytų pui-Į 
kiaušiai.

Kalbėjausi su 
ninku orkestros nariais.

• Su clevelandiečiais eina su- 
31 d., L.M.D 'sirašinėjimas. Iš ten žada kas 
Orr St., ture-j nors iš dainininkų pribūti ir 
koncertą dar-į mūs koncerto programoj daly- 
naudai. ivauti.

Tad visi turime šiame 
; certe dalyvauti . Įžanga 
! maža, visiems prieinama, 
lyvaudami ne tik patys 

ižiai laiką praleisime, bet sykiu 
ir mūsų spaudą paremsime.

Tą pačią dieną bus ■ A.L.D. 
! L.D. 4 Apskričio konferenci
ja. Po konferencijai prasidės 
koncertas. Svečiai iš kitų mies- 

!tų taipgi koncerte dalyvaus. 
Bus proga su jais susieiti ir 

'draugiškai pasikalbėti.
italų darbi-1 Koncertą rengia K. P. 5 

Jie' Distrikto Lietuvių Biuras, A.L. 
mielu noru apsiėmė mums pa- J D.L.D. 4 Apskritys. A.P.L.A. 
gelbėti programoj dalyvauda-1 1 Apskritys ir Dailės Ratelis, 
mi. Prie orkestros bus ir vie-J Prasidės lygiai 7:30 vai. vaka- 
nas geras italų dainininkas.. re.
Svarbu visiems bus išgirsti. j

Kentucky streikuojantiems dividualo, laisvės mylėtojo— 
Kiekviena “Baltojo Velnio.” Sąjungos draugų, žurnalą gi!

Kurie esate buvę pirmes- j turėtų kiekvienas darbininkas; Aukų surinkta $38 su cen-! 
užsirašyti ir dar amerikonus | tais.
darbininkus supažindinti su Į Beje, num. 1.9 “Laisvės” yraj 
juomi.
—metams $1, pusmečiui
trim mėn. 25c

Lietuvių šiame vak
Tiesa,

mainieriams aukų.
kuopa turėtų kaip nors prisi
dėti prie parėmimo mūsų bro- i niuos.e judžiuose ir buvot pa
lių kovotojų. Galima paau-! tenkinti jais, 
kauti iš iždo pagal išgalės ir būsit 
taipgi tarp narių pakolektuo- tiek.
ti. Apart pinigų, galima mais- džiai 

j to ir drabužių rinkti. Su- Į Mūsų 
rinktas aukas tuojaus siųskite turėtų 
A.P.L.A. Centran, 1
skelbs viešai, kuri kuopa kiek ginti savo Jaunimą.

tai šiuo 
užganėdinti du 
Nes bus rodomi 
vieton pirmiaus 
dienraščių skaitytojai į 
visi atsilankyti į šiuos! kaip ir nebuvo.

tiniams politiniams kaliniams, 
i o turėjo būti $5.55.

Visų Apkalbamas.
|greitai trumpu laiku surengta, j (Kodėl draugas koresponden-
I bet visgi daugelis matė didelį Į tas negalėtų pasirinkti tinka-1 
'pagarsinimą, kuris kabojo virš hnesnį parašą?—Red.) 
: durų svetainės. i ........... _............

pagelbėjo mainieriams.
Kentucky mainierių 

kas yra kova už visų 
darbininkų reikalus. /' 
kuoja labai sunkiose sąlygose/! 
Teroras baisiausias. Dauge-! 
lis kovotojų sumušta, daugelis 
į kalėjimus sukišta. Tačiaus 
jie rankų nenuleidžia.

Ko streikieriai 
nori ? 
sako: 
tume gauti nors po mažą kąs
nelį duonos, tai galėtume tęs
ti kovą iki pilno laimėjimo. 
.Dabar daugelis jų badauja. 
’Badas juos verčia pertraukti 
kovą. Mūsų pareiga todėl 
darbuotis, kad kaip galima 
daugiau jiems pagelbėjus.

Reikia visur rinkti aukas ir 
maistą. Ypatingai aukos rei- 

. kalingiausios. Mainierių šel-

Sov. Sąjungos Draugas.
—o— 

Pavykęs Sovietų Sąjungos 
Draugų Vakarėlis 

CLEVELAND.
! šeštadienio vakarą, 23 d. sau
sio, Liet. Darbininkų Svetai
nėje, 920 E. 79th St., Sov. Są
jungos Draugai buvo surengę 
vakarėlį pasitikim ui naujo 
žurnalo “Soviet Russia 
day.” Sovietų draugų ii- sim-1 kąktuvių. 

ipatikų dalyvavo skaitlingas buvo blogas, bet žmonių 
būrys, kurie linksmai praleido rinko nemažai, 
laiką. . Pirmas žurnalo nume-jįr tokių lietuvių, kurie pir 
ris čia davė pelno $23. Jis miau niekad neidavo į darbiniu-; 
buvo išleistas ant licitacijos. i kų mitingus bei ; 
Jis teko d. Land. Į Matyt, bedarbė ir j

Programa susidėjo iš pra- čia protauti mato, kad kozyrė-, 
kalbėlių apie tai ,kaip išplėsti mis ir maldomis nieko negalės 

i Sov. Sąjungos Draugų organi- išlošti; reikia tad artintis prie j 
!pimo komitetai susiduria su se-1 Amerikos darbi-1 susipratusių darbininkų, kad vi-1
karna problema: aplaiko jie i nihkų plac.ąs.as mases supa-; s,en,s usvien J . 

Imaisto ir drabužių. Maistas ir! ™ ^rbrninku ir vals-. sau
n . rr»!Tnr> nu rtm.n ... n » cm a ro, tzn ! drabužiai stovi Pittsbui'ghe ari leclll va oma sa im 11 su 1

A.P.L.A. CENTRO PILDOMO-; VAJUI PASIBAIGUS KO- jotose vietose, o mainieriai ba-i
dauja. Mes todėl finansiniai b -- - --- -
turime pagelbėti ta maista iri„ . . o . drabužius pristatyti vieton.’ !S™e‘lS«unS: 

Aplaikę blankas nelaikykit Į 
kur nors padėję, bet tuojaus i 
stokite darban, kad sukėlus 
kiek nors aukų mūsų 
kovotojų pagelbai.

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲAMERIKOJE
KIOS PASEKMĖS?

Paskutinius šiame vajuje 
A.P.L.A. Centro Pildomojo . gautus narius dar prisiuntė se- 

Komiteto bertaininis posėdis . karnos kuopos: 2 kp.—2 n ar., 
atsibuvo sausio 17, 1932 m. ! 5 kp.—1 n., 25 kp—2 n., 26 
Visi C. P. K. nariai dalyvavo. ■ kp.—9 n., 44 kp.

Pirmiausia išmokėta pašai-!__1 n., 48 ,kp., 1
pos, pomirtines ir kitos bilos. ! 4 n.. 58 kp.—6 n. 
Taipgi peržiūrėta Centro fi-'per visą 3 mėnesių 
nansinės knygos. j ta 124 nauji nariai

Perskaičius tris protokolus : šia 1
ir priėmus, C. Kom. nariai da-' P. Maslaveskas, kuris rodosi 
vė raportą iš abelrfo veikimo, i yra gavęs 35 naujus narius. 
Visas Komitetas savo pareigas 26 kuopa stovi antra, gavusi 31 
yra atlikęs. Knygos sukasta naują .narį.
tvarkoje. Finahsinis stovis reikia tęsti naujų narių rekru- 
toks: Apdraudos Fonde $17,-į tavimą. Tiktai darbuojantis 
234.30; Pašelpos Fonde $894.-' galima gauti naujų narių.
89 ; Lėšų Fonde nedateklius ' 
$77.28. Viso pinigais yra 
$18,041.91. Per 1931 metus 
paaugo $2,349.18. Viso narių Į 
1830. Pašalpa išmokėtą 302 Į 
nariams. Mirė 34 nariai.

Kad išlyginus

Sovietų Spauda Apie j 
; Naujo Karo Pavoju

Sausio 21 d. buvo surengtas i , , .
masinis mitingas paminėjimui Į tų Spauda labai plačiai pa- 

fo-j Lenino mirties 8-nių metų su-'įduoda žinias iŠ įvykių Chi- 
Nors vakare orasjnjjoj, kurią grobia ir plėšia

i Japonijos ’ imperialistai. 
Mates, keletas j <<pravda„( «Izviestija.,

, I uaru.,,,,.-ji laikraščiai nurodo, 
parengimus. 1 Japonijos grūmojimas

r juos priver-'grobimu Shanghajaus arti-į 
I na valandą naujo visuotino ; 
karo.

i Del Klaipėdos Lentpjūvių 
išvien kovojant gerinti i Streiko

....... _______ ... Programų atidarė Hartfordo! Streikas protestui prieš

j daromu’progresu ir perstatyti j Laisvės Choras, pirmiausiai su- į sumažinimą algos 20 pro- 
i jiems pavojų karo, kurį rengia dainuodamas Internacionalą,' centų užsitęsė.
visos kapitalistinės šalys prieš paskui kelias kitas dainas. To-! gruodžio dienu stojo 

k____  t„................................ i , , ... . v J

Internacionalą,! centų užsitęsė. Iki pirmų 1 • ! iv* 1 • j • •_ i prie 
liaos sekė Jaunųjų Pionierių darbo tik viena lentupjūvė; 

šiame vakarėlyj teko matyti programėlė anglų kalba.
■keletą senų veteranų iš Sočia-:
listų Partijos, kurie karo metu nio 
ir po karo, reakcijai siaučiant

! buvo pasitraukę atsilsiui. Da-1 aiškiai perbėgo
įsirašę eilėse So- Sąjungos gyvavome laikotarpį;!

