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KRISLAI
Nauja Brošiūra.
ALDLD. 1 Apskritys.
Melai ir Melai.
Pietų Amerika.
Kanada,

Rašo D. M. šolomskas

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

šios brošiūros 
atspausdinome daugiau, 

Jos turime 
Siuskite užsaky- 

Kai-

ALDLD. išleido 64 puslapiui 
brošiūrą “Naujo Karo Gais
ras.” Ji jau išsiuntinėta vi- 
rjms ALDLD. kuopoms ir visi 
gero stovio nariai ją gauna už 
1931 metus, 
mes
kaip paprastai, 
platinimui, 
mus ir platinkite plačiai, 
na 20 centų, bet ALDLD. kuo
poms ir nariams parduodame 
tik po 10 centų. Philadelphijos 
ir Hartfordo draugai jau užsi
sakė platinimui.

Vėliausiame pranešime A.L. 
D.L.D. 1 apskričio reikaluose 
pažymėjau, kad tas apskritys 
1930 metais turėjo 744 narių, 
o 1931 metais 727 narių. Po to 
apskaitliavimo dar gavau nuo 
d. Griškėno, ALDLD. 79 kuo
pos sekretoriaus, 1931 metų 
duoklių už 32 narius, tokiu bū
du 79 kuopa jau turi 124 narių, 
o 1 apskritys 759 narių, arba 
ant 15 narių pralenkė 1930 m. 
Na, o isterikai-renegatai 
“Klampynės” šaukia apie 1 
skričio “smukimą”.

ap-

Renegatų “Klampynė 
kelis kartus bjauriai apsimela
vo ALDLD reikaluose. Kontr
revoliucinės Opozicijos Centro 
Komiteto pareiškime sakoma, 
kad “Gibbstowno, Riversides ir 
Philadelphijos 105 kuopos iš
brauktos.” Matote, jeigu iš 
Gibbstowno kuopos išbraukta
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NEW . YORK.— Kreuger 
and Toli kompanija pernai 
padarė gryno pelno $23,-! 
500,000. Milionai darbiniu-! 
kų su šeimynomis kenčia' 
alkį, o sau jale kapitalistų 
žeria sau į kišenius milio- 
nus dolerių pelno.

CHICAGOS DIENRAŠTI ‘VILNĮ’.
------------------------ i lo *T€****W^ FJ’V

Komunistų Partijos angliško organo “Daily Workerio” Į darbiai maršuos iš demon- 
administracija praneša, kad delei bedarbės ir krizio | struos prie “Home Relief 
dienraštis atsidūrė kritiškoj finansinėj padėtyje. Jam Būro,” kuris randasi po nr. 
rimtai grūmoja suspendavimas, jeigu ant greitųjų revo- 10 East 34 St. Lietuviai be- 
liuciniai darbininkai ir jų organizacijos1 nepasiskubins darbiai raginami, skaitlin- 
su finansine pagelba. įgaį dalyvauti1 šioje demon-

i pa-

NEW YORK.— šiandien, 
sausio 29 d., 11:30 vaL ryte, 
iš įvairių miesto dalių be-1

DEL JAPONIJOS ŽYGIU CHIN1J0J;
AUGA NAUJO KARO PAVOJUS
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1 Visuose Komunistų Partijos vienetuose svarstomas i stacijoje ir reikalauti 
■klausimas “Daily Workerio” rėmimo. Bet partij iečiai! gajDOS ...
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h/I i A • n 1UI u 1 V 1 kos proletariato įrankio kovoje. “Daily JWc lllela Apie vr. IVlatUlailĮ gelbon turi eiti visas darbininkų judėjimas.

I draugai vieni gali nepajėgti išgelbėt gyvybę to Ameri- “___________
.......................Daily .Workeriui” pa- - .. v.

-. „ ., .. - t. . . . i Japonija SiunčiaMes lietuviai darbininkai ir mūsų revoliucines organi-; • •• •!» i •
or_ į zacijos privalo padėti Komunistų Partijos organui nu-! /įHISIia t 113^01113 

j galėti finansinį krizį. Dabar mes varome vajų už aukas1 1
ant i Vilniai.” Tai irgi svarbus darbas. Bet tuo patįm tar- 

' pu neužmirškime angliško dienraščio. Prie kiekvienos 
•1* 1 y* Y • v V • I

Lietuvoš liaudininkų or
ganas “Liet. Žinios” i 
žiausiomis raidėmis __
pirmo puslapio paskelbė į prOgOS parinkime aukų abiem dienraščiam,
gruodžio 23 d. bjaurų melą, mf1Sų organizacijos, kuopos bei draugijos, kurios turi, 
buk dr. Matulaitis tapęs Drįvai0 ja savo iždu naaukoti tam tikslui.

TOKYO.— Japonijos val- 
Taip "pat džia įsakė savo karinėms

jau Sovietų valdžios 
tuotas Į Solovecko salas. Gi 
dabar, sausio 14 d., tik ant 
penkto puslapio įdeda seka
ma atšaukima to melo:

“Užsienių spaudos pa
skleistoji žinia, kad žino
mas dr. Matulaitis esąs iš-

spėkoms Mandžurij'oj tuo- 
jaus pasiųsti du batalionui 
su 1,000 kareivių į miestą ] 

komunistiniam judėjimui. Netektumėme mes centrali- j Harbiną, idant numalšinti 
nio generalio organo, rodytojo bolševistinio kelio mumsichinų bruzdėjimą.

tapęs privalo iš savo iždų paaukoti tam tikslui.
išdepor-l Uždarymas “Daily Workerio” būtų skaudus smūgis
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visiems. Beaugantis darbininkų judėjimas netektų ne
pavaduojamo įrankio kovoje už bedarbių reikalus ir 
prieš algų kapojimus.

Paremkite “Daily Workeri” ir “Vilnį”! Sovietų Sąjungoj
grobikai Senas Vincas ir jo tremtas i Soloveeo salas,
duktė, tai jau ir “visa kuopa”. 
Iš Riversides išmesta biznierka 
A. G. Jatužienė, kuri nujojo 
apskričio $157.48 iždą, ir iš 
105 kp.—A. Laurinavičius, tai 
jau, pagal jų filosofiją, “iš
brauktos kuopos”.

Bet pasiklausykite, ALDLD. 
142 kuopos, tai yra, Riversides, 
įvyko susirinkimas 17 d. sausio j 
ir jame 9 prieš 6 balsus, tapo 
pasmerkti skaldytojai - oportu
nistai. Tada trys broliai Jatu- 
žiai ir jų moterys, viso 6 “išde- 
monstravo” laukan, o kuopa tę
sia savo darbą. Draugai ren
gia vakarienę ir ruošiasi kuopą 
įtraukti į veikimą. . Tai dar 
kartą Prūseika ir jo kompani- 
jukė apsimelavo.

Parduos Namus 
3,000 Darbininku

pasirodė esanti neteisinga. 
Šiomis dienomis Kaune gau
tas dr. Matulaičio laiškas iš 
Minsko, kuriame jis sako, 
kad visos užsienių spaudos 
paskleistos žinios, vėliau 
patekusios ir Lietuvos spau 
don, esančios pramanytos: miestelyj bus parduota apie

LINDEN, N. J. — Pa
skelbta, kad už taksus va
sario 1 d. šiame mažame

Vokietijos Komunistų
Bandys Dirbtiną Lietų 
Hydro-technikinis Insti-

n ••• A AT • • I tūtas Maskvoje pradėjo Partija Auga Nariais bandymus su išradimu pa-

dr. Matulaitis, kaip buvęs, 
taip ir yra Minske.”

Vadinasi, musų priešai 
turi praryti jų pačių paleis
tą melą.

Tame pat steitemente telpa 
glėbys melų apie ALDLD. II 
apskritį. Maspetho kuopa tu
rėjo 21 narį, o jiems 28; Ridge- 
woodo 55 kuopa jau pereitą 
liepos mėnesį perorganizuota ir 
turi apie 30 narių. Iš jos iš
mesti laukan Butkus ir B. Jo- 
kubonis. Gi skloka tvirtina, 
būk Centro Komitetas iš 32 
narių gavęs tiktai 5 narius, 
o kiti su jais. Na, gerbiamie
ji, paskelbkite gi savo pasekėjų 
vardus, parodykite tą savo ar
miją! Ne, jūs tą nepadarysite. 
Gi su Centro Komitetu einanti 
draugai išmestų vieton 1931 
metais gavo 13 naujų narių.

Raudonasis D. U. Interna
cionalas už Scottsboro 
Nekaltus Jaunuolius

3,000 namų. Gi tų namų sa
vininkai yra darbininkai 
bedarbiai. Jie nepajėgia 
taksus užmokėti, tuo bildu 
atimamos iš jų stubos ir nu-1 
nešama jų paskutiniai cen
tai.

daryti lietų del aplaistymo 
žemės sausuose kraštuose. 
Praktiškas bandymas bus 
darorha Centralinėj Azij’bj 
ir ant sovietinių daržovių ir 

susi-; f rūktų ūkių. Tą stebėtiną 
aparatą padarė profesorius 
Solovjevas.

META MAINIERIUS 
LAUKAN

BERLYN.— Hamburge 
visa jaunųjų socialistų gru
pė iš 50 narių įstojo į Jau
nųjų Komunistų Lygą. 
Dresdėno masiniam :..... 
rinkime i Komunistu Parti
ją įstojo 160 narių. Erfur
to susirinkime 55 darbinin-

i kai įstojo į partiją. Magde- Verstinas Septynių Metų 
burge 34 darbininkai įsira
šę į'partiją; Bremerhafen 
—92. Ir taip dideles masės 
darbininkų glaudžiasi 

j raudonąja komunizmo
liava.

Pietų Amerikoje mes turime 
keletą ALDLD. kuopų. Jų vei

kimas yra sunkus, nes viešpa
tauja žiauri reakcija. Vietomis 
veikia visiškai nelegaliai. Bet 
mūsų draugai nenuleidžia ran
kų. Jie dirba, leidžia savo 
laikraštukus ir platina komu
nistinę literatūrą. ALDLD. 
Centro Komitetas pagal savo 
išgalę teikia draugams pagel- 
bą. Mes gana apsčiai pasiun
tėme jiems literatūros ir dar 
daugiau pasiųstume. Bet ir 
čia susiduriame su kliūtimis iš 
reakcijos pusės.

Kanadoje mūsų draugai gerai 
darbuojasi. Pereitais metais 
Kanadoje susitvėrė keturios 
naujos ALDLD. kuopos. Da
bar viso ten turime vienuolika 
kuopų. Jos visos auga nariais. 
Reakcija didelė ir yra kliūčių

Raudonasis Darbo Unijų 
Internacionalas, kurio cen
tras randasi Maskvoje, 
leido į pasaulio darbininkus ■ 
platų atsišaukimą delei ko-Į darbo 1,200 fnainierių. 
vos už gyvybę Scottsboro j 
negrų jaunuolių. Interna
cionalas šaukia visas revo
liucines unijas Amerikos ir 
kitų šalių daryti viską, kad 
išgelbėjus nekaltus jaunuo
lius iš mirties nasrų ir kad 
padarius galą Amerikoje 
terorui prieš juodveidžių 
mases. i

BERLYN.— Ruhro 
leidimą

savi- 
nuo I

IŠ LIETUVOS

Lenkijos Valdžia Darė 
Kratas Vilniaus Krašte

VARŠAVA.— Sausio 14 
d. Pilsudskio valdžia darė 
kratas Vilnijoje lietuviais 
apgyventuose distriktuose. 
Jieškota ginklų. Pati poli
cija skelbia, kad tesurado 
30 šautuvų įvairios rūšies, 
19 revolverių ir dar keletą 
“ginklų.”

Iš Washington© praneša- į skubina kariuomenę gyni
ma, kad Hooverio valdžia Į mui Shanghajaus. Japoni- 
susišiekė su Londonu ir ta-|ja dar pasiuntė į Shangha- 
riasi su Anglijos imperia- jų trylika karinių laivų ir 
listais delei Japonijos grū
mojimo užgrobti Shangha- 
jų. Jungtinių Valstijų plė
šikai pavydi Japonijos to
kiems pat plėšikams. Im
perialistiniai interesai pra
deda aštriau kirstis ir didė
ja naujo karo pavojus.

Gi Shanghajuje didžiau
sias liaudies sumišimas. Ja
ponijos ultimatumas Chini- 
jai baigėsi ir laukiama mie
sto bombardavimo. Sako- ir susikraustyti į užsienio 

! ma, kad Chinijos valdžia spėkų valdomas sritis.

tūkstančius ginkluotų juri
ninku.