Ma- ypač nupiešė visas kapitalistų: 
Amerikos Darbo šunybes, kurios buvo darytos 

kurie kovoja ! ir daromos prieš tą darbinin-
Kuopos jau pradėjo prisius-' 

ti Centrui rezoliucijas, užgi-1 
riančias Centro Komiteto pra
dėtą darbą vienybės reikale. 
Tie pranešimai tuojaus bus 

j spaudoj talpinami.
Kviečiamos visos kuopos in- 

I formuoti apie tai Centro Komi- 
! tetą ir taipgi pranešdinėti 
jspaudoj. Visiems reikia su Į 

Pasiunčiame kiekvienai kuo-!tuo klausimu susipažinti.
j pai po blanką kolektavimui i J. Gasinnasi Centro Sekr. 

nedateklių i ” __ '■ 1 ___________ ___________
Lėšų Fonde, nutarta paimti iš 
Pašalpos Fondo $77.82 ir pa
dėt Lėšų Fondan. Taipgi pa
siteirauti apie tai pas apdrau
dos departmentą. Nutarta pa
skirstyti ir bankuose pinigus I 
pagal fondus. j

Vienijimos’ reikalu svars- • 
tyta bendro posėdžio tarimai I CLEVELAND, Ohio. — Le- bet šioje 
ir nutarta su atatinkamu Pa" j njno paminėjimas buvo su- virtdalis 
aiškinimu juos-pasiųsti visoms i rengįas Engineers Auditoriu-i džiuma 
kuopoms. Gautas tuo ^lau_ime ; —
simu advokato laiškas perskai-1 rpaj anįras entuziastiškas pa-'na. Bet jų negalima taip pa- 
tyta ir nutarta duoti jam rei7' rengimas po 14 metų Sovietų j likti be prijungimo prie arti- 
kalingas informacijas, taipgi; rčvOiiuciios paminėjimui, čia! miausios. jų apielinkėje 
priduotu L.D.S. čarten. Pen-! buvQ įteikta didelė raudona DOS.
kios kuopos jau prisiuntė vie-jv§]iava nuo Leningrado švedų kuopa turėtų pakviesti 
nybės uzgynmą. _ i čeverykų fabriko suregistruotus L^/.a

Svarstyta įvairus pasis un- ■ Cleveland© švedu Darbininkų ! išaiškinus Bedarbių 
dimai—prašymai. 17 kuopoj ......................
iškėlęs skundas rasta be Pa^a j n.į1'
to. Svarstytas Parčiausko rei-r1 
kalas. Nutarta duoti jam dari 
30 dienų užsidėti kauciją, kad 
tą viską ištyrinėjus. To neiš- 
pildžius šitas klausimas pats 
savaime pasibaigia. Pirmo mor 
gečio prašymas iš Mass, vals-; 
tijos paliktas be pasekmių. į 
Tokios sumos Centras negali 
duoti. Peržiūrėjimui visų me
tų A.P.L.A. stovio nutarta pa- . „ , , , . , ,
kviesti 2-3-7-8-50 kuopas, kad i 1
išrinktų po vieną atstovą ir' 
Jo išlaidds padengtų pačios kuo i . . T7> ...

tz L._ ... munistų -Partijompos. Knygų perziureiimas !
bus vasario 28, prasidės 12' 
vai. dieną.

Svarstyta skundai - protes
tai. 50 kp. protestas, kad 2 
kuopa neperkelia savo narius, 
kurie gyvena North Sidėj, į 
50 kp., priimtas ir nutarta apie 
tai pranešti kuopai.

Skaityta tarimai įvairių pa- 
šalpinių organizacijų atstovų 
konferencijos, kuri atsibuvo 9 
d. gruodžio, New Yorke. Toj 
konferencijoj tartasi kaip sėk
mingiau varyti vajų už Socia- 
lę Apdraudą bedarbėj, laike 
susižeidimų dirbtuvėse ar ki
tuose darbuose, laike ligos, lai 
ke senatvės ir kaip pagelbėti 
darbininku našles ir našlaites. 
A.P.L.A. Centro Korpitetas už- 
gyrė Socialę Apdraudą ir pa
sižadėjo padėti ją pravesti 
gyVeniman. Ragina taipgi ir 
visas A.P.L.A. kuopas 
ti tokį veikimą. ,

bar jie yra ;
vietų Sąjungos Draugų.
tesi keli ir iš
Federacijos,
prieš Greenus ir Wollus, užsi-'kų šalį; o dabar jie vėl nori 

;_! puolančius Sovietų šalį. J provokuoti imperialistų karą
Vienu žodžiu, tai buvo vie-į prieš Sovietų Respubliką.

nas iš smagių vakarų, kur ne-' Pagaliaus. kalbėtojas kvietė :

Lenino Paminėjime Dalyvavo 1,500; Suaukotai 
! Kom. Partijai $282.60; Naujo Narių Gauta Laike j

Lenino Vajaus Šimtas ir Šešios Dešimtys į

kuo- 
17-ta 
visus 

bedarbius ir,
i Tarybos j 

Kliubui, kaipo dovana laimė-. tikslą, prijungti juos prie be-1 
> “Ne Tid” laik-1 darbių kuopos.

raščio valaus. Ją atvežė Ame-1 Kom. Narys. .
jrikos delegaciios narvs d.; —0—
'Louis, nlieno darbininkas iš . . oi,
Youngtown, Ohio. įteikus I Darb.n.nk.v Motery Paska.ta 
vėliava, entuziazmui darbinio-1

' ku nebuvo ribų. Draugas; CLEVELAND, O.—Subatos 
Bart pasakė reikšminga pra-■ vakare, 30 d. sausio, Lietuvių 

į kalbą prieš leninizmo darky- Darb. Svet
tojus, apie karo navoių ir dar- Lietuvių Darbininkių Susivie- 
bininku kova prieš -išnaudoto- nijimo 24 kp. rengia vakarė- 

su paskaita. • Paskaita te-;
Laike .šio paminėjimo trys liet moję: Kokią rolę lošia darbi;į 

.tuviai padavė aplikacijas Ko- ninke moteris klasių kovoje.
S. j Visų pareiga dalyvauti. Po 

I paskaitos draugės turės ka
vos su skaniais užkandžiais. 
Įžangos mokesčio į vakarėlį 
nebus.

užgir-

—o—
17 Bedarbių Kuopa Veikia; 

Auga Nariais
CLEVELAND. — Bedarbių 

kuopa, kuri nesenai susitvėrė 
E. 79th ir St. Clair Ave. apie-', 
Hnkėj, veikia sulig savo išga
lės; platina korteles sukėlimui 
finansų del 4 d. vasario de
monstracijos. Taipgi nusita
rė su 2-ra kuopa suruošti pa
rengimą naudai ..bedarbių laik
raštuko, kurį Bedarbių Tary
ba mano neužilgo išleisti, šios 
kuopos suorganizavimas tai 
pasekmė vienybės konferenci
jos tarimo.

Lietuvių Darbininkų Pašal
pos draugija, pirmoji išrinko 
komisiją suregistravimui savo 
narių bedarbių. Komisija da
linai darbą pradėjo, bet toli 
gražu dar nepabaigė. Sure 
gistruotų narių yrą apie 50,

Amkino Judžiai Eclair Teatre, i 
“Her Way of Loye”

CLEVELAND, Ohio. — 29 j 
d. sausio, Eclair teatre, bus : 
rodoma Amkino judis “Her ' 
Way of Love” ir ’“Baltasis j 
Velnias,” U. F. A. judis. Pir- j 
mutinis parodo mases, sukilu-Į 
sias prieš Kerenskio valdžią, 
antrasis—kaip caro Aleksand
ro valdžia užėmė Kaukazą 
pradžioje 70 metų pereito 
šimtmečio. Kaip pirmame ju- 
dyje, taip ir antrame parodo
ma masių veikimas; pirmame 
po vadovyste revoliucinės or
ganizacijos Komunistų, Parti
joj, antrame po vadovyste in-

Priežastis^ dei kurias rūkau LUCKIESIt’s toasted”
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knltejimus—prieš kosulį

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą "Spraglnimą" Skonį Visuomet šviežiu

UŽSUK RADIO' LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 moderniškų minučių su geriausiais pasaulio šok.. orkestrais if Walter Winchell, kurio 
pasakojimai apie Šiandieną tani pa rytojaus žinios. Programos kiekvieną Antradienį, Ketvirtadienį, ir Šeštadienį, vakarais per N.B.C. ra. .o tinklą.
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ATGAL Į AMERIKĄ
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’ | bi tave; stalų patarnautojai atkišę ausis 
klauso, ką tu šneki.

(Tąsa)
Nevalia Daiktų Parduoti

Reikia priminti ir tas faktas, kad ne
valia Sovietų Sąjungoj nugabenti ir par
duoti tam tikrų daiktų. Pavyzdžiui rašo
mųjų mašinėlių, fotografijų aparatų ir! 
daugelio kitų. Įvažiuojant tokie daiktai 
surašomi ir tau įteikiama kopija. Išva
žiuojant, juos turi išsigabenti. Jei tau 
juos kas pavogtų esant Sovietų Sąjungoj, j 
tai reikia greit pranešti milicijai, kuri iš- iK1

* duos tam tikrą liudijimą, katrą parodžius, - 
niekas nieko nedarys iškeliaujant iš SSSR. • no-ni 
Arba, sakysim, asmuo įgabeno rašomąją 8 
mašinėlę. Jis nori kam nors ją -palikti.

: Del to reikia gauti iš tam tikrų įstaigų pa
liudijimus, kad tu ją palikai ir kad tas

' daiktas tam asmeniui arba įstaigai yra rei
kalingas. Bet jei to nepadarysi—teks dik- 
čiai nukentėti. Štai tam pavyzdys. As
muo M. nugabeno rašomąją mašinėlę drau
gui X. Jis ją paliko, negaudamas atatinka
mo paliudijimo. Išvažiuojant iš SSSR.

. muitinės tarnautojas paklausė, kur jis pa- 
’dėjo savo rašomąją mašinėlę.
viau”, atsakė M., “ir gavau tik 15 dolerių.
Supraskit, jis nori įpasakoti, kad labai pi
giai pardavęs ir ne tik pelno negavęs, bet 
trotinęs. M. buvo nubaustas. Ir nubaus-

* tas net virš 700 dolerių, žinoma, jo atsiti- 
; kime nereikėjo mokėti. Geriau buvo su

grįžti atgal ir pasiimti mašinėlę (mašinėlė
; buvo palikta Minske), ne toli. Bet jis to 

nedarė. Turėjo pinigų pasimokėti. Vė
liau jis pranešė apie tai d. X. Pastarasis

; stengiasi per atatinkamas įstaigas tuos pi- 
: nigus jam sugrąžinti. Veikiausiai kad pa-

vyks.
Neišleidžiama per rubežių ir paveikslai,

l kurie -dar nėra išvystyti, filmose. Mat, i ]\/[aSkVOi 
randasi visokių šnipų ir nenaudėlių, kurie — ‘ -

- tuo galėtų pasinaudoti imperialistų įeika- jungOj biznieriai smarkiai skutami. Esą, 
IamSt j viešbučių kambarių kainos augštos. Nėra

! vigadų, kokias gaunąs Vokietijos brangiuo
se viešbučiuose. Atsakiau, kad tas Sovietų

Nigoreloje išbuvome-arti dviejų valaii- Vyriausybę kuomažiausiai vargina. Jai 
dų. Bufete gavome gerus pietus ir paga- rūpi, kad greičiau pagerinus plačiųjų dar
baus, sėdomės į tą patį traukinį ir apleido
me, iškeliaudami tolyn, į Stolpcus, Lenki-

* jos pusėn.
Štai ir rubežius.
Prie pat jo traukinys sustojo. Sovietų j masių gyvenimo, 

valdininkai išlipo. Visi suėjo į puikią, j 
naujai pastatytą kavinę. Traukinys lėtai 
šliaužia.