Amerikos karo laivams 
Shanghajuje įsakyta būti 
prisirengus. Gali kilti gin
kluotas susikirtimas tarpe 
Japonijos ir Jungtinių Val
stijų karinių spėkų. Ameri
kos konsulatas įsakė vi
siems Shanghajaus ameri- r 
konams apleisti miesto chi- 
nais apgyventus disftriktus

Sveikina Kovingus 
Kentucky Mainierius

Dvi Merginos Nuteista
Visam Amžiui Kalėti

CALCUTTA, Indija.—An
glijos valdžios teismas nu
teisė visam amžiui kalėti 
r e v o 1 i u c i onierkas Santi 
Ghose ir Sanity Chowduri. 
Jos kaltinamos nužudyme 
anglų valdžios magistrato ~ — 
Stevens, kaipo engėjo Indi
jos liaudies. Abi merginos 
teismo nuosprendį priėmė • 
šaltai. Jos pareiškė, kad 

v ,. . . jos gynė savo liaudies rei-
Kitų salių mainie- įaĮus

PITTSBURGH, Pa.—Na- 
cionalė Mainierių Unija ga
vo pasveikinimą Kentucky 
streikuojantiems mainie- 
riams nuo Tarptautinio 
Mainierių; Komiteto, kurio 
centras Randasi Berlyne. 
Didvyriška Kentucky mai
nierių kova atkreipė atydą 
viso pasaulio darbininkijos. 
Tarptautinis Komitetas šau 
kia juos laikytis vienybėje 
prieš valdžią ir anglies ba
ronus.
riai ketina kentuckieciams 
visais budais padėti šioje 
kovoje.

Mokslas
Maskva.— Visuotinas ver

stinas septynių metų moks- 
las pravedamas gyveniman 

’ ’ Maskvoje del visų vaikų.
Šiandien pradinėse 
vos . mokyklose yra__ ,__

’vaikų (1914 metais tebuvo 
151,000). Maskvoje dabar 
yra 430 pradinės mokyklos,- 
172 vidurinės, 8 mokyklos 
del tautinių mažumų, ir 46 
pagelbinės mokyklos. 70 
nuošimčių mokyklos vaikų 
gauna šiltus pusryčius.

ĮVAIRIOS ŽINUTES
ve-

Mask- 
311,000,'

Mirė d. K. Matulaitis

iš- ninkai gavo
(valdžios tuojaus paleisti iš Katorgos Darbas Mariam- 

polėj
_____ i Cukraus fabrikas parei- 

'kalavo apie 400 darbininkų, 
Lenkijos Darbininkams °darbo al\yko da?

. >t I • *j giau 700. Buržujai turėjo 
NukclpOja Algas iš kO pasirinkti, ir priėmė 

 apie 400 darbininkų labaiI
VARŠAVA.— Viršutinės b ii" 

Silezijos kasyklų bosai pra- 'įarbą gauna vos 
nešė, kad jie sulaužo sutar-; 
tį ir nukerta mainieriams 
algas 25 nuoš. Bialostoke 
uždaryta dešimts audinyčių 
ir paleista iš darbo 15,000 
audėjų. Varšavos-Radomos- 
Vilniaus geležinkelio vedė
jai paleido iš darbo 1,000 
darbininkų.

(Sunkiomis jiems sąlygomis. 
Padieniai už 12 valandų 

i 4—5 litus, 
o akordiniai uždirba tik 3 
—4 litus į dieną. Darbinin
kai turi i ruoštis prie kovos 
ir reikalaut 8 valandų dar
bo dienos ir bent 81 litų į 
dieną. '•

M ari am polė j buvo nau-

Gerinimas Susisiekimo 
Maskvoje

Taip smarkiai auga Mas
kvos gyventojų skaičius, 
jog neišvengiamai susidaro1

Aplaikėme iš
“Pravda” nuo 15 d. sausio v
ir joje randame pranešimą 
apie mirtį mūsų draugo Ka
zio Matulaičio, vieno iš ten 
gyvuojančios ALDLD. 116 
kuopos darbuotojų. Laido
jimo komisija praneša:

“Centralinis Komitetas 
SSSR Tarptautinės Pagel- 
bos Darbininkams ir Lietu
vių Proletarinės Organiza
cijos praneša, kad 12 dieną

Helsingfors.— Čionai ta- 
Į po užmuštas jaunas šoferis. 
Jo laidotuvėse dalyvavo vi- 

Maskvos si miesto šoferiai ir jį lydė
jo 600 teksiu.

Da-Vatikano Miestas 
bar inžinieriai, pripažįsta, 
kad popiežiaus knygynas, 
kurio lubos užmušė penkis 
darbininkus, jau senai bu
vo pavojingas, jau senai jį 
reikėjo nugriauti.

Boston, Mass.— Apkaltin

Nesvietiški Woolworth 
Kompanijos Pelnai

Woolworth ’ dešimtštorių 
kbmpanija 1931 metais pa
darė gryno pelno $41,348,- 
795, arba po $4.24 ant kiek
vieno sero. Tokių milžiniš
kų pelnų šios kompanijos

KAUNAS.— Kanalizaci
jos bei vandentekio darbi
ninkai, sužinoję, kad fašis
tų teismas nuteisė draugą 
Kasperaitį miriop, griežtai kapitalistai nėp. turėję vi-

sT HUratnro;protestuoja prieš tą mirties soj kompanijos istorijoj, 
draugai gerame ūpe. Oportu- sprendimą ir reikalauja to Tuo tarpu jos darbininkes 
nistai ten neturi savo pasekė- kruvinojo mirties sprendi- turi vergauti už begėdiškai 
iy. mo panaikinimo. žemas algas.

met'bus i nutiesta 20 naujų 
gatvėkarių linijų ir paleista 
800 naujų gatvekarių. Pa
baigoje šių; metų Maskvos 

____ x _ v ___ disfriktas turės 600 kilo- 
jas1 cukraus fabriko darbi- metrų gatvekarių bėgių.

" Vieton Manoma, jog 
streikuojančių buvo pasta- gatvekariai perveš 1,800,-
ninku streikas.

tyti dirbt kareiviai. Karei
vių dalis paklausė, o kur tie 
darbininkai, ką čia dirbo? 
Kuomet jiems atsakė, kad 
darbininkai streikuoja, tai 
toji klaususi kareivių'dalis 
atsisakė eit dirbt, bet 
dalis ėjo.

Daro Sutartis prieš 
Darbininkus

kita

IZanavykijoj Sintautų apie- 
linkės buožės tariasi tarp sa
vęs, kad 1932 metams nesam
dyti darbininkui -y

$ “Balsas.”

didelis susikimšimas. Šie- sausio mirė Visasąjunginės ta penkiolika biznierių bei 
mnL »hiia1 rm finai o 90 raiiin L. • . ta . • • i i • • j i _•  i____ i___

per metus

Pernai000,000 pasažierių. 
pervežė 1,300,000,000 žmo
nių.

z Sovietinės Baltarusijos 
Pramonė <

Nepappastai smarkiai au
ga Sovietinės Baltarusijos 
pramonė — pet smarkiau, 
negu auga pramonė Sovie
tų Sąjungoj abelnai. • Štai 
1929 metais — pirmaisiais 
metais Penkių Metų Plano, te gamyba teina 32 nuoš. 
—Baltarusijos pramonė pa- Visi bosų spaudos pranaša- 
augo 41 nuoš., 1930 m. 61 
nuoš. ir 1931 m. 79 nuoš. <

Komunistų Partijos narys bankierių delei subankruta- 
ir politinis emigrantas drg. vusio Industrial Bank, ku- 
Kazys Matulaitis.”

Drg. K. Matulaitis buvo 
pašarvotas Lietuvių Darbi
ninkų Kliube. Jo lavonas 
tapo sudegintas 18 d. sau
sio.

Drg. K. Matulaitis Sovie
tų Sąjungoje gyveno kaipo 
oolitinis emigrantas. Jis 
buvo silpnos sveikatos, nes 
Lietuvos budeliai atėmė ją.

ris nunešė du milionu dole
rių. Bet, žinoma, tie plėši
kai vargiai bus nubausti.

Tuscaloosa, Ala.— Nusi
žudė studentas Butts, 32-jų 
metų amžiaus, kad jam nu
sibodo gyventi ir kad jis no- 

irįs sužinoti, kas dedasi po 
mirties. Tai buvo auka ba
žnyčios prietaru.

PLIENO PRAMONĖS 
NUSMUKIMAS

YOUNGSTOWN, Ohio.— 
Šiame visam plieno distrik-

vimai, kad darbai pagerės, 
nuėjo vėjais.

Panama City.— Čia pra
nešama, kad visoj eilėj vie
tų EI Salvadoro j kareiviai 
atsisakė šaudyt į sukilusius 
darbininkus. Bet valdžia 
skelbia, kad sukilimas galu
tinai numalšintas, ir komu
nistai nuslopinti. J ;

d
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KOMUNISTŲ PARTIJOS NAUJŲ 
NARIU GAVIMO VAJUS

ir skaičius “suvargusių” šu
nų ir kačių. Girdi, " 1930 
metais tos organizacijos už
laikomo j ligoninėj gydyta: 
17,790 šunų ir kačių, o 1931 
metais net 21,297.

Ta buržujų organizacija1 
1931 metais užlaikymui ir 
gydymui “suvargusių” šunų 
ir kačių išleido net $112,000.

Ponia Tuttle, Benamių 
Gyvulių Komiteto pirminin
kė, pasigyrė,, kad ji labai 
daug surado klaidžiojančių Iš jo laiško matysite jo gyveni- 
šunų ir kačių, ir suteikė 
prieglaudą. > , |

I grąžinus apie 4,000 ha miško. I I * 1
Dvarininkai gavę miško,

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

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

Fašistai Žada Šluot Lauk 
Socialfašistus iš S.LA.

Brookiyno fašistų “Vie
nybe" sausio', 28 d. didžiuo
jasi smetoninių fašistų “ga- j < 
lybe? SLA. • organizacijoj.. 
Sako:.

“Laisvė” džiaugiasi, kad S. 
L.A. bolševikai tiek “daug” 
balsu gavę. Ji turi vilties. S. [ 
L.A. organizacijoj vėl įsistip-. 
rinti. Mes, tačiau, galim už
tikrinti, kad bolševikai gali 
būti ramus. Praeitis nesugrįš.

ginimą už, nusavintus dvarus

miško, Pas buržujės pirmoj vien 
tuojaus stengiasi jį parduoti, toj šunys ir katėsi Milžiiniš-i 
nes tūlas ir gyvena kažkuriarh ką sumą pinigų išleido šunų 
svieto krašte.' iš miško pirlį-, it’ kačių globojinWi. - ' '. i ' i 
lių “Lietuvos žinių” korespon- Buržuazija' švaisto ■ pini-’ 
dentas sužinojo, kad dvarinin-i gus visokiems^ niekams, o 
kai pirkliams siūlo geriausio i tuo< pačiu sykiu , badaujan- 
miško 1 ha po 1,200—1,5001 tiems bedarbįąms ir jų šei- 
lt., tuo tarpu kai miškų de- i niynoms. penori. suteikti tin- 
partmento normali' kaina nu- kamo pragyvenimo, 
statyta 3000 lt. už 1 ha.
Taigi, Lietuvos fašistinė 

valdžia tūkstančius hektarų
Dabar ’jau ne tik bolševikai mišk0 atidavė dvarponiams
nesųsistiprins, bet ir socįalis-Į «u įpėdiniams. Vieni tų 
kams reikia vienybės! :l’onU gyvena Lenkijoj, kiti 

/Anglijoj, kiti Francijoj, Vo- 
Tai klausimas, ar bolševi-įpj 

kai nėgalės dar labiau su-! 
tvirtėti SLA. organizacijoj, j . 
Juk SLA. organizacija di
džiumoj susideda iš darbi- i 
ninku; tik mažas skaičius1 
yra parazitiškų elementų, j 
Ir tie darbininkai anksčiau! 
ar vėliau gali praregėti, j 
kad fašistai ir socialfašis-: 
tai yrą jų mirtini priešai,1 _ 
ir lengvai gali nuo fašisti-J nanti 
nio bru,do apsivėlyti. žino
ma, tik bolševikai privalo 
darbuotis SLA. organizaci
joj, privalo skleisti darbi
ninkišką apšvietą, , privalo 
n u m a s k u o ti. V

Kitoj vietoj “Lietuvos Ži-! 7 • vmos rašo:
i

žemės ūkio ministerija Na- 
ryškinaitės įgaliotiniui jau

Gerb. 
čia

Laisvės” Redakcija' jimui keturių Lietuvoj sųšau- 
paduodu drg. Subačiaus dytų draugų. Prisiėjo ir man

Rekrutavimas Motery j
laišką ištisai/kurį jis prisiun- ten dalyvauti. Labai patiko; KoiHlUlistŲ Partiją
te iš Leningrado, Sovietų Są- žmonės draugiški h* apsišvie- 
jupgos, man.

Drg/ V. Subačius, drg. Tū
belis ir Tarasevičius pereitą 
pavasarį išvyko iš Kanados į 
Sovietų Sąjungą apsigyventi.

Lietuvės Moterys ir
i

Komunistu Partijos Vajus

mą.
J J. M.

Montreal, Kkhada'. ' • 
i '• i v j J > : > ’ !Brangus Drauge Jonai! i ’ ‘ '

Nemažai laiko prabėgo nuo 
mūsų persiskyrimo,, bet laišką 
terašau dar pirmą; už tat aš 
draugus nuoširdžiai atsipra
šau, kad taip ilgai užtrukau. į 
Priežastis yra tame, kad jūsų Į 
palikau daugelį, o aš tik vie
nas ir kiekvienam suteikti ži-

, nes perdaug 
. . ._ dirbu 7 valan-

žia. milionus dolerių savo pa-; das į dieną ir lankau dvi mo-
razitiškam gyvenimui. K , ’ 
leidžia milžiniškas sumas 
visokiems mažmožiams, vi
sokiems niekams.

Valdžia išleidžia bilionus 
dolerių besirengimui prie 
karo.

Visokie grafteriai 0 * I 11 aillYJCVUOl pv XYCVpi ixxi 1DV11A1UO

ninkai susigriebia milionus j kraštus, o tas neatnešė jokios 
dolerių. i naudos man kultūros srityje.

O iš bedarbių kapitalistų'Jei būčiau atvykęs anksčiau

niekams, o

inių nebegaliu, 
Kapitalistų klasė išleid-Jesu užsiėmęs:

IŠ-j kyklas vakarais, tai išeina, 
kad neturiu nei vienos valan
dos liuosos; o jei prisieina kas 
parašyti, tai turiu nutraukti 
nuo miego.

Gyvenimu esu labai užganė- 
i dintas, kad čia atvykau, bet 
| gaila, kad pervėlai. Ilgai 

valdi- ’trankiausi po kapitalistinius

grąžino 600 ha miško. Dabar j valdžia tyčiojasi ' I kokią penketą metų, tai bū-
us jgaliotinis skubiai nori i ,’umeta 'frupiriį' ]{iU mažaį f«au daug galėjęs pažengti pir- 
mišką parduoti, bet ant ,grei-1 . , . . . ją- < niyn. nes sąlygos mokintis čia
tųjų nesuranda pirklių, o Na-! clar^.lei beaaroių. . . n(J įjj^ įengVai prieinamos, 
ryškinaitė iš Anglijos savoj Lik organizuotu masiniu bet kai kur ir privalomos. Pa-

T vyzdžiui, miestas Leningradas
realizuoti tą į sė gali ' priVersti kapitalis- nenori nei vieno palikt ati

ryškinaitė iŠ Anglijos savo j 
įgaliotinį Lietuvoj vis ragi-;' 

i greičiau
mišką. * , i

spaudimu darbininkų
bet kai kur ir privalomos. Pa

I tę. /
Nesenai atvažiavo į Lenin

gradą ir D. Tūbelis—dirba ke
pykloje, "džiaugiasi, kad jam 
patinka čia. O drg. Tarasevi
čius jau apsivedė.

Šiais žodžiais užbaigiu. Pra
šau parašyti, kaip pas Jus; 
kas naujo ? Lajbų dienų drau
gams.

; Draugiškai,
V. Subačius.

Leningradas 29-XII-,31. - i

Buffalo, N. Y
16 d. sausio buvo prakalbos; 

kalbėjo drg. R. Mizara. Pra-1 
kalba pavyko visais atžvil-1 
giais ; žmonių buvo pilna sve- | 
tainė. Bet kadangi didelė be
darbė, aukų surinkta tik 
$6.05. Apmokėjus už svetai
nę, likusius paskirtam Agitaci
jos ' Fondan $2.55, kurie pri
duoti drg. Mizarai. z

Kalbėtojas labai aiškiai nu-

Vis daugiau ir daugiau 
mūsų partija įsitikina, kad 
reikia daugiau moterų 
įtraukti į savo eiles ir į abel- 
nas Amerikos proletariato 
kovas. Tai žįngsnis pir
myn. Tačiaus mūsų darbas 
tarpe darbininkių dirbtuvė* | dirbtuvių ir fabrikų, tai dar 
se tebėra labai apleistas, i prasčiau dalykai stovi su 
Čia reikia padėtis taisyti, 'lietuvėmis darbininkėmis

Pastaruoju laiku praves-i moterimis. Skaitlinių netu- 
ta partijos narių registra'ci- j rime, bet nedvejojančiai ga
ja parodė labai silpną socia- 
lę plartijos narių moterų 
sudėtį. Pavyzdžiui, šian
dien Komunistų Partijoj 
turime 1,554 moteris. Iš jų 
tik 814 tėra fabrikų darbi
ninkės, gi likusios 740 yra draugių yra šeimininkės, 
šeimininkės.

Štai dar kas reikia žinot. 
Kai kuriuose distriktuose 
moterų partijoj tėra neleis
tinai mažai. Iš virš pažy
mėto skaičiaus moterų par- 

jtijos narių <

Virš talpinamas draugės 
Damon straipsnis vertas 
rimtos atydos visų lietuvių 
bolševikų-komunistų. Jeigu 
partijoj abelnai labai maža 
proporcija tėra moterų, 
ypatingai darbininkių iš

Įima spėti, kad iš Visų Kom
partijos lietuvių narių tik
tai maža saujalė tėra mote
rų^ o tik keletą desetkų tu
rime darbininkių iš dirbtu
vių. Didžiuma par tij iečių

Mes turime šiame vajuje 
padidinti lietuvių moterų 
partijiečių skaičių.. Lietu
vių Darbininkių Susivieniji
mas Amerikoj nutarė parti- 
jai duoti 75 naujas nares. 

682 ""i-andasi i N.eiše!na ,nei l’° vien? nar?
piešė Sovietų darbininkų gyve- Į J yorko^antram distrik-' kiekvienai LDSA. kuopai, 
mmą, jų aprūpinimą, pramo- w ew f 01 dilti am aiSUlK mažai vis tiok
nės kūrybą ir t. t. I te. Gi tokiam industriniam 1 al ia”ai ^laza1’. bet /1S tiek

Toliaus sekė visa eilė klau- Į distrikte, kaip Detroitas, j (lietelis žingsnis pil
simų; kalbėtojas aiškiai vi-' 77 moterys, arba Cle-IĮ11^11’ Jetgu bv01’^isl^a kvota
Šiems atsakė. Jau buvo vė- ve]an(j0 distrikte tėra 78"■"i” 
lus laikas, bet publika dar vis , °nesiskirsto. Vienas iš publi- moterys ,j a! t jietes. O tam 
kos klausia apie Amerikos liet.-Paciam Clevelande po ko- 
darbininkų vadus, kurie išėjo! munistų vadovybe yra SU- 
prieš darbininkų judėjimą, i organizuota į bedarbių blo- 
kaip L. Prūseika, Butkus, | Rų komitetus .ir bedarbių 
Strazdas ii- kt. Kalbėtojas ^uo,pas iRį pūkštančio mote- 
aiškiai nurodė L. Prūseikos ir — ...
Ko. “linija,” kuris iš Partijos J .- . - . . . , . .
buvo išmestas ūž neklausymą I Vimas darbininkių motei ų į 
Partijos įsakymų ir oportuniz-Į Komunistų Partiją yra bai-

■ mą. ; Reakcija, vis . ląbiau a§tr šiai apleistas, ■ 
rėja, ir ųo^įUiĄūdų jpri^einaj M drhn^ii ir draimčsdarbininkų vadam nnkęntėt. { MUSU Ui augai 1 U a ge
Būdamas su darbininkai^,; turi į nepakankamai kreipia aty- 
eiti ir dirbt sykiu; na, ir gali 
gaut lazdų nuo policijos bei 
mušeikų, o kam čia ant senat
vės dar duot savo galvą dau
žyt už kitų reikalus? Tai Prū
seika ir nusprendė, kad dar 
yra “daug durnių” Amerikoje, 
kuriuos galima sklokininkams 
mulkint. Mano sau, pasakysi
me, kad einame sykiu su Ko
munistų Partija, prie jos ne
priklausydami ; prieškomunis- 
tiniai biznieriai ir nesusipratę 
darbininkai paklausys ir rems 
mus visais būdais. '

moterys .partijietės. O tam
I butų pilnai išpildyta. Ant
ra, mes turime darbininkių, 
kurios nepriklauso prie L. 
D.S.A. Jų turime neužmir
šti, Tas darbininkes turi
me traukti į partiją tiesiai.

Mūsų frakcijos turi susi
rūpinti moterų traukimu į 
Komunistų Partiją. Frakci
jos turi sudaryti surašą re
voliucinių moterų, šaukti jų 
susirinkimus, aiškinti joms 
apie partiją ir jos rolę kla
sių kovoje.

Mūsų Frakcijų sekreto
riai savo raportuose priva
lo pažymėti, kiek pas juos 
yra partijoj lietuvių mote
rų, kiek darbininkių, o kiek V7

, . ( tus’ ir jų valdžią Suteikti 
Tai taip visokie įvąrpo-1 badaujantiems^ bedarbiams 

niai naudojasi Lietuvos mi-! tuojautinę pašalpą ir įves
tais. •’Žinoma, už tai'viso-1 bedarbių apdraųdą.

valdininkai Įvairiose toūsįį; darbini^ 
_ kiškose! 1 org&nizdcijdše. A'.

’ : ’ L.DIUD1.,' • EDSA. j’ LDS, 
kliubuose, choruose, ragina-

kie fašistiniai
dąrbipįfĮ^L gAuna’ nuo -pdAų’ dovanų - 

priešus, smetoninius faSs^Į kyšių.

Kuomet dvarponiai gau-;mj klasiniai sąmoningi lie- 
na tūkstančius hektarų ma-! tuvįaį darbininkai stoti į 
ško, kuomet kiti jų gauna!-- • ■ • - 
šimtus tūkstančių litų iš; 
valstybės iždo, kaip atlygi-!
nimą už nusavintus dvarus, | komunistu "Partijos eiles’ 
tai tuo pačiu sykiu masės 
Lietuvos darbininku.

tus ir grigaitinius socialfa- 
šistuš.

“Vienybės” fašistai grasi
na šluoti lauk iš SLA. ir bu
vusius savo frentus, grigai
tinius socialfašistus. Tai 
štai kuo dabar non fašistai 
atsilyginti socialfašistams 
už jų ištikimą tarnavimą 
fašistams laike bolševikų 
kovos su reakcionieriais S.

. L.A. organizacijoj.

Kiek Smetonos Valdžia Ati
davė Dvarininkams Miško

^Lietuvos Žinios” (No. 3) 
paduoda sekamą žinią:

> -k ftf ' ii

, *1931 m. žemės ūkio ministe
rija dvarininkams, kaip atly-

*' -.r?.- '

Komunistų Partiją.
Bet iki šiol dar mažai lie

tuvių darbininkų įstojo į

Dabar tęsiasi Komunistų 
irl Partijos naujų nariu verba- 

biednųjų valstiečių randasi vjmo vajus. Pasmarkinki- 
didžiausiame skurde. m'e įą darbą tarpe lietuvių 

Dėkime
didžiausiame skurde.

Tai štai- kokia padėtis yra darbininkų, 
buržuazinėj fašistinėj Lie- tangas įtraukti į Komunis- riadu 
tuvoj. !

Tik tuomet Lietuvos dar-j 
bo masės turės žmonišką I 
gyvenimą, kada nuvers pa-l 
razitų klasės viešpatavimą 
ir. įsteigs savo darbininkiš
ką tvarką sovietų pavidale.

i tų Partiją, Komunistų In-
Į ternacionalo eiles kiekvieną! 
šiek tiek klasiniai susipra
tusį darbininką. Susirinki
muose, parengimuose, vi
sur, kur tik sueiname dar
bininkus, raginkime stoti į 
Komunistų Partiją.