Štai žalias stulpas, ant kurio kūjis ir 
pjautuvas. Už kelių pėdų, prieš jį, stovi; juma jų traukia į Poznanių, bet gera

* * * ** 1* * 1 * 1 * * 1 1 1 j dalis vyksta į Paryžių. Mūs kompartmen-vel sustoja ir jin sulipa isdidmgi lenkų val
dininkai.

Mes jau senam pasaulyj. Imperialistinėj 
Lenkijoj. Tiesa, ši teritorija yra Baltaru- į 
sijos, lenkų užgriebta. Lenkų ponai ne-! 
pasitiki pavergtais baltarusiais. Jie todėl 
kolonizuoja kraštą atgabentais iš gilumos 
Lenkijos patriotais.

Visai skirtingas paveikslas Lenkų pusėj. Į 
Suskurę kaimeliai, susikūprinę valstiečiai;! 
šian ir ten marguoja rėžiai žemės: vieni; 

t išarti, kiti it pūdymas. 
$ Stolpcuose.
’?■ Lenkų muitinės šerenga. Žiūri,. krečia, 

nors mes nevažiuojam ten keliom dienom,
„ keliom savaitėm arba mėnesiam, o tik per- 
Svažiuojam. 1

Restorane-bufete ant stalų prikrauta; u. . v. x , .. . ?
^konjako, vynų. Vis tai francūzų išdirbys- i arM nepripažintų kaipo bedarbiai. f ■ 
!)-tės. Kur pasižvelgsi, ten šnipas, žiūri, ste- ‘ (Bus daugiau) :

Į Varšavą
Keistų ir nesusipratėlių esama visur, 

i Štai važiuojame mes tarptautiniu trauki- 
! niu į Varšavą. Įsišnekam su tūlais perva- 
žiuotojais. Vienas man sako:

—Matot, jau čia kas kita. ;
—Kodėl?—klausiu.—Kame čia tas kas

—Traukinyj visko gali gauti: gerti kokių 
tik gėrimų nori.. Ne taip, kaip Sovietų

^‘blika sudainavo Internaciona
lą.

Kalbėjo trys kalbėtojai, d. 
Gray nuo Jaunųjų Komunistų 
Lygos, drg. Edwards, negras 
nuo Komunistų Partijos ir Ken 

■ tucky mainierys (vardo nepa
stebėjau) nuo Darb. Tarpt. 
Pagelbos (W.I.R.).

Vietinis Rangos Choras su
dainavo kelias Raineles, pusė
tinai gerai.

Vyriausiu kalbėtoju buvo d. 
Edwards. Jis nušvietė drg. 

! Lenino gyvenimą ir pasiauko
jimą darbininkų klasei; taip
gi nušvietė dabartinę darbiniu-: 
kų padėtį visame kapitalisti
niame pasaulyje, kur viešpa
tauja didžiausia bedarbė ir 
skurdas, ir vien tik Sovietų 
Sąjungoje', kur, vadovauja Le
nino — Komunistų Partija, nė
ra bedarbės; ten su kiekviena 
diena darbininkų būvis eina 
geryn. Kapitalistų šalyse dar- 

i algos kapojamos 
(visu frontu, visose industrijos

“Parda-

Aiškinu žmogui, kad tai yra paskučiaiL
I sias palyginimas. Sovietų Sąjunga gėri
mus eksportuoja, idant už juos gavus ma-|bininkam
šinų. į y""

—Tik vieno Novorosyjsko apielinkės So- ’šakose,- o Sovietų Sąjungoje, 
vietas,—aiškinau nepažįstamajam—perei- b?sur darbininkam algos pake- 
tais metais išeksportavo už 80,000,000 auk-1 “bėtojas šaukė organizuo- 
so rublių sampano į Franciją. Na, o Len-^jg, stoti į darbininkiškas or- 
kijos ponai importuoja konjakus, atiduo- Į- -------- -•-=<
darni kitų kraštų imperialistams savo pa- išnaudotojus.
matines industrijas, lysdami į skolas iki vien baltieji ir negrai, nes jei- 
kaklui.

Grįžta iš Sovietų Sąjungos pora biznie
rių. Vienas—italų tautybės, iš Turino;

mos senatvėje. Kunigas B. 
užtat išveja tą senelį iš klebo
nijos, pareikšdamas: “Tu dau
giau nemindžiok man grindų 
klebonijoje.” O tas senelis 
visą savo Kanadoje gyvenimą 
buvo tampriai prisirišęs prie 
bažnyčios, o šiandien kaipo 
daugiau negalintis remti, nes 
senatvė ir neturtas-,—tapo at
stumtas.

šiandien seneliai šalaševi- 
čiai gyvena didžiausiame skur
de; neturte, persitikrindami, 
kad religija—tai biznis, tar
naujantis saujelei parazitų.

Matydamas tą pavyzdį, pasi
traukiu iš parapijonų eilių, at
sisakydamas nuo rėmimo bile 
kokių religinių parazitų, ne
skiriant, ar tai būtų Bubinas 
ar kitas koks.

Geriau eikime į darbininkų 
organizacijas; čia nors mes 
dar silpni, bet susiorganizavę 
galėsime užduoti galutiną 
smūgį tokiems darbams, ku
riais yra skriaudžiami ir mul
kinami darbininkai.

Buvęs Parapijonas.
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CLEVELAND, OHIO
Her Way of Love” ir “ The White 

Devil”
oamo vengrų "u tenore oienrascio Pėtnyčioj, 29 d. sausio, Eclair 
redaktorius. Tema diskusijų yra ! Teatre, kampas St. Clair ir E. 76th 
svarbi. Rengiamas karas prieš So-; St., bus rodomi judžiai, kuriais kiek- 
vietų Sąjungą ir Mandžurijbš Fron-vienas darbininkas pamatęs pilnai ūž
tas yra svarbiausiu dienos klausimu, siganėdins.^ Du dideli judžiai — pa- 
kuriuo kiekvienas turėtų interesuotis. 
Visiems darbininkams turėtų apeiti 
imperialistų suokalbiai prieš viena
tinę darbininkų šalį.

Komsekcija. 2

pietų vjrš pažymėtu laiku bus foru
mas įvariais svarbiais klausimais, 
šiame forume duos įžanginę kalbą, d. 
Santo Vengrų “U Eliore” dienraščio

Ateities Žiedo Pamokos Peroganizuo- 
tos Tęsiasi Pasekmingai

Nedėldienių rytais, nuo 10 iki 12 
vai. Liet. Darb. Svetainėje, 920 E. 
79th St. įvyksta Jaunuolių—Pionierių 
pamokos. Iki šiol buvo pasivumo šio
se pamokose. Bet nuo dabar gauta 
gabūs mokytojai, kaip lavinimui Jau
nuolių —vaikučių, taip mankštini- 
mui — gimnastikai, kur jaunuoliai 
labai pamylo, ypač sportą mankštini- 
muisi. Tėvai, jūsų pareiga ne tik 
gavo vaikus leisti šiose pamokose, 
bet dar\ dideshė pareiga prikalbinti 
savo draugus kjimyhus leisti savo 
vaikučius, kur jie gaus klasinio su
pratimo įįr fizinio lavinimosi?

' . -i Tėvas.

■••-i11 -■ ■

Per Rubežių

CARNEGIE, PA
Dar Pirmas Čia K©m. Partijos 
Vardu Surengtas, Pasekmingas 

Mitingas Anglą Kalboje
23 d. sausio buvo didelis 

masinis mitingas drg. N. Leni
no mirties paminėjimo. Mitin
gą surengė Komunistų Parti
jos vietinė sekcija, Masonic 
Hall, taip sakant, pačioje Car
negies Širdyje. Tai buvo pir
mas mitingas čia rengiamas 

Z Komunistų Partijos vardu ir j 
anglų kalba.

■ 'Nors buvo subatos vakaras, j 
ir lijo, bet publikos susirinko 

* pilna svetainė, į kurią telpa 
\ su virš trys šimtai. Daug bu

vo išparduota Daily Workerio 
ir kitoš literatūros, taip pat 

*■ nemažai surinkta aukų paden
gimui lėšų.

Kalbėjo drg. Wm. Peterson,

ganizacijas ir stoti į kovą prieš
Kovoti turi iš-

gu darbininkai skirtysis į ra
ses bei tautas, tai nebus pa
sekminga kova.

Kentucky mainierys nurodė
antras vokietys iŠ Berlyno. Italas paša- baisią padėtį tenaitinių anglia-
koja, kad šiuo tarpu tarpe Italijos ir So
vietų Sąjungos eina stambi prekyba, ka
dangi Italija perka daug daiktų iš Sovietų 
Sąjungos ir duoda nors ir neilgus kredi
tus, ko tūlos kapitalistines šalys (įskai
tant Ameriką) nedaro. Todėl Sovietų Są
junga daug daiktų perka Italijoj. Pavyz
džiui In turistų organizacija naudoja Fiat 
išdirbystčs (Italijos) automobilius, bet ne 
Amerikos.

Italas didžiuojasi pirkęs daug daiktų j Aukų surinkta komunistinei
_ . " . i .. . _ . °................ € (įtriianiini £1 1 40, Praleidęs kelis tūkstančius lirų. 

Vokietys griaudinasi, kad Sovietų Są-

bininkų masių buitis.
Abu sutiko, kad Sovietų Sąjunga daro 

nepaprastus žingsnius statyboje, kad vis
kas nukreipta i pagerinimą plačiųjų darbo

Į Berlyną
Varšavoj išbuvome tik virš valandą lai

ko. Priėjo į traukinį daug ponų ir ponių.

te įsėdo apyjaunis vyras. Iš profesijos me
dikas.

Stebisi žmogus, kodėl mes, “amerikanci”, 
nesustojame Lenkijoj bent keliom dienom, 
jei ne savaitėm.

—Jūs čia, su Amerikos doleriais, galė
tumėt beveik pusdykiai pragyventi, aiški
na jis.