{vairūs Dalykai
• fetilig Lietuvos laikraščių ■ darbo dieną, 5 dienų darbo 

pranešimo, 1931 metais Lie- 
tUjfoje protestuotų vekselių 

z būti) už 56 milionus litų.
Reikia už 20 milionų litų 
daugiau, negu -1930 metais.

fe, o fašistiniai gaivalai 
dafevis šaukią, būk Lietu- 
voįt.Visiems esą rojiškas gy-

v vedimas. Ten gerą gyveni
mu turi tik parazitai: kuni
gai, fašistiniai valdonai, 
dvirpaniair bankieriai, fab
rikantai ir buožės. O darbo 
mąįės grimsta į dar didesnį 
sktitdą.

savaitę* O tik kovodami 
darbininkai gali priversti

KLASIŲ KOVpS FRONTE

■; Mitingai
■i Sąryšy’su rinkimais į li
gonių kasas kairiųjų darbi
ninku sušauktuose mitin-kapitalistus sutimmpinti^1?^ ' i ubuose mum- darbo dieną. Bet tos uni-I^Wi W51^18 

jos viršininkai; kaip ir kitų “monių (kartu sų’iM sįŽo 

, <. . ,■ • .. . . - . . ; yięš.u mitingu,' <kurįamę, Ūą-’
priešingi daębmmkų. koyai; jyvayo apie' 200 zmęųįų)., 

mulkinti -įeiti mitingai buvo sušauktų 
jįe ne- Le fašistų valdžios leidimo, 

kovotų, ir tuo būdu pagel- ■ 
bsti kapitalistams. Jie už 
tai gauną kJŠįųs. nuo kapi
talistu. • 4” 1 ’ ‘ ■ !. I

unijų reakciniai viršįnįnkai, 
1 1 • '• * 1 1 •

Jie bando visaip m ui
darbininkus, .kacptik, jį

Ilidianapolis, Ind., United 
Mine Workers of America 
Unijos konvencijoj tos uni
jos' .viršininkai savo rapois 
te pažymėjo, kad anglies ka
syklose turėtų būt įvesta 6 
valandų darbo Siena, pen- 
kiįi dienų darbo savaitė.

get jie tik žodžiais kalba. 
J1* nebandys organizuo
ti darbininkus kovai už 6 v.

Nęw Yorke buržujės mo
terys ' turi suorganizavu
sios savo organizaciją pyL 
žiūrėjimui “nėlaimingų” gy
vulių : šunų, kačių ir tt. 
Pereitą antradienį, ponios 
Orme Wilson namuose, 3 E., 
(mh St., įvyko tos organi
zacijos metinis susirinki
mas, ir tapo išduotas pla-i 
tųs raportas iš tos organU 

‘zaicajiJ f š^ėilŽni<y J.K I Jnž tt į 
5Raporte sakoma, kad su

Mažina Darbo Dienas
I' Lapkričio gale Kaune vėl 
‘ numažino darbo dienas. 
Daugelyj vietų, tenai kur 
įmoįiėse dirbo 6 dienas į sa
vaitę, įvedė 2—3 dienų dar
bo savaitę ir atatinkamai 
sumažino darbo mokesnį*.

fabetu (beraščiu); o kas de
dasi kapitalistiniuose kraštuo
se?

Dabar viduržiemis, kapita
listiniuose' kraštuose sunkiausi 
siąs laibas p]ilionams będar-j 
bių, o pas mus ne tik kad be
darbės herą, Sėt maž ko ne 
kiekvienoje dirbtuvėje stoka 
darbininku, c-

Jūs įdomaujatės, kaip 
tvarkyta čia darbas, alga, 
sirengimas ir maistas ? 
trumpai nurodysiu, kiek darbi
ninkas gauna atlyginimo. Pa
vyzdžiui, “juodadarbis,” kurio 
darbas tik pakelt ir numest, 
uždirba apie 120 rublių į mė
nesį, o specialistai uždirba tri- 

Į gubai. Darbininkai daugiau 
pas- ar mažiau yra padalinti į “raz- 

is” (laipsnius).
Aš ęsu šaltkalvių mokinys; 

turiu 3-čią laipsnį; uždirbu 
apie 160 rub. į mėnesį; jei 
gausiu 4-tą laipsnį, uždirbsiu 
iki 180 rub. ir t. t.

Apsirengimą^,'—tai, žinoma, 
nėra taip užkrauta kaip Ame
rikoje, kur perpildyta sandė
liai, bet darbininkams visur 
prieinama, žodžiu sakant, vi
dutiniškai. Nematyti aristo
kratiškai apsidengusių ir nu
driskusių. ! /

Tas pat ir su maistų.? Dar
bininkai gali! pirkti maistą pi
giai ir dar ^pągal savo uždar-j 

brangu.j .,
Sunkiąųsįą^ 

butai. _r, r
skaičius Hdįą tek neapįsąkpmu 
spartumu W ę į"“ ,’.u 7“ J'x

begalimą1 į * pavyz
džiui, Ljęniąė,raX'ajsj 10 metų at- 
gal * turtį’p/ vpU:Kjiyš mijiono 
žmonių; o dab^U- 3 milięnai. 
Taip pat jęJkiįjrmiestai augą.

Bendrai' pažiūrėjus, tai la
bai dideliu girtumas' tarp 
jaunuc 
lyse ir

rų. Tas parodo, kad verba-

su-
ap-
Aš

u/ '
wykąš|fai yrą
iėšte gyventojų

neapsakomu
i hpH- tąi'rf|grčit

Begalinis Vaikų Išnaudiąji- tarpu lūjpą^ 
/ ’ į .mulkinyčją

įiąuliųose. Geidęlbraųdo! nui kulnų laužytį >arba kitą
kreidos dirbtųyėj vaikai 4ir 
Įia į; dieną po <11—-17 valan-

dos į darbą tarpe darbinin
kių dirbtuvėse. Štai nesenai 
draugė Rodgers apvažiavo 
keturis partijos distriktus 
su maršrutu ir kalbėjo dau- 
gybėj masinių susirinkimu. Le{ iflinkiu Centro Biurui 
Bet per visą jos maršrutą I tas‘informacijas tu- 
nebuvo sušauktas ne vienas; _ .

(dirbtuvės darbininkių susi-įie ’ 
rinkimas, kuriame jinai bū-i 
tų kalbėjusi nuo Komunis-i 
tų Partijos ir padėjus pa- 

Taip sau grindą partijos branduoliui 
ir gyvensime, kaip Grigaitis, tokioj dirbtuvėje. Čia kaltė 
Michelsonas, Bagočius, MontJne draugės Rodgėrs, bet | 

partijos organizacijų.
Tiesa, mūsų draugės ko

munistės vietomis gerai or- ra. 
ganizuoja ir veikia Motinu kaiP° tokia- ° v *" o-oiif mannm
Lygose, Moterų larybose, į 
Šeimininkių Lygose ir tt. I gatucke 
Tas gerai. x Tas irgi reika- darbininkus į . - •
lingas darbas. Bet tai ne- Vienybės Lygą. JUk čia ji ar
gali būti musu darbo cent-1 bininkų išnaudojimas 

i iiiškas.
Taigi kalbama kuopelė su 

kitų Organizacijų pritarimu 
rengias prie didelio tarptauti-

vidas ir visa eilė jų, kurie visi 
turi pinigų ir jiems nereikia 
nieko bijot; o gu kovojančiais' 
darbininkais, kurių yra 12zmi- 
lionų bedarbių, mums ne pake
liui . . .

—o—•
23 d. sausio įvyko balius A. 

P.L.A. 25 kp. išvien su rusais; 
gana nusisekė;. pelno liko 
$42.33. • Komunistų Partijai 
paaukojom $2.33 ir pasidali
nom po $20 su draugais ru
sais. , Publikos ? bįiyo dau^./ir 
gražiai visi linksminosi iki pa
baigai. ' '< ?; '

’ K ' lUflOv J Bedarbių Bufialdj^ randasi 
daugybė. Į bedarbių svetainę 
susirenka šimtais kasdien.

; 22 U. įvykę Lenino minties 
paminėjimas. f Pavyko gerai, 
pilna svetainė buvo žmonių 
prisigrūdus.

—o—

NAUGATUCK, CONN.
Reikalai Komunistę, Darbo 

Unijų Vienybės Lygos ir 
Tarptautinio Darbin. 

Apsigynimo

čia Kompartijos kuopelė nė- 
taip jau gerai susitvarkius, 

. Bet, laikui bė
gant, manoma gauti naujų spė
kų. Tokiu būdu reikėtų Nau- 

; pradėti organizuot 
Darbo Unijų

nežmo-
ras. Mūsų darbo centras 
turi būti tarpe moterų dirb
tuvės ir fabrikuose. ,

Visa mūsų partija turi: nio"susirinkimo, kuris tuo liks- 
susidomėti darbininkių, mo-!l.u šaukiamas, kad suorgani- 
terų ' traukimui į partija'ir N^dt Tarptautinio Darbininkų 
i iWoletaridto kovas' Mes Apsigynimo kuopą čia Nauga- l proieta law) 1 ovas. Mes.tucke Kiek patyriau, garsini- 
turljUČ praverti gyvenimai! Imo lapeliai bus spausdinami 
-mokymą draugo Lenino, ku-; anglų, italų, lenkų ir lietuvių 
ris pasakė: ’ įkalbose. Taipgi bus kalbėto-

“Komunistinis moterų ju-j visV keturių tautų darbi- 
r ‘ , Tai pagirtinas suma-

Tatai įvyks 14 d. va- 
- February, Linden Park 

’ svetainėje, Union City, Conn.
masinio judėjimo, ne Linkima gero pasisekimo su- 

, bet visų ' siorganizuoti.
N augatuckietis.

susidomėti darbininkių, mo-Hu šaukiamas, kad^ suorgani- 
te*U ; Apsigynimo kuopą čia Nauga- 

jtucke. Kiek patyriau, garsini-

*

dėjimas turi pats savaime lninky’ 
. ,. ... t * « .būti masinis judėjimas, da-

Biskis iŠ ūkusių S.L.A. 304 ūs visuotino masinio judeji- 
l nariu.—-Kada sueini su tu- ~ ' . . . ;--- J J-Kada sųejni su tū-kp. narių.1—*,«*.- 

bųržuAzinėse ša- Jais iš tų narių, sakę, kad jų 
v iffligse. j' čia jau- kuopoj nesą jokios politikos, 

nuomenė y^al^yeika, ir pilna i viskas einą gerai. lįa#i, žiū? 
energijos, Tiųiąą' laik^ pralęi- - ‘ “m"--- ----------- ----- -
Ūžify kultūrinfsę įstaigose, mu
rėjuose, teatruose ir knygy
nuose ir t. p., fcur gauna nau
dingą medžiągįą žmogaus pro
tui, o pas juą, į Amerikoje, tuo 

ipįiidązo ir einą 
įipęiniam balvo- 

kokią kvąiįą ^ępnaędiją, yaidin-
4 • . Leningr^d^Randasi■,ir lietuidaugiau ?

'k O ' *1’ 1 * ‘ ■ vių kliubas vardu Karolio Po-
litą. žėlęs, / Ęliube šio men. 26 d.

‘Balsas.” buvo masinis mitingas paminę-
m

riu, “Tėvynėj” nominacijose į 
P. Tarybą iš 304 kp. Gegužis 
“nukramtytas” t visai; panelė 
Jurgeliūtė ąpdraskjytą' pusėti
nai. Perskaičius visub balsus, 
kiek katras'kandidatas gavo, 
šuskaįčiaų, kad viso balsavo 
37 nariai, o Jtaip patys pa
sakoja, Yįiso Au vaikais neariu 
dalyvavo susirinkime 26. "tai 
iš kur išdygo tie 11 balsų

P. M. Garrison,
153 Ellicott St., 

Buffalo, N. Y .

mo —: v.
tik proletariato, I 
pavergtųjų ir išnaudojamų-i 
jų, visų kapitalizmo aukų.! 
Mes turime laimėti savo! ’ Streikas “žaibe” 
pusėn mijionus dirbančių- Gruodžio 1 d. sustreikavo 
jų 'moterų miestuose ir kai- “žaibė” spaustuvės renka
muose. Męs turime laimė-Jmųjų mašinų skyriaus dar- 
ti; ją.s mūšų kovši, ypatin- binihkąį. Streiko priėžas- 
gai komunistiniam perbu- tis:. administracija be prie-

< t. • Ne-ižasties ir be kompensacijos
gali J)ūtį masinio judėjimo paiiūosavo du darbininku, o 

jų vieton priėmė du moki
nius. “Žaibo” spaustuvė se- 

”, o

dayojimui visįipmęnes.

be moterų.”
Ąnną Dampn, j xxxuo. ZJO.XMV opauovuv 

Komunistų Partijos Mote- niau spausdino “Rytą1 
rų Departmento sekret dabar “Aušrą. M

■•L:
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BESIARTINANTIS SUKNIAS1UVIŲ
STREIKAS TUR BŪT LAIMĖTAS

metant juos iš unijos, kuo-j rekrutavo keletą tukstan- 
met jie nebegali užsimokė- čių kovingųjų kailiasiuvių į 
ti duoklių. Bedarbiai žiūri uniją, bet taipgi iškovojo 
į Bedarbių Tarybas, kurias 
remia Adatos Amatų Pra
moninė Unija, del kovos už 

i bedarbių pašalpą ir apdrau-
jos ir Bendro Fronto vado- dą. Tiktai Komunistų Par

tijos, Darbo Unijų Vieny
bės Lygos ir revoliucinių | vytas, jį remia tiktai gengs- 
unijų yra politika kovoti už I teriai ir policija.
bedarbiu reikalus, v

Sudarymas

Komunistų Partijos Antro I tų Darb. Pramoninės Uni- 
Distrikto Komiteto Pa

reiškimas
40,000 New Yorko suknia

siuvių, italų, žydų, negrų ir 
* Lotyniškos Amerikos darbi

ninkų, ir tūkstančiai dir
bančių už New Yorko ribų, 
yra neapsakomai 
jami. 
mo algos—siekiančios tokį jcijos, 
žemu m o laipsnį, 
doleriai į savaite 
dirbti ilgas valandas 
skubinimo sistemos, 
labai palietė pramonę, be-1 kovą palaikymui 
darbūs periodai ilgi, ir to-j įgytų laike kovos, 
kino būdu desėtkai tukstan- ■ nizuoti darbininkai 
Čių sukniasiuvių bastosi ga-1 darni darbininkų vienybę tiniai vadai, C 
tvūmis, veltui j ieškodami i dirbtuvėse, supranta orga- vien su bosais, sistematiš- 
darbo ir badaudami. Iš i
priežasties pablogėjusių šei- pa geriausiais kovotojais už | gino darbo valandas ir pri-^biau 
mynų sąlygų, daug moterų pramoninę uniją.
ir merginų tapo priverstos! Niekas taip nebijo Bend- 
dirbti suknių siuvimo dirb- į ro Fronto, kaip reakciniai 
tuvėse; ir dabar jos dirba Į ir socialistiniai kompanič- 
už badavimo algas. Metai1 nos unijos vadai, 
iš metų jų algos buvo nuka
potos, iki dabar jos, paga
lios, nusprendė pastoti tam mingas prieš fabrikantus 
kelią streiko pagelba.

Sukniasiuviai jau tęsia ko- • yra geriausias būdas 
va, tūkstančiai jau sustrei- maskavimui 
kavo. Biedniausi, menkai unijos viršininkų, 
apmokami darbininkai, vos akciniai viršininkai 
uždirbanti badavimo algas, 
išėjo i streiką—ir laimėjo 
algų pakėlimą. Tie darbi
ninkai, neturinti patyrimo 
kovoje, parodė puikų pasi
ryžimą streikuoti. Jie ži
no, kad mažai ką gali pra
laimėti, o gali labai daug

vi už Komunistų Partijos prin
cipus ir pasiryžusiai darbuo
jasi už darbininkų klasės rei
kalus. O darbininkai tą mato. 
Ir va, šiandien Komunistų Par
tijos Lietuvių Frakcijos parink
ti draugai į Pildomąją Tary
bą L.D.S. tapo nominuoti ir 
mūsų 11-toje kuopoje: pirmi--’* 
mininku R. Mizara 39 balsais; 
vice- pirmininku B. Salaveiči- 
kas 39 bal.; sekr. E. N. Jes- ” 
kevičiutė 39 bal.; ižd. Dr. J.

į J. Kaškiaučius 38 bal.; iždo 
globėjais J. Grybas 38 bal, J.w

Mikita 37 2

tui prieš bosus; ir jų agen- mas yra užpildytas, nes mes 
tus. Bet darbininkai paro- Jaa turime, tokią, draugystę; 
do jam, kad jo demagogija'1 
nieko negelbės. Darbinin
kai parodo, kad kontrakto- 
riu ir fabrikantu visi ma- 

1 _______„ nevrai jiems nieko negel- 
. neramumas. | bes. Jie krypsta linkui A- 

datos Amatu Darbininku I C v
Pramonin. Unijos ir Bendro' 
Fronto, ir ten įieško vado-1 
vybės jų busimai kovai.' iš 
N iekas negali nugalėti to ! 
Bendro Fronto po revoliu-i7 
cines unijos vadovybė. ir nepaprastas, i 
Streikas turi but laimėtas šaukiami per atvirutes, todėl ir 

turi narių nevisai mažas skaičius!
darbiniu-1. . .. iPriėjus prie nominacijų 

klausimo į Pildomąją Tarybą, 
B. Černauskas išrėžė prakalbę- Į 
lę apie L. Pruseikos ir jo pa
sekėjų netekimą darbų darbi
ninkiškuose laikraščiuose ir jų 
tvėrimą naujų laikraščių. Bū
tų labai gerai, kad B. černaus
kas pasakytų tiems sklokinin- 
kams per darbininkiškus laik-! 
raščius, kaip tai, per “Laisvę” I 
arba “Vilnį”, delko jie nete
ko tų darbų ten ir tveria savo 
naujas klampynes. Dar čer
nauskas savo kalboje pareiškė, 
būk tai ir “A. Bimbą 1927 
metais norėjo daryti, kaip kad 
šiandien L. Pruseika ir kiti 
padarė.” čia, aš manau, čer-

; dabar nereikia del to dejuoti. 
Tik stokime visi ir visos į dar
bą. Rašykimės į šią draugys
tę patys, prirašykime prie jos 
ir

jiems algų pakėlimą ir 
trumpesnes darbo valandas. 
Tas paveikė ant kailiasiu- 
vių kompaniono j unijoj, ir 
joje prasidėjo.
Šiandien Kaufman yra iš-

1 • • • 1 • 1 I •

žinodama, kadr darbinin- 
revoliucinės kai pradeda sukilti prieš 

opozicijos kompaničnoj uni- blogas sąlygas dirbtuvėse, 
joj parodė, jog darbininkai j tai reakcinė sukniasiuvių 
toje unijoj pasiryžę kovoti unija šaukiasi į pagelbą bo- 
prieš baisias sąlygas. Ai’ sų agentus, kad neprileisti 
tai nėra faktas, kad geriau darbininkus prie streiko, 
apmokami, lavinti darbiniu-- Tam jie taipgi atsivedė ir 
kai, kurie priklauso prie In-1 politikierių, Dudley Field 
ternational Ladies Garment į Malone, pagelbėti jiems ves- 
Workers Unijos, 
susilaukė vis blogesnių dar 
bo sąlygų. Unijos socialis-1 mui apgavikiško streiko, 

dirbdami iš-!To žingsnio tikslas aiškus:
• I fabrikantai ir kontrakto-! Tasai streikas bus spren- 

nizacijos svarbą ir patam-' kai nukapojo jų algas, pail-’riai yra nusprendę dar la-1 džiamasis streikas. Šis
i nukapoti darbiniu-1 streikas turi but gerai pri- 

o.xuxMwu kxxL.,vx. TvtL- Įntuu0 Jie deda pa- rengtas. Adatos Amatų
tančiai darbininkų pametė! stangas suveržti krizio na- Darbininkų Pramoninės U- 

darbininkų pečių, nijos ir Bendro Fronto iš- 
kad darbininkai statyti reikalavimai privalo 

__ x.__________ ________ v_________ iri but diskusuojami kiekvie- 
ti narines mokestis ir ases-įtokiuo budu pasitarimui ir-noj dirbtuvėj. Bendras fon- 

privalo apimti visus 
darbininkus dirbtuvėj, ar 
jie priklauso prie Adatos 
Amatų Darbininkų Pramo
nines Unijos, kompaničnos 
unijos, arba yra neorgani
zuoti darbininkai.

Su geru prisirengimu, iš
renkant gerą eilinių narių 
Bendro Fronto Streiko Ko
mitetą vedimui streiko, su 
pagelba Adatos Amatų 
Darbininkų Pramonines U- 
nijos tasai streikas bus lai
mėtas, nepaisant išdavystės 
ir teroro, kurį kompanična 
unija po lovestoniečių va
dovybe dabar naudoja, for
moje gengsterių ir ginkluo
tų užpuolikų ant darbinin-

vykę, Įstojo į tą uniją.
Naujas, galingas įrankis 

i šioj kovoj yra Bendras 
Frontas. Tai yra reikšmin
giausias darbininkų klasės 

.ginklas kovoje už organiza-
išnaudo- į ciją. Daugelį kartų išduo- 

Jų algos yra badavi-(ti Amerikos Darbo Federa- 
nariai kompaničnos 

kaip šeši!unijos pradeda suprasti, 
Jie turi; kad Bendras Frontas yra 

prie.jų tiltas linkui tikrųjų sąly- 
Krizis’gų dirbtuvėse, į reikšmingą 

sąlygų, 
Neorga- 

maty-

nuolatos | ti derybas su bosais išven
gimui streiko arba sutaisy-

įvertė skubiau dirbti. Tuks- kams algas

savo šeimynas;
Kviečia

Sekretorius V. V.

ROCHESTER, N. Y
LD.S. 11 Kp. Susirinkimo

Kadangi susirinkimas sausio Bįrnba 1 bal J.
L buvo paprastas, o sykiu Lai.; daktaru kvotėju Dr. Pa- •

- - ' nariai^ buvo Jevičius 38 balsais.

ir kompanična unija 
būt sudaužyta, c.„ 
kams apleidžiant reakcinę 
uniją ir prisidedant prie 
vienatinės adatos pramonės 
unijos — Needle Trades 
Workers Industrial Union 
(Adatos Amatų Darbininkų 
Pramoninės Unijos).

A. Sereika.

IŠ LIETUVOS
Apsuka Darbininkus

Virbaly j Saibavičiaus lent 
pjūvėj kol ėjo statybos dar
bai, tol mokėjo už 10 valan
dų darbų 4 litus; vėliau už' 
8 vai. darbo dieną pradėjo 
mokėt jau tik 3 litus. Dar- • 
bininkams reikia kovot del 
didesnių algų.

tą reakcinę uniją, žinodami, > štą ant 
kad viskas, ką jie turi iš tos! Jie žino, __  ______
unijos, tai privilegiją mokė- yra labai nepasitenkinę, 

mentus, leidžiant viršinin- bendram veikimui šaukiasi! tas 
kams imti graftą iš fabri- International

bet taipgi kantų. Balsai, paduoti už' ment Workers Unijos socia-
> nu-1 revoliucinę opoziciją lokalų | listinius viršininkus.

kompaničnos j rinkimuose kompaničnos j Susivieniję tame darbe ir 
Tie re-j unijos, aiškiai parodo, jog I vadovybėj kovos prieš dar

bininkų sąlygų pagerinimą 
yra lovestoniečiai, su Zim
merman kaip galva. Tasai 
žmogus, kuris giriasi savo 
veikimu Patersone, sulau
žyme šilko audėjų streiko, 
dabar deda pastangas ne- 
daleisti sukniasiuviams sėk
mingai vesti streiką. Jis 
naudoja radikališkas fra- 

____  Izes, kuomet tuo pačiu sykiu 
labai blogėjo; siautė bedar-j priešinasi galingam įran- 
bė. Adatos Amatu Darbi- kiui,;<kokį darbininkai turi 
ninku Industrinė Unija ve- savo kovoje prieš bosus — 
dė puikų vajų ir ne tik su- Bendram Darbininkų Fron

Jie žino, 
Bendras.kad darbininkų

Frontas ne tik yra reikš-

kontraktorius

žino, i darbininkai kovos. Jie pra- 
kad jeigu karta darbininkai j deda suprasti vienybės rei- 
susivienys dirbtuvėse, tai į kalingumą, ir jokios intri- 
tuomet bus galas A.D.F. va- i gos ir jokie kompaničnos 

i x.i unįjos viršininkų manevrai 
negali jų sustabdyti nuo ko
vos.