Esą, tūlose vietose karvę gali nupirkti 
1 už porą dolerių, žąsį už dešimtuką. Viskas 
nesvietiškai pigu.

—Kaip su uždarbiais?
—’Prastai. Bedarbė didelė.

pasakė labai gerą prakalbą; 
nupiešė drg. Lenino nuveiktus 
darbus, kaipo viso pasaulio 
proletariato revoliucijos vado 
ir Trečiojo Internacionalo įkū
rėjo; prisiminė apie Chinijos 
revoliuciją ir jos raudonąją 
armiją ir abelnai apie visą pa
saulinį revoliucinį darbininkų 
judėjimą ir apie bedarbę, ku
ri yra labai didelė visose ka
pitalistinėse šalyse. Ragino 
darbininkus organizuotis į Be- 

\ i darbių Tarybas, reikalauti tuo- 
| jautinės pašalpos ir apdrau- 
Įdos. Kalbėtojas taipgi prisi
minė apie imperialistų rengia
mą karą Sovi'etams—imperia
listai nori sunaikinti darbinin
kų tėvynę. Drg. Peterson, kvie
tė visus ginti Sovietų Sąjungą 
ir priešintis visokiais būdais 
imperialištiniam karui.

PabaigPje kalbėjo apie i‘Fa-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

veikslai už vieną Įžangą. Pradžia 
7 vai. vakaro. Įžanga 30c. Su pa
garsinimų korta 25. Patys būkite ir 
ypač čiagimiam darbininkam—kaimy
nam praneškite.

Sov. Draugas.

DETROIT, MICH.
L.D.S. 21 kuopos susirinkimas bus 

7 vasario (February), Lietuvių sve
tainėje, Vernor Highway ir 25th St. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Šiame susi
rinkime bus L.D.S. Pildomosios Ta
rybos nominacijos. Jūs, kaipo L.D.S. 
21 kuopos nario, būtina pareiga da
lyvauti tame susirinkime. Taipgi 
yra ir kitokių svarbių reikalų ap
svarstyti. Atsiveskit nors po vieną 
naują narį.

Sekr. Pr. Jočionis.
(22-23)

DETROIT, MICH.
Vakarienė su Programa

Sausio 30 d., 7 vai. vakare, Drau
gijų svetainėje, 3^02 Junction Ave., 
atsibus Šauni vakarienė su programa 
ir prakalbomis. Dainuos Aido Cho
ras ir bus kitų margumynų. Rengia 
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
Raroliaus Požėlos kp., naudai Kentu
cky nukentėjusiems ;
Dalyvaukit visi. Įžanga veltui.

(23-24) !

CLEVELAND, OHIO
L.D.S.A. 24 kuopa rengia šaunų 

vakarėlį šeštadienį, 30 sausio, Liet. 
Darbininkų svetainėje, 920 E. 79th 
St. Pradžia 7 vai. vakare. Šis 
vakarėlis bus rimtas, daugiau pri
taikintas prie Šių dienų darbininkų 
padėties. Muzikos nebus, tik bus pa- , 
skaita, diskusijos, draugiški pasi-1 
kalbėjimai prie stalo, su arbata ir 
mažais užkandžiais. Įžangos nebus, • 
nes norima, kad *ir bedarbiai galėtų 

anglUkasFams. I dalyvauti. Kenijos.
(22-23)

r

PHILADELFHIA, PA.
Lietuviu Bedarbiu Tarybos pirmos

ft xrol vakaro Pncn T inndipc hfi'mA ? 1 ailTYlOUnt 6. 1 rdaZlJ.

(22-23) 
MONTELLO, MASS.

PHILADELPHIA, PA. Į- 
Lyros Choras rengia “vagių” va- i 

1-—. -----—, —,
8 vai. vakare, Rusų Liaudies name, ' n.™ 

3A-.sa.usl0,~k-A-U- 995 N. 5th St. Bus gera “džiaz” į ’ 
Bus orkestrą. Malonėkite visi' dalyvauti. į 

Kviečia Lyros Choras.— j* 
(23-24) j Komunistų Partijos Lietuvių sky- 

I rius rengia diskusijas sekmadienį, 31 
i sausio, Liet. T. Name. Pradžia 6:30 
j vai. vakare. Diskusijų tema: “Ar 
Sklokininkai eina su Komunistų Par
tijos Linija, kaip Jie Skelbias?”

BAYONNE, N. J.
Bedarbių Taryba rengia puikų ba

lių sekmadienį, 
Kliubo svetainėje, 197 Avė. E. ] 
šauni muzika šokiams. Kviečiame 
visus atsiląnkyti ir paremti bedar- i 
bius. Įžanga 35c. ypatai.

Rengėjai, i
' (23-24) !

vai. vakare.

kasių. Jis ragino stoti į Dar
bininkų Tarptautinės Pagelbos 
organizaciją (W.I.R.) ir rem-1 
ti visais galimais būdais Ken- ! Rengiamas Karas prieš Sovietų Są- 
tucky mainierių streiką; taip- j 
gi ragino pirkti tikietus ju-! 
džių “China Express,” kurie Į 
bus rodomi penktadienį, sausio 
29 d.. Rusų name, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J.; pradžia 
8 vai. vakare.

jungą ir Mandžurijos Frontas
Nedėlioję, 31 d. sausio, .Lietuvių gą 

Darb. svetainėje, 920 E. 79th St., <* 
2:30 vai. po pietų, prasidės rengia- I 
mas Komunistų “Open Forum, 
šio nedeldienio kas sekmadienis po

j NEWARK, N. J.
A.L.D.L.D. 5-tos kuopos susirinki

mas įvyks pėtnyčioje, 29-tą sausio, , 
79 Jackson St., Newark, N. J. Visi j .
nariai dalyvaukime jr atsiimkite kny- j Kviečiame visus ateiti ir apginti sklo-”^ 
—y “Naujo Karo Gaisras,” kuri tik ! kininkų pusę. Apart to, galėsime 
dabar išėjo iš spaudos. ir šiaip diskusuoti šių dienų darbi-

Susirinkimas prasidės 7:30 vai. va- ninku klausimais.
Nuo kare.

(23-24) ‘

Apart to, galėsime 
ir šiaip diskusuoti šių dienų darbi-

Komitetas.
(22-25)

Rengimo

I

agitacijai $11'.49.
V. K. Valeras.

MONTREAL, KANADA
Lietuviu Kunigo Bubino Para

zitiški Darbai
• ( • L

Jau keliolika metų atgal, 
kaip Montrealo lietuviai dar
bininkai turi savo lėšomis pa
statę bažnyčią. Per praėjusį 
laikotarpį"' palaikėme įvairius 
kunigus, kaipo dvasios gany
tojus. Ir nuo 1929 m. patys 
iš vietinių gyventojų išmokino
me vieno parapijono sūnų ku
nigu. Šitas dabar pradeda 
skundinėti ir su policijos pa-: 
gelba draskyti darbininkų or- j 
ganizacijas. Du kartu jo pa- i 
stangomis buvo sutrukdyti or- i 
ganizacijų parengimai. Skus- i 
damas, nlanė, kad pasigaus iš ! 
darbininkų organizacijų dar, 
nesusipratusių darbininkų į sa- Į 
vo bučių. Bet užuot gauti 
daugiau ‘ parapijonų, susidarė 
dar neprielankesnes sau sąly
gas ir iš parapijonų pusės. . 
Šiandien bile nuo parapijono' 
gali, išgirsti: “Mūsų kunigas 4 
Bubinas kvailys, skundikas ir,
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‘LAISVES’ BENDROVES METINIS SUVAŽIAVIMAS
V

įvyks Nedėlioj, 14 d.' Vasario-Feb., 1932
PUIKIAI ĮTAISYTOJE GRAND ASSEMBLY

318 Grand St., kampas Have meyer St., Brooklyn, N. Y.
J t

Visi darbininkai, iš arti ir toli, dalyvaukite suvažiavime. Parodykit savo pasi
ryžimą išlaikyti dienraštį, kad ir sunkiausiuose laikuose. Skelbkite kovą oportuniz
mui, būkite ant sargybos, kad renegatų sk loka neužgrobtų dienraštį ir kad nepa
verstų jį kontr-revoiiuciniu lapu, kaip yra jų Naujoji Klampynė, papuošta Fišės 
abrozu.

Tūkstančiui Ypatų Vištienos Vakariene
Dirbantiems už $1.00, Bedarbiam už 50 Centų

Po suvažiavimo, toje pačioje svetainėj e 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 kavaikų ir prakalbų. Kadangi svečių suvažia- , 

, vime bus iš kitų miestų,' tai turėsime svečių dainininkų ir kalbėtojų.

PRAŠOME IšANKSTO ĮSIGYTI TIKIETUS
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Pavyzdžiai, mes paimsime ■ 
atsitikimą tik vieną iš dange-: 
lio, būtent; kas atsitiko su pa-1 

Virš 500,000 bedarbių yra suregistruota, JeiPS'^^ebX Bubta“ 
kuriem mokama pašalpa—du zlotai j me- Buvo tašėvičiaus vie- 
nesi... Amėrikoniškais tai bus apie 20 cen- ninfeli^rii feįi Juozui' mirus, 

Bet daug bedarbių nesuregistrūota-'-;liko į gpi • ' automobilis.'į
Bubiąas išgirdęs, kad šalaševi-į 

: čiaus jsūrįŪŠ mirė, tai jis atva«-l 
į žiuojA, dąi4 lavonui esant mir-; 
• ties lavoje,t derėti nuo tėvų sū-i 

naus tūftį—automobilį. Su-; 
lygstd: įlOO.OO už dūšios šip-1 
kortę į dangų (mišioms) ir 
graboriui sumokėti už palai
dojimą sūnaus arba bendroje 
sumoje; $300.00.; Sulygęs pa
ima automobilį. Praslinkus 
nekuriam laikui po laidotuvių, 
atsiunčia graborius šalaševi- 
čiui raginimą, kad Jis sumo
kėtų už palaidojimą įo sūnaus 
$242.00. Tas su liudininku 
nueina pas kunigą paklausti, 
kame dalykas, kad neatsily
ginta graboriui. Kunigas pa
reiškia, kad graboriui sumokė
siąs, bet likusią dalį nuo išlai
dų neišmokėsiąs, šalaševičius 
paprašė, kad sumokėtų likusią 
dalį už automobilį, paaiškin- i 
damas, kad jo sūnaus draugai | 
siūlę' jatft $400.00 už tą, o jis 
tik kaipo dvasios ganytojui 
taip pigiai norėjęs' parduoti, ti- 
kėdamaš gatitr kiek ndrs para-

ther” Cox alkanųjų matavi
mą į Washingtona, kur tas 
maršavimas buvo surengtas 
Pittsburgho ir apielinkės bur
žuazijos su Coxu priešakyje, 
kad apmulkinti darbininkus, 
idant šie nereikalautų iš Hoo- 
verio valdžios tikros pašalpos 
bei apdraudos. Tikrai kovai 
už reikalus bedarbių ir dirban
čiųjų vadovauja Kdmunistų 
Partija. •

J. Gataveckas.

ELIZABETH, N. J.
Lenino Mirties Partiinejimas 

Pavyko
ELIZABETH, N. J. — Sau

sio 2g d., Rusų name, 408 
Court St., įvyko masinis mitin
gas. Darbininkų buvo' susirin
kę gražus būrelis. Praside
dant demonstracijai, visa pu-
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Visi dienraščio rėmėjai, kurie tik velijate, kad šis parengimas pasisektų, tuojaus 
įsigykite tikietus. Labai reikia pinigų viskam supirkti ir reikia iš anksto žinoti, kiek 
ypatų vakarieniaus.