Sukniasiuviai daug ko iš
moko iš kailiasiuviu strei
ko, kuris buvo keli mėnesiai 
atgal. Čia taipgi sąlygos

dovvbės kontrolei ant 1.-I 
500,000 dari uninkų Ameri
kos Darbo Federacijoj. Jie 
žino, kad laimėjimas atei
nančio sukniasiuvių streiko 

laimėti. Jau ir pirmiaus ko- bus signalas kitų pramonių 
vojo negrai darbininkai, 
darbininkai, paeinanti iš 
Pietinės ir Central. Ameri
kos, ir italai darbininkai, ir 
pripažindami Adatos Amą-

darbininkams stoti į kovą.
Bedarbiai taipgi žiuri i tą 

kovą. Juos išdavė reakci
niai viršininkai, kurie trok
šta nuo jų atsikratyti, iš-PITTSBURGHIECIU KONCERTAS “LAISVĖS”IR “VILNIES” NAUDAI gelbėti programoj dalyvauda- 

Į mi. Prie orkestros bus ir vįer 
į nas geras italų dainininkas. 
I Svarbu visiems bus išgirsti.
i Su clevelandiečiais eina su- 
| sirašinėjimas. Iš ten žada kas 
i nors iš dainininkų pribūti ir 
mūs koncerto programoj daly
vauti.

Tad visi turime šiame kon
certe dalyvauti . Įžanga labai 
maža, visiems prieinama, 
lyvaudami ne tik patys gra
žiai laiką praleisime, bet sykiu 

tų bus visai naujų, kurių pitts- mielu noru apsiėmė mums pa-1 ir mūsų spaudą paremsime.

PITTSBURGH, Pa. — Sek-: burghiečiai nėra girdėję. Ra-j 
madienį, sausio 31 d., L.M.D. i telis specialiai prisirengęs prie 
svetainėje, 142 Orr St., ture-; programos pildymo. Drg. Čes- 
sime puikiausią koncertą dar- 1 »iutė, Ratelio Choro mokytoja, 
bininkų spaudos naudai. deda visas pastangas, kad šiuo 

Didžiąją dalį programos iš- i laiku Ratelis pasirodytų pui- 
pildys Liet. Dailės Ratelis. ; 
Dainuos Choras, taipgi seks- 1 
tetas, duetai ir solistai. Solis-

kiaušiai.
Kalbėjausi su itahj darbi

ninku. orkestros nariais. Jie

Da-

Ladies Gar

Susivieniję tame darbe ir

Komunistų pareiga akty
viai remti tą streiką, jame 
aktyviai dalyvauti. Kiek
vienas komunistas, dirban-

Tą pačią dieną bus A.L.D. 
L.D. 4 Apskričio konferenci
ja. Po konferencijai prasidės 
koheertas. Svečiai iš kitų mies- fis tos pramones dirbtuvėj, 

dalyvaus, privalo suorganizuoti 
susieiti ir dirbtuvės darbininkus 

! sti’eiką.

tų taipgi koncerte 
Bus proga su jais 
draugiškai pasikalbėti.

Koncertą rengia K. P. 5 i 
į Distrikto Lietuvių Biuras, A.L. 
D.L.D. 4 Apskritys, A.P.L.A. 
1 Apskritys ir Dailės Ratelis. 
Prasidės lygiai 7 :30 vai. vaka- 

i re.

NASHUA, N. H.

tos

Didelis Išnaudojimas
Arti Anykščių (Ukmer

gės aps.) per upę Šventąją 
nauskas pertoli nuvažiavo apie Į statė tiltą. Dirbo apie 60 
Bimbą. Kad Bimba kadaise j darbininku. Gaudavo UŽ 
norėjo padaryti, kaip kad šian . darbo valanda tik p0 50 
dien sklokimnkai ir nepadare,; ‘ r
tai nėra fakto. Jis yra dau
gumai lietuvių ir 1 
darbininkų žinomas, kad sto-

—60 centų, nors darbas la- 
kitataučiu bai sunkus.

“Balsas”

Dienos j

LIETUVĄ
Greičiausi

Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
PuUtor geležinkelio susisiekimą* Ii 

BREMERHAVEN J LIETUVA
Taipgi nuolatiniai kas savaite Išplaukimai gerai Žino
mais Lloyd Kabininiais Laivais. Ulsisakykit vietas 
pas vietinius agentus, reikalaudami Lloyd laivakorčių, 

suteikiant greičiausią patarnavimą.

North German Lloyd
57 Broadway New York

Komitetas.

a®

Dailės Ratelio Choras, Pittsburgh, Pa.

Susirinkimas 1 d. vasario, Į 
pirmadienį, 128 
kp. bus laikomas pas V. Vil-

I kauskuš po num. 341/2 High 
St. Visi nariai dalyvaukite

i šiame susirinkime, nes turime 
1 daugelį dalykų aptarti, kas 
; link mūsų vajaus gavimui 
i daugiau naujų narių mūsų 
'draugijai. Susirinkimas pra
sidės 7-tą valandą.

Visi nariai, pribūkite laiku, 
nes dar turėsime kitą mitingą 
po šiam, tai A.L.D.L.D. 42- 
ros kuopos mitingą, kurios vi- 

’ si nariai turi dalyvauti; atsi- 
; veskit ir naujų narių prirašyt;, 
’šiame susirinkime turėsime 
į daugelį reikalų apsvarstyti 
j darbininkų naudai. Turėsime 
valdybos rinkimą, taipgi rei
kės išrinkti komitetą mūsų , 

i spaudos platinimui, kad palai
kytume darbininkišką spaudą 
skaitytojais. Šioje bedarbėj i 
daugelis negali užsimokėti už ■ 
laikraštį, o skaityt nori. Tai-' 

j gi bus išrinktas tam tikras ko- 
j mitetas, kuris rūpinsis palai
kyti savo spaudos skaitytojus. 
•Tad, visi draugai, dalyvaukite 

i šiame svarbiame susirinkime., 
Į Nepamirškite atsivesti naujų 
j narių prirašyt į tas draugijas, 
j nes abidvi yra labai reikalin- 
| gos. Viena iš jų, kaip mato- Į 
Įte, yi*a pašalpinė; šelpia savo į 
i narius, ištikus nelaimei, ir pri-i 
žiūri juos. O labiausia mūsų ! 
miestelyj neturėjom jokios' 
pašaipinės draugijos, kur ga-! 
lėtų priklausyt moterys bei 
merginos. Būdavo girdėt daug 
nusiskundimų, kad mes neturi
me laisvos pašalpinės, kur ga

ilėtų priklausyti ir vyrai ir mo- 
1 terys. Taigi dabar tas truku-

S.D.d . (?)

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!
Literatūros, politikos ir visuomenės mokslų darbininkų Žurnalas

PRIEKALAS”
1932 nt. pradeda eit kas mėnuo, 49 p. didumo, gausiai i list mojam as

“Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio j mėnesini, o taipogi pla
tesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato su
stiprinimas duoda galimybės 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
ni ir išvengti visos eilės trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

“Priekale” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaizduo
jantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimų, kovų 
ir atsekimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 
ir kitu kapitalistinių šalių darbininku ir darbo valstiečių gyve
nimą ir kovą, ir rašoma visais aktualiai proletarinės literatūros 

• klausimais.
“Priekalas” turi nuolatini skyrių “Socialistinė SSRS. statyba,” 

kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba ir kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjimu svarbesnių SSRS, 
socialistinės pramonės jmonių, sovehozų ir kolchozų gyvenimas 
ir augimas.

“Priekalas” daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 
pastovu skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikyba, ku
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
skraistėmis, veikimą ir darbus.

“Priekalas” nesitenkina Vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta
tybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse jis 
rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 
“Kapitalo šalyse,” “IŠ revdhidnio judėjimo istorijos,” “Biblio
grafija ir kritika” ir kitus.

“Priekalo” reguliarus išėjimas ir visų uždavinių išpildymas pir
miausia priklauso nuo aktingos mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėju paramos. Toad reikalinga iš anksto 
užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu
siai remti j j.

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

PRIEKALO” Kaina:
Amerikoj: metams — 2 doler. 

G men. — 1 doler. 
atsk. egz. — 20 cent

Argentinoj ir Brazilijoj 
metams — 1 doleris 
0 mėn. — 50 cent 
atsk. egz, — 10 cent

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Niko laka j a 7 
izdt “I nos tranai ch 

Rabočich” 
Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj beto dar galima 
lisirašyt per “LAISVĘ”



*

Puslapis KėMrtas 4'

LAWRENCE, MASS

ATGAL Į AMERIKĄ
---- -----—---- - R. MIZARA —

tinu—antrosios! 
trošku.
ri, kadangi katinas šoka laukan.

i kad patenkinti šunį, poniutė kiekvienoj 
j stotyj šaukia tarnaites arba pati veda šu- (spėkų, tai parsikvietė visą šta

bą iš Bostono apielinkės, kad 
programą išpildytų.

Vyriausias kalbėtojas buvo 
..       i, kuris 

atmosferaJvisiškai *ki- bičiuliuojasi su dama. Ana duoda jam ir!pradėjo nuo Adomo ir Jievos, 
’........................... traukinio čokolado. Kavalierius, po kiekvie- kaip senovės lietuviai garbiho

Inam kąsneliui čokolado, lenkiasi ir bučiuo- dievus, degino jų garbei au-

•Vi I

Pfenktadien., Sausio 29, 1932

kysim, tegul patys svečiai nuspręs. PHILADELPHIA, PA.
Gera muzika , visus linksmins, o šo- ~ . ,.
kčjai galės smagiai pasišokti įvai- ■ . Svarbios prakalbos bus sekmadie- 
rius šoldus. Tat visi dalyvaukite. I 31 sa.usio, Workers School I* orum, 
Kurie turite paėmę tikietų'pardavi-(911 . Girard Avė. Kalbės Hubert
nėti, tuojaus sugrąžinkite komisijai. I narys Bedarbių Tarybos.

Rengėjai, i * radzi0. 3 vai. po pietų. Visi hetu- 
(24-25) ' v*a* darbininkai dalyvaukite.
' ’ 1 Komitetas.

BAYONNE, N. J.
Bedarbių Taryba rengia puikų ba

lių sekmadienį, 
Kliubo svetainėje, 197 Avė. E. 
šauni 
visus 
bius.

,Kas link dirbtuvių, parašy
siu atskirai; šiuo kart tik tiek 
pažymėsiu, jog kaip šis mies
tas stovi, dar nėra buvę tokio 
baisaus l^rizio, kaip dabar.

Kaišedorietis.

Sandariečių Jom ark as; Nacio- 
nalės Audėjų Unijos Dar
buotė; Baisus Krizis.
Sausio 17 d. sandariečiai tu

suKompartmėnte Šuniui re j o surengę koncertėlį
Bet langa atidaryti poniutė neno- Prakalbomis paminėjimui Susi- 

Na, tai ^emJ7°

(Tąsa)
Vadinasi, Lenkija paskendus krizyj ligi 

kaklui. Žmogus pripažino, kad revoliuci
nis judėjimas labai kyląs. Žydai, be to, į 
viską grobią...

Vienuoliktą vai. apleidę Varšavą į Ber
lyną pribuvome 10 vai. ryto. Nereikia nė 
aiškinti, kad Vokietijoj, kuri yra taip jau 
paskendusi krizyj. 
tokia. Tuojau pažvelgus per 
langą matai tvarka, budinkus diametrą-!. . v ,
iin; t onViini 1 poniutei ranką. O šuva sau ėda apsi-liai priešingus, negu Lenkijoj. »•’ ./ . , . , v. . 1 itai ciki laižydamas be jokio bučkio... (kiauši

Kažin kas pranešė poniai, kad aš vyks- kus. 
tąs iš Sovietų Sąjungos. Klausia ji ima-

Paaiški, kad Aquitania išplauks n£s: 
—Kaip ten viskas? Ar daug žmonių 

miršta iš bado?
—Savo akimi nemačiau nė vieno—aiški-

» Lietuvių Amerikoj 
30 metų jubilėjaus. žinoma, 
jie čia ant vietos neturi gana

nį laukan “na spacier.”
Važiuoja lenkas kavalierius—taipgi su 

diplomatiniais kredencialais. Pastarasis Ferdinandas Bagočius

kas; o dabar, sako Bagočius, 
tai dievai valgo sūrius, sviestą, 
____ inius, teliukus ir paršiu- 

. Toliaus Ferdinandas per
simetė ant Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj; gyre, kad jis 
turįs narių apie 20,000, gi pi
nigų apie milioną dolerių; esą, 
pirmiau apsivalėm nuo kata
likų, o dabar apsivalėm nuo 

į bolševikų, tai ir išaugsime na- 
nau jai.—Tačiaus,.galimas daiktas, kad tie,Iriais ir kapitalu tiek ir tiek. 

ci„ sl.a. steigsiąs prieglaudos 
namą, kolegijas, sutrauksiąs į 
krūvą visas pašai pines draugi
jas; paleisiąs visur apmoka
mus agentus, būsią kaip “in
surance” kompanija. Pri- 
pliaupč jis ir daugiau visokių 
pagyrų ir nesąmonių.

Bet Bagočius pasistengė, 
kad nei Vienu žodeliu nepri- 
simint apie dabartinį krizį 
ir bedarbę, apie bankų bank- 
rūtijimą ir t. t. Darbininkų 
vargai, tokiems yra svetimas

Berlyne
Berlyne tenka išbūti net dvi su puse 

dienos. .
iš Cherbourg© tik 16 d. gruodžio. Nusita- 

. riau todėl padalinti penkias dienas per pu- 
:sę: Berlynui ir Paryžiui.

Nueinu į Curnard Linijos raštinę Berly
ne ir teiraujuosi apie išplaukimą laivo ir 
kitas kelionės smulkmenas. Raštinės dar
bininkas pasako man ypatingą dalyką. 
Užklausęs, iš kur aš sugrįžtu, jis sako, kad į 
visi Jungtinių Valstijų piliečiai, lankęsi! mesni ir raudonesniais veidais negu kurioj 
Sovietų Sąjungoj, turi būti Cherbourge J. i nors kitoj šalyj njatęs. 
V. gydytojo išegzaminuoti.

—Kodėl, kaip tai?—teiraujuosi.
—Nežinau. Tokis jau patvarkymas. J. 

V. vyriausybė, matomai, įsitikinus, kad 
SSSR, didelis riesanitarumas viešpatauja 
ir todėl nori savo piliečius pirmiau pagy
dyti šitoj pusėj okeano, jei surastų, kad 
tie piliečiai gavo ligų Sovietų Sąjungoj. 1 k’,'Vr i > r i •• • kt ■vi l-i v i- siminė, ir apie sav—Tai ne pagydymo klausimas,—sakau Lenkijos Į Now Yoikątua žyde H]]rną psn r]an(y sl<f
jam, o tikslas pakenkimui ir pažeminimui artiste. Ji gimusi Lenkijoj ir dar dabar yra r
^Toliau jis mL aiškina kad jei tokis.as-j^ r p ^k^kad °Sš (aš dablr Zs'atenyghiu

I biei“ls jei -negautų!ši^aka»-^i .^ai 

išplauksiant į Ameriką, tai jis nereikalau- i U

ką nenori nieko dirbti, miršta. Darbų So
vietų Sąjungoj tiek daug, kad stokuojama 
darbininkų, milijonų jų. Darbo žmonių 
masės entuziastiškos. Darbininkai links-

' Nepatikau damai, nors, turiu prisipažin
ti, nepasakiau visko, kas jai reikėjo pasa-

' kyti. O jai reikėjo pasakyti, kad Sovietų 
'Sąjungoj tokių stebuklų nebūtų, kur sam
dytoją, mokėdama tarnaitėm po du zlotu 
į savaitę, vežtų jas trečioj klasėj, o šunis 
ir katinus gabentu antros klasės vagonuo- dalykas, 
se. * . _ .Užbaigdamas, Bagočius pri- 

'C; girdi, aš 
i jums esu daug skolingas;'lei-

Lenkijos piliete. Jos vyras tūlo žydų laik-jįe q advokatus), rengėte ma
ino naudai prakalbas; tai, esą,

Parodė ji man 
ja egzaminacijos. Pasiginčinus, žmogus P<elias ^arpas iš Lenkų laikraščių (Poz- 
nairalimis nataria man važiuoti i Parvžiu pamaus), kur stačiai raginama lenkai pa
to randasi Cunard kompanijos viršinin" i fašisįaiž^ų Pogromus, 
ku. Ten, esą, gausiu daugiau ir aiškesnių Sužinojai, kad aš vykstu as Sovietų Są- 

C 7 o o n owlzinn fFnrlifii vkQ Izncdn.
patarimų.

Berlynas, kaipo miestas, švarus ir tvar-į 
kus. Bet šiuo tarpu jis pusiau apmiręs, | 
negyvas. Gatvės apytuštės, dieną ir vaka-! . v. r .V1 _
ra; kavinės, restoranai-taip jau. Krau- k,a šiandien,-pasakoja moteriške.- Visur 
tuvių langai išpuošti ir užkimšti tavorais, 
bet jos beveik tuščios.. Žmonių veiduo- ( 
se kokis tai apsivylimas reiškiasi. ______
didelis kontrastas, palyginus Maskvą su ( 
(Berlynu! Ten viskas verda, juda, kunku
liuoja. Gatvės, krautuvės, teatrai, muzie
jai ir kitos įstaigos užsibrukę. Gi čia, kur 
neisi, visur apytuščia. Tiktai proletari
niuose distriktuose matai daugiau judru
mo. Stoka laiko ir vokiečių kalbos neleido 
pamatingiau susipažinti su esamomis są
lygomis, bet jau paviršutinis apsižvalgy
mas parodo tą nepaprastą skirtumą tarpe 
augančio komunistinio—darbininkiško — 
pasaulio ir griūvančio kapitalistinio.

Tiesa, Berlyne viskas labai pigu (per
kant doleriais). Už genis pietus, viduti
niam restorane, sakysime, užmokėsi 40c. 
ir dar gausi gerą, stiklą alaus. Apsistojau 
antros kategorijos viešbuty j, kur už kam
barį moku tik 75 centus už parą. Kamba
rys švarus ir turi šiltą vandenį. Drabu
žiai ir kitokį daiktai krautuvėse taip jau 
dikčiai pigesni. Bet iš to tuojaus galima

jei negautų I šią prakalbą veltui sakau ii

jungos, ji ihan aiškina (tyliai,., pakuždo
mis), kad ir Lenkijoj greitu laiku bus tas 
pats, kas 14-ka metų atgal buvo Rusijoj.

—Negali ilgiau tęstis tokia padėtis, ko-

vargas, skurdas, biednatvė. Persekiojimas 
tautinių mažumų vis didėja. Aršiau, negu 

Kokis Iprie caro buvo'
Bot pati moteriške nepritaria Sovietam. 

| Jinai mano, kad ten “nėra laisvės.” Klau
siu, kas jai sakė ir kokios laisvės ji nori. 
Moteriškė pasakoja, kad jai pasakojęs tū
las artistas, rusas, pabėgęs iš SSSR. Va
dinasi, kontr-revoliucionierius-baltagvai’-
dietis.

Bjauru važiuoti per Europą. Rubežius 
prie rubežiaus. Per dieną turi pereit kė
lias šerengas įvairių viršininkų. Jie žiūri, 
krečia tavo bagažus ir vis išdidžiai.

Paryžiun pribuvome apie 8 valandą ry- 
. Čia laukė laivo kompanijos atatinka

mi agentai, kurie suteikia tiems, katrie 
vyksta per/jų kompanijas į Ameriką, pata
rimus, kaip ir kur apsistoti. Nereikia aiš
kinti, kad tie patarimai eina naudon daž
niausiai ne keliauninkui, bet jiems arba 
viešbučiu savininkam. Bet vistik be fran- A V 7 I ** t

daryti išvada ir apie darbininkų uždarbį, cūzų kalbos žmogui, kad ir toki patarimai 
Jis mažas. Pasikalbėk su vokiečiu darbi- dažnai pagelbsti bent tuo, kad esi tikras, 
-ninku apie pigumą, tai jis sarkastiškai nu-' jog ten gausi kambarį. ;
sišypsos ir užkeiks. Apsistojus antraeiliniam viešbutėly,, ne-sišypsos ir užkeiks. Apsistojus antraeiliniam viešbutėly,s ne-
■j —Su doleriu ne sunku kas nusipirkti,—; toli geležinkelio Saint Lazare stoties, sura- 
atšaus jis tau.—Bet tu pabandyk Nusipirk- ■ dau visą eilę suplaukusių iš visų Europos 
ti su marke. Beje, pabandyk užsidirbti tą! kraštų žmogių, keliaujančių į Jungtines 
markę ir už ją nusipirkti, tuomet žinosi,' Valstijas. Be to čia apsistoję ir Amerikos 
.kaip pigu! Idarbininkų .delegacijos nariai,, grįžtą iš So-

I vietų Sąjungos.
Važiuoja visa eilė čekoslovakų, lenkų ir 

jugoslavų, o taipgi vengrų į Kanadą. Tai 
vis daugiausiai motinos su vaikais,' kurių 
vyrai ir tėvai ten jau nuo senai gyvena. 
Išvargę. Bet viliasi, kad pasiekę Kanadą, 
susilauks puikių dienų. Gerai, kad nors to
kia viltimi galima kelionės sunkumus paį
vairinti ir palengvinti. Visi vaikučiai ir 
motulės sunumeriuoti, kaip gyvuliukai. 
Užvedžiau pasikalbėjimus su viena lenke 
darbininke, motina trijų vaikučių, su ku
riais jinai keliauja pas vyrą.

—Ar tamsta tikiesi Kanadoje turėsianti 
gerus laikus?—užklausiau.

Pamąstė moteriškė. Atsiduso ir atsakė:
(Bus daugiau)

Į Paryžių
Berlyną apleidau sekmadienį. Tuo pa

čiu tarptautiniu traukiniu iškeliavau, kaip 
ir atkeliavau. Antraklasis vagonas pilnas 
lenkų. Tūli jų vyksta į Paryžių, bet di
džiuma į Cherbourgą ir iš ten—Amerikon, 
arba Kanadon. <

Ištisą dieną turėjau progos prisižiūrėti 
j ponus.
v /Štai vyksta tūla dama—Lenku konsulo 
Ullėj (Franci joj) žmona. Vyksta ji į Pa-Į 
ryžių, o iš ten į Lillę. Pasiėmusi pati sau 
visą koippartmentą. Diplomato žmona, 
mat! Vežasi buldogą (šunį) ir katiną. 
Taipgi dvi tarnaites. Pastarosios sėdi tre
čios klasės vagone, o pati su šunim ir ka-

HMm

London.—Submarinas M- 
2 nebeišsikelia iš po van
dens. Manoma, kad visa 
valties įgula iš 50 žmonių 
yra žuvus.

Madrid.— Ispanijos jėzu
itai ruošiasi bėgti palikę sa
vo guštas. Mat, valdžia kon
fiskuoja jų nuosavybę.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PRANEŠIMAS
S. BOSTON, MASS

Laisves Choras rengia vakarienę 
ir šokius pirmadienį, 22 d. vasario 
(February), po No. 376 Broadway 
(Piliečių Kliubo svetainėje). Pra
džia 6 vai. vakare. Prie vakarienes 
bus gera muzikalė programa. Tikie
tus galima išanksto nusipirkti pas cho , 
riečius. Tikieto kaina vakarienei ir 
šokiams 75c., vien tik šokiams 40c.

Kviečiame visus dalyvauti.
Rengėjai.

(24-25)

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 77 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 31 sausio, Mažeikos 
svetainėje, 185 Jersey Ave., 2:30 vai. 
po pietų. Visi darbininkai dalyvau
kit šiame susirinkime del aptarimo 
platesnio veikimo mūsų organizacijos 
naudai.

Sekr. K. Dzevecko.
(24-25)

WILKES BARRE, PA.
Liet. Darbininkų Susivienijimo 7 

kuopa rengia koncertą ir šokius šeš
tadienį, 30 sausio, Workman’s Circle 
svetainėje, ‘69 S. Hancock St. Pra
džia 7 vai. vakare. Aido Choras duos 
puikią programą, o vėliau bus šokiai 
prie geros muzikos. Turėsime ir 
skanių valgių jr gėrimų. Pelnas šio 
parengimo ei apmokėjimui duok
lių į draugiją už 7 kuopos tuos na
rius, kurie delei bedarbės negali už
simokėti. Įžanga vyrams 35c., mote
rims 25c. Kviečiame visus atsilanky
ti ir pagelbėti savo draugams bedar
biams?

Rengėjai.
(24-25)

_ NEVY BRITAIN, CONN.
A.L.D.L.D. 27 kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 1 vasario (Februa
ry), po No. 153 Kelsey St., pirmos 
lubos, 7 vai. vakare. Draugai, atei
kit laiku, nes bus ir L.D.S. 108 kuo- 

susirinkimas toj pačioj vietoj.
J. V.
(24-25)

31 sausio, L.A.U.
Bus 

muzika šokiams. Kviečiame 
atsilankyti ir parerhti bedar- 
Įžanga 35c. ypatai.