šokiai Prasidės 7-tą Vai. Vakare ir Tę sis iki 12-tai Vai. Nakties. *
Vien tik ant šokių įžanga 50c. ypatai. Grieš RETIKEVIČIAUS Orkestrą.,
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Darban, Išbaigi Platint 
Darbininku Kalendorių 

, » • 1 '

Kur tik pasiūloma, visur darbininkai noriai perka tą svarbų mokslinių straips
nių ir istorinių informacijų šaltinį. Aišku, jog daugelis dar yra tokių, kurie ne
turėjo progos išgirsti, kad mūsų dienra štiš 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, 
tuojaus pasiųsime Darbininkų Kalendorių. Nelaukite ilgiau, tuojaus reikalaukite tos 
taip naudingos knygos.

VIS DAR YRA VIRŠ 1,000 KOPIJŲ IŠPLATINIMUI
bernai Tčūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas

ir šiemet. Riipinkiinės, kad Neliktų.
KAINA 25 CĖNTAI, GE&Ą NUOLAIDA PLATINTOJAMS
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KRISLAI
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o ne renkama iš jų gali patiekti, ką turi veikti lo-jkalai, o žydai it italai tai esą I yye don’t pU£ no faith

DEFEND THE NINE SCOTTSBORO BOYS

1 n. Kriaučiai naeionaliai Per'there tries to separate them by!
i sa-'pinimą ciaroo vaianaų, Kaa visą sau turi jungtis po ism- raįsing race hatred. When 
savo|tuom galėjus patalpinti dide- j nių Narių Komitetų vadovys-•] workers and farmers are suf- 
a ir lę dalį bedarbių į darbavietes; I te ir visur vesti kovą prieš ' ferjng. the same terrible con-' 
inkų 2. Kad pakelti darbininkų Hillmano pardavikišką maši-. ditions, barely existing, barely I 
dar- aitra.® i na iki to laipsnio. kad unijos I „..t....... ’ „,,,7 .. i...... „ I

rape

BINGHAMTON, N. Y. •

| bosses lynch mobs swing him i demonstrations

KONCERTAS I
M

vai. vakare. Sekmadie-

Aido-Lyros Merginų Sekstetas, Brooklyn, N. Y.

i.IUVMAIRA'1
3

į vt- . v<
s
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čių imtis tikro organizatyvio

kiniai-butkinės smalos, 
nuo visokių rūšių smalų.

i

We was 
by a mob 
rape char

law- 
build 
these 
coun-

give us in 
the

bužių fabrikantams. Tačiaus 
pasirodė', kad konferencijoje 
daugiausiai buvo atstovų iš žy
diškų lokalų.

Mykolas Puzinas.

Programos išpil-! !
; turi būti įvesta 

Bet šiuomi sykiu dar | stampos,” <
kad mūsų )mokestys, kaip buvo iki šiol.

10.
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

nizavimo 
mo darbą 
Ūmesniu,

buvo.
7. Kad lokąlai laikytų regu- Į 

liariai savo susirinkimus ir tuo- < nių 
!se susirinkimuose būtų leista 
'kiekvienam unijos nariui pil-

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

the color of our skin 
We is none of us ol- 

20. Two of us is 14 
13 years old.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

charged this atrocious legal lynching to 
protests succeed.

16. ši konferencija išrenka I 
... atstovų, kurie prirengtų 
nacionalę konvenciją visos vy-j

I riškų drabužių pramonės kriau !

Viena draugė rašo, kad pru-! 
seikiniai-botkinė sėkla veliasi j
kai smala 'įvairiose mūsų orga- l 
nizacijose. Taip, smala jau i /rTI cJ j (Tąs^i nuo 6-to puslapio)

I viena kriaučių visose Jungtinė- ofTe_
autonomi- gūl būna signalas kovai prieš L]ack workers.
turėjo iki Hillmano ir jo agentų pardavys-!

'b’nbužiu fabrik-

TELEFONAS ATDARA DIE]
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

the workers already' 
its significances is dis- i 
by the letters and tele- 
of protest from work-

SCHOOL
NEW YORK, N. Y.

svetainėje, 
dytojai jau /buvo “Laisvėje”

• minėti.
v . . : galima pažymėti, kad mūsų 

ir darbininkų švieti-; garsieji dainininkai — Ka- 
Darbininkai iš to- (valiauskaitė ir Vaineikis—ruo- 

apšvietoj atsilikusių, §jasį dainuoti duetus. Tai bus 
distriktų mokinami skaityt ir , benį |<0 pasiklausyti! Be gar- 
rašyt—tas darbas irgi neleng- , sinįų dalyviu, bus dar ir smui- 
vas. i......

Apart viso to, Jaunųjų Ko 
munistų Lyga, . .......
iki spalio šventei (revoliucijos ! pfrsVi 
jubiliejui) net patrigubino sa
vo narių skaitlių—nuo 1,165 
iki 3,800.

Argi taip mes dirbame? O ■ 
juk mūsų apšvietus ir organi
zavimo darbininkų darbui ap-

Svarbios Eiliniy Am 
bedarbės nwtuL_ algameitŲ Unijos Na 

risj Konferencijos

Puslapis Penkta

9. Nedirbantiems kriaušiams' Joint Boardas pasiskelbė „nu- pas lietuvius manija viespata- į Labor ‘Defense and the League' We hear about working peo- 
exemption į sibankrutavuSiu ir nieko ne- vo, kad tik lietuviai esą radi-j of Struggle for Negro Rights. į Ple holding meetings for us all

in the over worJd. We asks for 
x. . A • r ,, more big meetings. It’ll take National Association for the a )Qt of bj meetings to he)p 

Advancement of Col o r e d thc , L D and L s N R u save 
People. They give some of us’ from the boss.man down

boys eats, to go against the j 
other boys who talked for the! T ’ . ,

j LL.D. But we wouldn’t split, I us ooys. \\ e am t done 
! nohow. We fenow our friends i no^inR wrong. We are only 

workers—like you are. Only
; ’ lour skin is black.

Signed : A ndy Wright, Olen 
Montgomery, Ozie Powell, 
Charlie ^Wcems, Clarence 
Norris, Haywood Patterson, 

Eugene Williams, Willie 
Roberson.

kalai. Kokias jie priemones j nuolankiausi Hillmanui ir dra- 
Kiekvienas, kuris tapo turi naudoti pHeš Hillmano

Amalgameitų Unijos vadų su-i išdavystes? Tatai šiuo mo- 
..................menįu yra įf..Įn svarhu visiems 

kriauciams. Bet to dar netu
rime šios dienos programoje. 
Tai klaida. . .

spenduotas del politinių įsiti
kinimų arba del bedarbės ne- 
užsimokėjimo į uniją duoklių, 
turi būti priimtas atgal su pil
nom teisėm į Amalgameitų 
Uniją.

11. Kad nebūtų persekioja
mi nariai, kurie organizuojasi 
į Eilinių Narių Komitetą ar į 
dirbtuvių komitetus kovose už 
pagerinimą būvio. • v. . , _ .....

12. Kad darbų davimas bū-‘s,0->p; I'j>n£ere^1JSy dhVetai"6j?: 
tų pavestas jsiuntimas (?) j| 
eilinių narių rankas, o ne da- Į 
lintų juos unijos biurokratai, j

13. Pakelti algas užmiesčių i 
kriaučių iki to laipsnio, kai t 
kad jas gauna New Yorko j 
miesto kriaučiai.

14. Paskelbti streikus tiems 
(fabrikantams, kurie veža kriau ■

1. Tuojaus pradėti kovą per čių darbą į kitus 'miestus ir 
Amalgameitų Uniją prieš dra- miestelius.

i bužių fabrikantus, už sutrum-! ; '
valandų, kad visą šalį turi jungtis po Eili-:

ikininkė ir stygų kvartetas. Šio 
v_ J miesto lietuviai visi turėtų pa- nuo 1 Sugužės : sjnau(joti §įa reįa prOga — į§_ 

i turtingą koncerto pro- 
: gramą ir sykiu savo centais 
paremti naujos organizacijos 
kuopą.

Iriųjų veikėjų, tai jie neužilgo 
įšauks kitą konferenciją, kurio- 
jje papildys nekuriuos truku- 
Imur. ir ves tada tikrai nusta-1 turės repeticijas 
. tytą programą gyvenimam Į nio vakare, sausio 28 dieną,

Yra pagirtinas dalykas, kad • 8 valandą vakare, “Laisvės”
. Visi, kurie turi ro- 

Igana geras skaičius lietuvių ' les veikale “Skubink” turi bū-! _ 
i kriaučių. O iki šiam laikui'tinai atsilankyti.

Kiek teko nugirsti nuo kai- Ąį(|0 ChorO'DrafflOS GfUpei .land our enemies, iiii xmilrXin rQl nn non r/i I rrn M 1
i Working 'class boys, we asks 

Aido Choro Dramos sekcija you to save us from being] 
ketvirtadie- burnt up on the electric chair. | 

We’s only poor working class Į 
boys whose skin is black. We i 
shouldn’t die for that.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

nizaeijose.
toks daiktas, jeigu nuo jos ga- Į 
lutinai nenusivalysi ,tai ji gali j 
veltis da ilgai.

Bet pirmosios darbininkų ei 
lės privalėtų sudisciplinuoti sa-*pinimą darbo 
ve ir sumobilizavę visas ; 
spėkas su didesne energija ir lę dalį bedarbių į darbavietes; | 
pasiryžimu mestis į darbininkų 
švietimo ir organizavimo dar
bą. Ir juo daugiau darbininkų į 
pajėgsime apsviest ir suorgani- neralio streiko ir kovoti už at-1nių narių, 
zuot, įtraukiant juos į abelnas steigimą savaitinio darbo vi- ■ 
^lai bminkų koi as už tuojaūti-‘ soje kriaučių Sąmonėje, 
nius, būtinus, kasdieninius re'i-' 4. Panaikinti “bešališką—
kalavimus, tuo greičiau pajėgsi-: impartial” sutaikymų maši 
me apsivalyt ne tik nuo prūsei-1 neriją, kuri iki šiam laikui pa-j čių.

, bet ir, laikė vien drabužių fabrikam 17 Tegul šios konferenci- i
i tus ir įrodė, kad yra pragaiš- > jos nutarimai sudomina kiek- Įį lynching and murdering on 
itinga del darbininkų klasės. I

5. Suvienyti lokalus, bet ne- se Valstijose ir Kanadoje, 
atimti jų galutines 
nes teises, kurias

i šiam laikui, i'
i 6. Kad finansus tvarkytųsi gul būna paskatinimas kriau- with rape., 
patys lokalai, o ne Joint Boar-

!das, kaip iki šiam laikui kad i darbo prieš Hillmaną ir jo ra- i he is accused of
I ketierius ’

Tegyvuoja vienybė po Eili- 
Amalgameitų Narių Ko

miteto vadovybe!
Tai tokia šių dienų progra

ma tapo priimta viršminėtoje 
konferencijoje. Tiesa, dar ne 
viskas čia išdėstyta, kas turė
jo būti ^nusakyta, bent njano 
nuomone, pereitoje konferen
cijoje..

.Konferencija atlaikyta labai 
svarbiame momente, kada fa
brikantai aršiausiai darbinin
kus puola, kada New Yorko

Lenino Mirties Minėjimas

25 d. sausio lietuvių svetai-' 
nėję įvyko Lenino mirties mi-! 
nėjimas, kurį surengė Komu-; 
nistų Partija. Kalbėjo Man
ning Johnson iš Buffalo, N. 
Y. Jis yra geras kalbėtojas; i o 
klausovus labai suįdomino. Jis j

* nai išdėstinėti savo pažiūras, 
kaip reikalai eina Amalgamei
tų Unijoje.
- , 8 Tuojaus išduoti unijines,, 
knygutes tiems nariams, kurife 
yra nepasimokėję duoklių iš 
bedarbės priežasties iki 1932

plačiai nurodė priežastis šio 
krizio, kapitalistinėse šalyse ir 
smarkų industrijos kilimą So
vietų Sąjungoje.

Jo klausėsi jskąitlinga publi
ka. ,

L.D.S. u Kuopos Koncertas
L.D.S. 6 kuopos koncertas metų, tai; kad jiem būtu sutei- 

jau čia pat. Jis įvys šeštadie- Į ktos šių 1932 metų naujos lini
nio vakare, 30 d. sausio, lįet. Ijinės knygutės.

In the South where there are; the negro workers to the white 
such great numbers of negro 

i and “poor white” workers and 
! farmers, the white ruling class

bosses, were rushed through a 
framed trial and sentenced to 
death. The N.A.A.C.P. 
yer didn’t even bother to 
a defense to fight for 
bo.ys’ lives. All over the
try, young and adult workers 
protested against the unfair 

eating, barely^ clad, and always į trial> when hhe LL.D., a work-1 
^1.1. ... ..4 ......................................................... _ organization,

eases no matter whether they! stepped 
are white and black, they are i strugg' 
ready to organize against ' UVH1> r 
bosses. The Southern bosses j defend 
realize this. In order to weak-1 hoy 
en the workers, 1’ n '
carry on bloody campaigns of' organize all workers.

i the !
‘ “rape” to arouse the i In this issue is a lete writ- 

white working class against the i ten by the nine boys in prison.
| Read it and decide for your- 

, H a negro demands back pay | self the workers should allow 
l’e" Į he is immediately 

If -he
against long- hours/ wage cuts. 

_ _ T ty “rape.” If j
■ he ’attempts to organize toge
ther with the; white workers 
he is accused of “rape.” The,

algas. | ną, iki to laipsnio, kad unijos i
3. Tuojaus rengtis prie ge-j vairas patektų į rankai eili-, uncĮer attack by starvation dis-| ers» defense

1 in to carry on the 
ggle for these boys’ free- 

tbe į dom. All young workers should 
._ I the nine Scottsboro

, ^ys f°r they arę an example 
therefore, they of the bosses’ attempt to dis-

That 
realize 
played 
grams 
ers’ organizations, the militant 
____________ going on, the

up on a tree by his neck and support of the LL.D, which is 
there he hangs, a horrible, ex-: now fighting for a repeal of

,__ ____ ______ It is not i
i enough to feel sorry for the j 
! Scottsboro boys, we must give ■ 
every ounce of energy and ef-; 
fort to organizing a mass pro- į 
test large and strong enough ] 
to free them. THE SCOTTS- I 
BORO BOYS MUST GO! 
FREE 1

~ ’ I 11UVV 11^,111111^ J. VI

ample to other negro workers | (he death verdict, 
who may attempt, to organize.

Such was the. case with the 
nine Scottsboro boys framed 
up on charges of ‘‘rape.” These 
innocent boys, betrayed by the 
N.A.A.C.P., an organization 
which claims to protect negro 
interests, but which betrays

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose , ;

« . > I

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Rusiška ' P j R JIS hr
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTAICNINK AIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oripga»s miegojimuū 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.
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Tatai rengia bendrai penkios Tarptautinio Darbininku Apsigynimo kuopos ir Italų Proletarų KiiubaS. Koncertas ir 
balius įvyks sekmadienį, sausio 31 d., Ukrainų salėj, 101 Grand St., Brooklyn, N. Y.; pradžia 3:30 vai, po pietų; 

įžanga 50c. v.
Bus tikrai puiki programa, susidedanti iš dainų, šokių ir kitu pamArginimų tarp kurių bus ir Aido-Lyros Merginų 

Sekstetas, P. Pakalniškis, L. Zaicova, Rusų - Ukrainų Choras Kolektyvas; šoks Irene Sobačinska, Alfred Laczinska 
ir Josephine Kowalczyk. Taipgi bus trumpas komiškas perstatymas italų kliubiečių. " '

Galėsim visi puikiai pasilinksminti ir pasišokti prie -puikios muzikos. O už kandžių bus visokios rūšies, pagamin
ti] sulig įvairių tautų gaspadinių receptų. , . ’

Visas pelnas skiriamas Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui. P. V.

SeCttshr® Bays Write 
from Kilby Death Cells

From the death cell here in 
Kilby prison, eight of us 
Scottsboro boys is writing this

I to you.
I '

We been sentenced to die for 
'something wo ain’t never done. 
į Us poor boys been sentenced to 
burn up on the electric chair 
for the reason that we is work
ers—and 
is black, 
der than 
and one

,• What we guilty of? Nothing 
but being out of a job. Noth
ing but looking for work. Our 
kinfolk was starving for food. 
We wanted to help them out. 
So we hopped a freight—just 
like any one of you workers 

i might a done—to go down to 
■ Mobile to hunt work.
taken off the train 
and framed up on 
ges.

At the trial they
: Scottsboro we could hear iitv 
; crowds outside yelling, “Lynch 
i the niggers.” We could see 
! them toting these big shot- 
| guns. Call ’at a fair trial?
, And while we lay here in 
ijail. The boss-man. make us 
i watch ’em burning up other 
Negroes on the electric chair. 
“This is what you’ll get ” they 
say to us.

What for? We ain’t nothing 
I to be in here at all. All we 
! done was to look for a job. 
Anyone of you all might have 
done the same thing—and got 

sameframed up on the
charge just like we did.

Only • ones helped us down
herb been the International

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialias važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

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

toss
liaus. Ekspertai instruktoriai.

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuo m'e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į 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 8 blokai nuo 
Staen Island Fpt- 

ry.
LUTV1NAS

Lu t v in’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų iii žemių, 
taipgi {vairių biz
nių. Milsų patarna
vimas prielankus.

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Trumpu laiku ii mokiname 
viską kaa link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

IlardymM, rataiaywia*, aoitatyasaa, suprast elektriku Ir asaguetlzMą. Ir važlavlasą, 
a planą aatOMobillo; asokiuaM dienonis Ir vakarais lietuvių ir angių ktfbooa 

okytojaie yra lytaQs ekspertai—L. TICHNIAV1CIU8, B. 3. VAITKUNA3 ir kiti 
Leidiesą (License) Ir Diplomą gvarantnojame už mažą nžmokestj. Mes padeda* 
kiekviena*, prie pirki*o karo. UŽsiraAymaa J mokyklą kiekvieną dieną noo • ryte 
Utį O-ttd valandai Vakaro. Nedėlioję nao 10 ryto Iki 2 vai. po pietų.
W i- « COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
Ml t Hth STREET Near 1st Avenue NEW TOBK OTT 

Telephone, AJgonąuin 4-4049
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VIETINES ŽINIOS Nepamirškite Sąryšio 
Konferencijos!

'4. i

jams vaizduoja- Į Laikrodžiai, Deimantai iri

Komunisty ir Pritarėjy Susirinkimas

rdomas, jis turėjo didižiausio 
pasisekimo. <“
ma gyvenimas minių našlaičių 
benamių, kuriuos tokiais pada
rė karas ir badas. Jie virto 
palaidais valkatukais. Bet!

Ateinantį pirmadienį nebus Į kviečiami sueiti pirmadienį, | 
prelekcijų su diskusijom “Lais- i vasario 1 d., 7:30 vai. vakare.

i ‘ Laisvės” svetairfę ir dar pla
čiau sužinoti, kokiu keliu dar-

vės” svetainėj. To vietoj tu
rėsime bendrą susirinkimą vi- 
sų Brooklyn0,’ New Yorko ir j bininkus ve(1 a Komunistu Par- apiehnkes hetuvui homunisty | tjj tai kad ga|6tum6te būt 
Partijos narių ir Partijai pri-; 
tariančių darbininkų.

Susirinkimą atidarant, sup
rantama, bus duotas platesnis 
paaiškinimas, ką reiškia Ko-{ 
munistų Partija ir kodėl visi į 
klasiniai teisingi darbininkai ; 
turėtų stoti į organizuotų ko- j 

Susirinkę drau-■

j dvasiniai prisirengę tapti jo- 
įsics nariais. Bet tame susirin- 
’kime nei vienam nebus bando- 
jma per kokį prievartingą įkal- 
įbinėjimą “įbrukti” Komunis- 
jtu Partiją. Taigi į susirinki- 
! mą yra kviečiami ne tik tie 

~ . . , . ; darbininkai, kurie jaučiasi pri-mumstų eiles._ Subrinkę <lrau-!sii.(tn žen . , t,a|.(jjai bet jr 
gai .r pritarėjai galės taipgi, visi |;Įl|.je ,lb,.InĮli Kimpatizu0. 
Įšą?stj-tĮ savų nuomones, kokiu Ua Rom Pa|.lijai

Niekada dar taip nesimdbi- 
lietu- lizavo priešai J

iabelnai revoliuciniu darbinin- 
šiuoslkų, kaip kad dabar. Mes, 
buvę l Komunistų Partijos nariai ir 
“Lai-į pritarėjai, taipgi turime ener- 
iš jųlgingai mobilizuotis, drūtinti 

esate jau gavę supratimo apielsavo revoliucines pajėgas, o 
komunistų tikslus ir pareigas. | vyriausiai stiprinti Komunistų 
Kiti girdėjote mūsiškėse pra-< Partija, kaipo Vienintelį tikrą 
kalbose apie Komunistų Par- ,vadą darbininku kovos už kas 
tijos siekimus ir darbus nau-J dieninius iu reikalus ir už ga- 
dai darbininkų klasės. Dau i lutiną pasiliuosavimą iš krimi- 
gelis jūsų iš esmės pritariate i nalio 
komunistinei linijai darbinin
kiško veikimo. Todėl esate

Didžiojo New Yorko Lietu
vių Darbininkiškų Organizaci
jų konferencija įvyks ateinan- Sovietų vyriausybė juos suran- 
i tį sekmadienį, sausio 31 d., kiojo, 
j “Laisvės” svetainėje, Brookly- vaikų namus ir auklėtuves ir j 
Ine. Prasidės lygiai 10 vai. { perauklėjo juos, taip kad jie 
i dieną. 1

Delegatai, nepamirškite' visi 
susirinkti į konferenciją. Dau 
gelį darbų turės konferencija 
atlikti ir dalykus patvarkyti 
tai, kad jie eitų darbininkiš
ka vaga. Tai bus viena iš 
svarbiausių Sąryšio konferenci-

aprengė, patalpino į

Delegatas.

Bronxo Bedarbiai Reikalau
ja po $16.50 j Savaitę

būdu geriausiai galima įtrauk
ti Komunistų Partiją vis di
desnį ir didesnį skaičių 
vių darbininkų.

Daugelis jūsų, kurie 
žodžius skaitote, esate 
eilėje diskusijų. įvykusių 
svės” svetainėje. Vien

mo.

Metinis A.L.D.LD. 1 Kp. 
Susirinkimas Šį Vakarą

taptų naudingais sovietinės ša 
lies piliečiais. Tuo būdu pa
daryta jų atgimimas; ir vai
kai - našlaičiai tatai puikiai 
įvertina.

Veikale yra ir gražios mu
zikos. Nežinantiems rusų kal
bos nėra kliūties suprasti tą 
įdomų kūrinį, nes yra paaiški
nimai ir anglų kalba.

Iškilmingas Atidarymas Nau
jai Įtaisytos Įstaigos

BRONX, N. Y. — Demons
tracijoj, ■ šeštadienį, sausio 30 
d., per pietus, Bronxo bedar- 

komunistų ir - - -
. _ ? - _ -1 — - .1— - v I

bų, demonstruos prieš Bronxo i 
Boro Hali, reikalaudami, kad 
kiekvienai bedarbių šeimynai 
būtų per savaitę išmokama po Į atsįĮanKyti pasimatymui ir pa- 
$16.50 piniginės pašalpos., - -
Tarp demonstrantų žymią vie-1 c .. . ...
tą užims randauninkai, laimė-|(|ar ne^urj pažinties, atsilanky- 
ję vendų numusimo streiką 
num. 2802 Ollinville Avė.

Auksiniai Dalykai
f Dovanom ar patys sau norėda- į 
įmi pirkti laikrodžius, daimantus | 
| ar bi ką iš auksinių daiktų ži- ’
■ nokite, kad
■ sipirksite.

j ĮVAIRŪS 

I RODŽIAI
į JAUSIOS 
į UŽ PRIEINAMĄ 
! KAINĄ

| Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
? žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
| stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
į ■ Williamsburgiečiams, kuriems! 
į pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
I daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ! 
1 Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
Į atvešiu Į “Laisvę.” Jūs ųžsimo- Į

3 

S 
I 
a

pas mane pigiau

LAIK-

NAU-
MADOS

nu- į
I 
B

j kėsite “Laisvėje.”
VIKTORAS JANUŠKA

127-17-. Liberty Ave
Tarpe 127 ir 128 gatvių

Richmond Hill, N. Y.

kapitalizmo viešpatavi

Liet. Kom. Frakcija.

Ex-Kareiviai Padaromi
I

Paprastais Ubagais

gra- 
(Bie-

Pagarsėjęs Brook lyno 
. . _ borius Matthew Ballas-

vadovaujami sayo^ fary- J jįaUskas) rengia atidarymą 
'savo puikiai įtaisytos prie nu- 
! mirusių patarnavimo įstaigos. 
I Kviečia visus savo pažįstamus

Masinis Mitingas ant 
Kampo Graham ir Scholes

| sisvečiavimur ir taip pat kvie- 
! čia tuos lietuvius, su kuriais 
Į dar neturi pažinties, atsilanky- 

P°iti del susipažinimo.
Jis bus prisirengęs su ma- 

jlonumu priimti svečius nuo 
9-tos valandos ryto iki 12 vai. 
nakties. Duodama proga pa
sirinkti atsilankymui laiką to- 

i del, kad vieni- yra užimti die- 
I nomis, o kiti vakarais. Bie-

I tu ——. IU. —— ųu —■ nu —— III. —-1m —— 1111 —— HN —— I

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

, gimdymo organų

DR. M.
215 E.

Tarp 2nd
, .NEW

Valandos nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8

Nedėliotu nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos bu X-ray 

patinusias gyslas įčirškinimais
ir

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

LAUKUS, Fotografas 
Brooklyn

Greenpoint 9-7831 
^•■5 ■ Cjeriaus a Studija Hrooklurh Ateikit Pet*.tikrinti
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STOGO 
2-5043

INCW MATHEW P. BALLAS 
M ( B I E L A U S K A S )H GRABORIUS

1^01 UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

XfT MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSlNf AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI' ( LIGONINĘ IR 

: PARVEŽTI. TURIM-MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS
JT PRIŽIŪRĖTI. DUODAM'GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
W MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
įj VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES

KUOGER1AUS1AI PATARNAUSIM.
MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSŲ 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

WWWW WW’WWWWV W“

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- .

Jistas išgydo įvairias kojų Ii- Ir 
ęas, patinimus, gyslų ir są- N 
narių įdegimus be operaci- W 
jos taipgi ir kitas ligas. ly 
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.

Šiandien, ketvirtadienio va- 
lietu- hauskas pageidauja, kad kiek- 

j I vienam būtų patogu priimti jo 
užkvietimą.

Įsitėmykite dieną: 3 dieną 
vasario (February) šių metų, 
ir tuojau išsikirpkite antrašą 
iš šio pranešimo.

Matthew Ballas 
Bieliauskas

660 Grand St., Brooklyn, N. Y.
APS-

karę, 7:30 valandą, 
viai darbininkai yra šaukiami 
į masinį mitingą atvirame ore, 
ant kampo Graham Ave. ir 
Scholes St., Brooklyne. Da
lyvaus įvairių tautų darbinin
kai. Apart kitų, sakys pra
kalbą drg. J. Siurba, “Laisvės” 
redaktorius. Mitinge bus rei
kalaujama sustabdyti mętymą 
bedarbių iš kambarių už ,nega- 
lėjimą užmokėti rendas; taip
gi bus reikalaujama piniginės 
paramos iš' miesto iždo, kiek
vienam bedarbiui kožną savai
tę. Šis mitingas mobilizuos 
darbininkus, kad per demons
tracijas ir per vieningas bedar
bių ir dirbančiųjų kovas pri-f 
verst kapitalistus ir jų valdžią 
išpildyt bedarbių reikalavimus.

Jeigu šiandie vakare lytų ar 
snigtų, tai mitingas toj pačioj 
vietoj būtų laikomas penkta- 
dieno vakare.I

Visus šaukia Komunistų 
Kuopeles 3 ir 10.

NEW YORK. — Ex-karei
viai, tarnavę Amerikos armi
joj bei laivyne laike pasauli
nio karo, iki šiol gaudavo tam 
tikrą piniginę pašalpą kas mė
nuo iš fondo Amerikonų Legio 
no ir Užsieninių Karų Vetera
nų. Bankininkai ir fabrikan
tai į tą fųndą buvo su pylę mi- 
lionus dolerių. Kadangi Ame
rikonų Legionas yra fašistinė 
organizacija, tai kapitalistai 

kad legionieriai 
i vien 

Visi’nariai, da- ' patriotiškiems buržuazijos tik-

Šiandie, 28 d. sausio, pirma > 
kuopa Amerikos Lietuvių Dar-' 
bininkų Literatūros Draugijos i 
turės metinį savo susirinkimą. I 
8 valandą vakare, “Laisvės” 
svetainėje. Visi nariai gera-j 
me stovyje gaus naują, ką tik i 
išleistą Draugijos knygelę: ji| 
bus duodama ir bedarbiams, į 
negalintiems užsimokėti duok- i 
liųj 
‘ Šiame susirinkime taip pat j
bus renkama nauja vadyba ■ pasitikėjo,

atstovai į metinę Sąryšio , tuos pinigus panaudos
konferenciją.
Išaukite.

Narys.
---------------------

Areštavo 24 Valgyklos 
Streiko Pikietus

ar-

slams.
Bet kelios dienos atgal Le

giono valdyba pranešė, kad 
ex-kareiviai nebegalės daugiau 

j gaut paramos iš to fondo, ir 
i nurodė, kad tie buvusieji Ame
rikos imperialistų biznio gynė
jai turi kreiptis į miestinius’ 
“greitosios pagelbos biurus;” į 
tai vadinasi, tūkstančiai ex-j 
kareivių, kurių tarpe randasi Į 

’nemažai ir paoficierių ir leite-Į 
nantų, tampa paverčiami pa

BROKLYN, N. Y.
Turiu už garbę pranešti vietos lie- ! 

tuviams, kad mes atidarėm valgyklą, ! 
kurioje gaminame lietuviškus ir ame- i 
rikoniškus valgius, Vieta švari, pa- j 
tarnavimasmandagus. Meldžiame . 
užeiti ir persitikrinti.

Su pagarba. »
U. RAMONIENE, ;

445 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. i 
(23-28) !

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų li^as kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

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

New York, N. Y. 
Valandos Priėmimo:

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

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

NEW YORK. — Iki šiol 
eštuota jau 24 pikietuotojai 
streiko, kurį veda Maisto Dar
bininkų Industrinė Unija prieš 
Ėiltmore Kafeteriją, 307 W. 
125th St. Streikas eina prieš ...... _ ......... .......
Uždarbių nukirtimą ir už su-l prastais'pavargėnafs” išmaldų A A — ! •• 1 * 1 • 1 T> • V .

Sti-eikierius naudojama kadai- darybiu. Jie, kaip ir kiti be- 
se pįrmiaus išduotas indžionk-ldarbiai; bus mu]kinami, su

!lš Svarbios Eiliniu
, h , ,k p.. . . . -. - - - - - - - iAmakameito Uni-|iHlįnpinimą darbo laiko. Pries prašinėtojais iš miestinių lab-1 3 £

nonrl ai’o m n IzorloL ■ i « « -r* t • • i ••• i

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

A.L.D.L.D. 185 kuopos susirinkimas 
bus ketvirtadienį, 28 sausio, nau-! 
joj vietoj, po No. 933 Glenmore Avė. . 
Įėjimas iš Fountain Ave. Pradžią j 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ateikit i 
yra svarbių reikalų ' aptarti. Gausit j 
naują knygą “Naujo Karo Gaisras.”;

Sekr. M. Misevičiene. |
(22-23) i

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Ave.
Tarpe 12 Ir 13 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

Valandos, paprastamos dienomis nao 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuv S 
8 vaL SekmadieniaiS, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Tolei. ALGANQUIN 4-8294

11 
iki 
iki

šinas, sulig kurio bosai nori at- j jVa.iriOmis popierėlėmis siunti- 
itnti visokią teisę streikuoti, j ngjamį į§ vieno biuro į kitą, 
pikietuoti, kalbinti kitus dar-’^ ___,___ i
bihinkus, kad neitų čia dirbti. :fes> koi dasiprašys bent kokios, 
Keli pikietuotojai jau nuteisti • j<acĮ mizerniausios pašalpos, 
kalėjiman nuo 5 iki 7 dienų ;; 
kiti.dar laukia bausmės.
z. Streikieriai reikalauja Luj,ti 

tnlandų darbo dienos vietoj . juo smarkesnės propa- 
dabartinių dvylikos ir sugrą
žinti-tuos $3 - $6 algos nukir- 
tijnųs, kuriuos savininkai 
padarę.

Nevyksta Federacijai 
laužyt Streiką

,ŠEW YORK. — Amerikos 
Darbo Federacija buvo pri
siuntusi streiklaužius į vietas 
sustreikavusių grindų dėjikų, 
dirbusių Self-Mechanics Kom
panijai. Bet streikieriai ir juos 
išvedė streikan. Yra streikuo-; 
.lama prieš uždarbių nukapo
simą 25-kiais procentais. Strei- Ta demonstracija įvyks 
kui vadovauja kairioji Staty- Aikštėje, New Yorke,
bos Darbų Unija

PIRMAS SOVIETŲ RUSŲ KALBOJ 
PAVEIKSLAS!

“THE ROAD TO LIFE”
(Kelias į Gyvenimą)

Viliojantis ir ųžžavėjantis vaiz
das. Neturėsite sunkumo sekdami 
veikimą suprasti dialogą, nes yra 
išdirbta sistema išvertimui kalbos 
ir* išaiškinimui veikimo. Jūs nega
lite dasileisti prasilenkti nepamatę to 
pĮveikalo. .

Į CAMEČ THEATRE, ’ 42nd St.
East of Broadway

Rodo be perstoiimo.
I.žaūga 25c.' iki 1 vai. ’po pietų,

35<J. ritia 1 ikf 5 vai. vakare. •

jos Nariy Konferen.
Sausio 23 d'. įvyko Eilinių 

Narių Komiteto konferencija 
Irving Plaza Hall, New Yor- 

Konferencija buvo labaiTuo tarpu,’sulig, gautų ži- ke.
! nių, Amerikos Legiono valdy- skaitlinga atstovais, kaip nuo 
(tojai naudos savo fondą sklei- lokalų, taip ir nuo dirbtuvių, 

kurie tiesioginai atstovavo di- 
gandos už Jungtinių Valstijų deles New Yorko kriaučių dir- 
drūčiausią apsiginklavimą ka- ■ btuves, kaip W. P. Goldmano, 

yia rui, dar plačiau leis kapitalis
tiniai - patriotiškus nuodus į 

•minias, dar pasiučiau kurstys 
prieš Sovietų Sąjungą ir prieš 

! komunistus.
Kas tad lieka ex-kareiviams 

daryti? Jie turi organizuotis 
į Ex-Kareivių Darbininkų Ly
gą ir į Bedarbių Tarybas;\ir 
jie privalo, kaipo organizuotas 
kūnas tūkstančių buvusių ka

Howard Clothing Co., J. Free- 
dmano, J. Jeffee ir kitas. :

Eilinių Amalgameitų Narių; 
Komiteto organizatorius drg. i 
Flaiani pasakė labąi atatinka-1 
mą prakalbą, ypatingai šiuo! 
momentu, kuomet New. Yor
ke Amalgameitų Unijos Joint 
Boardas pasiskelbė esąs suban
krutavęs, kaip finansiniai, Hip 
ir industriniai.

reivių dalyvauti vasario 4 d. i Po gana rimtų diskusijų, 
genet'alėj demonstracijoj už konferencija priėmė vienbal- 
bedarbių apdraudos įstatymą, šiai šiuos tuojautinius reikalą- j 

Union j vimus, už kuriuos kriaučiai tu- i 
1:30

vai. po pietų.
i retų kovoti:

(Tąsa 5-tam pusi.)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS geras ir teisingas 

vyras, kuris galėtų įdėti apie tūk
stantį dolerių ant 6%. Pinigai už
tikrinti. Galėtų ir darbą gauti. Mo
kestis nuo 25 iki ,35 dol. į savaitę. 
Darbas užtikrintas. \ Atsišaukit grei
tai šiuo adresu: Smith Furniture 
Exchange, 272 Plane St., Newark, 
N. J.

(22-24)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA . restoranas, biznis 

įdirbtas ir gera proga pirkt. Kreip
kitės po No. 97i E. 7th St., New
York, N. Y. • i

(22-24)

PA JIE$KOJIMAI
PAJlEšKAŪ pusbrolio Adomo Stan

kevičiaus, Papiškių kaimo, Zapiš- 
kių •valsčiaus/ Kauno) apskričio. Ne
senai jis prasisalino ir paliko įvairių 
savą daįktų, >.pas , mus. Dabar mano 
vyrąs mirė ir aš turiu kraustytis 
kitur, todėl norėčiau, kad atsiimtų 
daiktus/ Meldžiu jį patį tuojaus at
sišaukti arba kas žinot praneškit jam 
apie tai. Anna Petkunienė, 54 Mc
Kibben St., Brooklyn, N.' Y.

(23-25)

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

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 reikalaukite

Naujoku Cigaru

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

........ . ' ' ......

JONAS STOKES 
Fotografas

šiuomi prahežu savo kostume- 
riams, kad 'rfėfk&itiu «6vx> fctudŲą 

/ ' haujon / vieton,
too n u.tn e r i u 

•. * 012 Marion SL 
kantp. JĮ r o a d- 
way, ’ Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Neuioj vietoj 
studljja daug 
getiftu įrengta.'- 
todėl.-paveikslai 
padnrbihi kuo- 
puikfąufilai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampus Broadway 

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

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA
Graborius

------------------- y

Kova prieš Indžionkšinus
NEW YORK. — Kairioji 

Maisto Darbininkų Unij# šau
kia visas darbininkiškas orga
nizacijas atsiųsti delegatus į 
konferenciją penktadienio va
kare, sausio 29 d., po num* 5 
East 19th St., kad išjudinti pla 
čias darbininkų mases į kovą 
prieš indžionkšinus. Daugiau
sia gi indžiokšinų yra išduota 
prieš kairiuosius maisto darbi
ninkus.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

“KELIAS į GYVENIMĄ.

Tuo vardu yra rodomas so-, 
vietinis judamasis rusiškas kal
bantis paveikslas Cameo teat
re, 42nd St., prie Broadway, 
New Yorke. Tai dar pirmas 
kalbantis judis Amerikoje iš 
Sovietų šalies 1

4

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 3,4 ir 5 kamba

riai, yra elektra ir maudynės. Taip
gi reikalingas janitorius. Atsišaukit 
pas Zinis, 121 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telephone Jamaica 6-7394.

(23-25).

Į PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam- ■ 
bariai su visais parankumais, ant 

atskiro floro ir su atskirais įėjimais. 
Kreipkitės po No. 110 S. First St., 
Brooklyn, N. Y. Telephone, Green
point 9-1745.

, • (23-25)

, APARTMENTAI ANT 
RANDOS

ir 5 kambarių apartmentai ant4 i - . .
randos, randa žema, visi Įtaisymai.

Šoviny Sąjungoje ir Euro- j "dt P
~ y.-----------j., u-------- y (16-43):' poje/kur tik šis judis buvo rb-

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

' Tai
. LIETUVIŲ
ISDIRBVSTES

CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

UNDERTAKER
LAIDQTUyiU. DIREKTORIUS 

Išb&lzamuoja ir laidoj'4 hpmirhsius 
ant visokių' kapiniu; pasamdo au
tomobilius ir ■ karatas vęšfcli joms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
I

GRABORIUS ;
(UNDERTAKER)

'» -.1 *■' . B’ •

tup I IIU-’jfH 
4Q2 Metropolitan ? Avenue 
i * * ;(Arti.> Mttocį < Ajdįąute) ;I

BROOKLYN, -N.' Y' ,-

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”
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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 BROOKLYN, N. Y.

{ . J • • i 1L 11Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

V . .. , Telefonas, Midwood 8-6261, »Į. i . % i
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