Rengėjai. •
(23-24)

DETROIT, MICH.
Vakarienė su Programa

Sausio 30 d., 7 vai. vakare, Drau
gijų svetainėje, 3302 Junction Ave., 
atsibus šauni vakarienė su programa 
ir prakalbomis. Dainuos Aido Cho
ras ir bus kitų margumynų. Rengia 
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
Karoliaus Požėlos kp., naudai Kentu
cky nukentėjusiems angliakasiams. 
Dalyvaukit visi. įžanga veltui.

(23-24)

po.s
Pirm. V.

ELIZABETH, N. J. 
Kepurių Vakarėlis 

^L.D.S.A. 4 kuopa rengia
„„„ . ...............  x vakarėlį, kuris įvyks sekmadienį,’sau-t
ry), Rusu Name, 995 N. 5th St.,! SI° L.D.P. Kliube, 69 So. Park | 

Visos narės ateikite, i st-» Elizabeth, N. J. Pradžia 7 vai. ; 
Atsives- I vakare.

; Draugės ir draugai! Mes, L.D.S. | 
i A. 4 kuopa, kviečiame visus, be skir- 
; tumo, senus ir jaunus, ateiti į šį 
i vakarėlį ir laimėti dovanas: taipgi 
I linksmai pasišokti. Bus duodamos 
i dvi dovanos: 1-mą dovaną gaus, kas 
Į turės gražiausią kepurę, antrą <lo- 
’ vaną gaus, kas turės prasčiausią ke- 
| pure. Kas neturės savo kepurės, tai 
įgalės nusipirkti čia pat ant vietos, ninku klausimais.

Kviečia Komisija.
» (24-25)

PHI LA DELPHI A, PA.
L.D.S.A. 11 kuopos susirinkimas j 

bus pirmadienį, 1 vasario (Februa- i 
i, 
8 vai. vakare, 
yra 
kit

svarbių reikalų aptarti.
ir naujų narių.

Seki'. B. Ramanauskiene.
(24-25)

RIVERSIDE, N. J. 
Vakarienė ir Šokiai

A.L.D.L.D. 142 kuopa rengia 
kią vakarienę šeštadienį, 30 sausio, 
Lenkų svetainėje, Lippincott ir Ner- 
sey Avė. Pradžia 7 vai. vakare. 
Apie vakarienės gerumą nieko nesą-

pui

kepurių

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia “vagių” va

karėlį, subatoje, 30 d. sausio, kaip 
8 vai. vakare, Rusų Liaudies name, 
995 N. 5th St. Bus gera “džiaz” 
orkestrą. Malonėkite visi dalyvauti.

Kviečia Lyros Choras.— 
(23-24)

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

l mas įvyks pėtnyčioje, 29-tą sausio, 
79 Jackson St., Newark, N. J. Visi 
nariai dalyvaukime ir atsiimkite kny
gą “Naujo Karo Gaisras,” kuri tik 
dabar išėjo iš spaudos.

Susirinkimas prasidės 7:30 vai. va
kare.

(23-24)

MONTELLO, MASS.
Komunistų Partijos Lietuvių sky

rius rengia diskusijas sekmadienį, .31 
sausio, Liet. T. Name, 
vai. vakare.
Sklokininkai eina su Komunistų Par
tijos Linija, kaip Jie
Kviečiame visus ateiti ir apginti sklo- 
kininkų pusę. Apart 
ir šiaip diskusuoti šių

Rengimo

Pradžia 6:30
Diskusijų tema: “Ar

Skelbias?”

to, galėsime 
dienų darbi-
Komitetas.

(22-25)

■nieko nereikalauju už ją. — 
i Tai ir puikus “atsilyginimas” 
i—kandidatuoja į Susivieniji- 
j mo prezidentus, garsinasi, sa
vo biznį reklamuoja, ir supra
skite, tik jums “gerą” daro!

Manau sau: veidmainy tu, 
veidmainy; kurie žmonės tave 
mokino, pinigus ant tavęs au
kojo, tu šiandie ant jų ugnia 
spjaudai.

Po Bagočiui, pirmininkas 
perstatė kalbėt Lawrence’o 
“veteraną” daktarą Mikolaitį. 
Šis stena, stena ir galų gale 
šiaip taip pradeda; girdi, aš su 
ponti Bagočium nesutinku; jis 
labai bedieviškai kalba; dabar 
dievai tik gaidžių kiaušinius 
valgo, o jis sakė, kad paršiu
kus, teliukus. Na, ir pradėjo 
apie meilę artimo ir apie kitus 
įvairius galus, kad klausant ne
žinai žmogus nei ką jis nori 
pasakyt; klajoja, kaip sapne; 
ir galų gale užbaigia: “su die
vo pagelba linkiu būt vi
siems.”

Po tokios prakalbos žmonės 
vieni šnekasi, kad tai “ne^dak- 
taras Mikolaitis kalbėjo, bet 
kas kitas jame kalbėjo.”

Programoj buvo 'jaunuolių 
orkestre iš Bostono priemies
čio. Pagaliaus, užbaigiant or
kestrą sugriežė “Lietuvą tėvy
nę,” tuom ir užbaigta.

Narių į S.L.A. gal įsirašė 
vienas ar du, ne daugiau. Bu
vo ir aukos renkamos ųadert-' 
gimui lėšų; bet pirmininkas 
neprapeŠe/^kiek, surinko; tur
būt, nedaug kad sarmatinoši 
net paskelbti'' į

■ ; . C-' '■

Kai del , pažangaus darbi
ninkiško: veikimo Lawrence, 
viskas neblogai tvarkosi. j

Sausio 17; d. Načlonalė Au-t 
dejų Uniją, turėjo sušaiikus 
masinę konferenciją, kurioj 
buvo delegatai puo daugelio 
kliubų, draugijų, kuopų, cho
rų ir kt. Plačiai apsvarstyta 
bedarbės klausimas Lawrence 
ir išrinkta ^pastovus miesto ko
mitetas, kuris rūpintųsi bedar
bių organizavimu delei pašal
pos gavimo, del vendų nupigi- 
nimo, del elektros ir gazo kai
nų numušimo darbininkam 
naudotojam, del prisirengimo 
prie visuotinos bedarbių de
monstracijų dienos, vasario 4.

Buvo aptarta ir daug kitų 
dienos klausimų. Nacionalė 
Audėjų Unija dabar užima 
pirmą/ vietą tarptautiniame 
darbininkų judėjime Lawren
ce.- . ■ H
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LAISVES’ BENDROVĖS METINIS SUVAŽIAVIMAS
|vyks Nedėlioj, 14 d. Vasario-Feb., 1932

PUIKIAI ĮTAISYTOJE GRAND ASSEMBLY
< . ‘ ■ I

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

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

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

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

PRAŠOME IŠANKSTO ĮSIGYTI TIKIETUS

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 Tęęis iki 12-tai Vai. Nakties.
Vien tik ant šokių įžanga 50c. ypatai. Grieš RETIKEVIČIAUS Orkestrą.
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Darban, Išbaigi Platini 
Darbininku Kalendorių

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

Norintieji užsisakyti po vieną knygą, mokestį galite prisiųsti pašto ženklais 
(stampomis), 5 arba 2c stampomis. Ap- laike 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
Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 

ir šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.
KAINA 25 CENTAI, GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMS
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Penktadien., Sausio 29, 1932 Puslapis Penktas

¥ T I T*1 HP I f* 0 I KT I /"l 0 ! kokiais apsileidėliais arba pro- 
V 1 S 1 H i m i / I N I i f % •letariniais numil’ėHais.

[priprasti ateiti į- ;parengima tė teismo ir policijos išlaidas ■' Lucky Strike cigaretams.
.......... lion TiaLnr vien Snimvnn . Lucky Strike gamyboje Jpabaigos. !120 litų. Dabar visa šeimyna

Delegatai, Visi Būkite 
Sąryšio Konferencijoj

LIETUVIS GRABQyra naudo- , 
jama tiktai puikiausias tabakas, ! 
“Tabako Derliaus Smetona,” ir dar 
prašalinama per paspraginimą tam 
tikros erzinančios medžiagos, kurios ■ 
savaime būna kiekviename tabako | 
lape. Bet sykiu su paspraginimo 
procesu yra vartojama ir ultra-viole- I 
tiniai spinduliai.

Apart moksliškų gaminimo prie
monių, padarančių Luckies geresniais ‘ 
cigaretais, jie yra supakuojami Į nau- į 
jus celofaninius pakelius, kurie akli
nai užlipinti, taip kad prie cigaretų 
neprieina drėgnumas, ir jie visuomet j 
pasilieka tokie švieži, kaip kad būtų I 

I ką tik išėję iš dirbtuvės. Prie pake- ; 
! lio galo yra tokia celofaninė įskelta i 
! ausiukė; iš abiejų šonų pusių pa- < 

ėmus ją, arba vieną kraštuką prilai- 1 
kant, o kiti), plėšiant, pakelis ląbai 
lengva atsidaro. Tai irgi naujas pa- I 
gerinimas Lucky Strike gaminime. :

(APG.)

anksčiau
Reikia pasakyti, jog progra-i tiesiog badauja ir neturi pa

in a buvo 
mos dalyviai 
duotis pagirtinai. 
do-Lyros Choras, 
Sekstetas, L. Kavaliauskaitė ir 
A. Velička. Taipgi gražiai i 
padeklamavo dd. Aleknavičių 
vaikučiai. j

Visiems programos daly-i 
viams A.L.D.L.D. 23-čia kp. j 
ačiuoja kuo širdingiausiai. i

Nos šis parengimas nepilnai 
pavyko finansiniai, bet organi
zaciniai pavyko gana gerai. 
Prie kuopos prisirašė trys nau- Į 
ji nariai; taipgi du prižadėjo 
ateiti į susirinkimą ir prisira
šyti. Taigi A.L.D.L.D. 23- 
čia kp. auga; ji ir vėl pasida
rys gera parama darbininkų 
kovose. •

puiki, ir visi progra-1 stogės. 
atliko savo už- Į 

Dainavo Ai- Į 
Merginų

Visi darbo kaimiečiai turi 
prieš tai protestuoti ir reika
lauti, kad jam grąžintų butą.

Kaip jau yra žinoma, A.L.D. 
L.D. 23-čios kp. veikimas bu
vo tūlą laiką suparalyžiuotas 

• oportunistinių elementų iš 
j Prūseikos k o n t r-revoliucinės 
grupes. Bet 23-čia kp., apsi
valius nuo tų sugedusių ele
mentų, vėl pradeda veikti iš- 

i naujo, ir galima laukti gana 
I gerų pasekmių ateityj. Per 

U i sukeltą oportunistų elementų 
{suirutę kuopoje, kuopa buvo 
l nustojus atstovybės broliškose 

: Tarptautinia- 
Tai bus vie-!me Darbininkų Apsigynime, 

na iš didžiausių demonstraci-Į ^darbių ^aryboje ir kt. Bet 
spaudimas į I dabar Jau suspėta išrinkti nau- 

kad|JUS atstovus į tas organizaci- 
I jas ir pradėta normaliai ir su
tartinai veikti su tarptautiniu 
d ar b i ni n k ų j u d ė j imu.

Tie draugai, kurie nenusi
minė del oportunistų kelia
mos suirutės A.L.D.L.D. 23- 
čioj kp., bet stojo darban ir 
dirbo organizacijos labui, kiek Į

, kovota šiokie bei tokie laimė- New Yorko Lietuviai Darbi- 
jimai darbininkams. Bet kur Vėl Pradeda Veikti 

; vadovauja Hillmanai ir kiti 
' tokie “socialistiniai” lyderiai,1 

• i -i • •• tai ne savaitėmis, o jau die-įDarbininkiškų Organizacijų , n« • • -•r. -• Ta j-- • v i Domis yra bloginama siuvėjuSąryšis Didžiajame New Yor-! , /
ke lošia arba turėtų lošti svar- { - - s 
bią rolę visame vietiniame lie-Į 

darbininkų judėjime, i 
praeityje Sąryšyje ne rx.Jv. . n ... 

buvo taip tinkamai ve- Lh(lZl<įją UefflOIlStraCljiĮ 
kaip kad turėtų būt, tai Vasario (FebiTiarv) 4 d. 
privalome tatai pataisy- t v J '

ti ir pritaikyti Sąryšio veikimą 
prie šiandieninių mūsų pareigų 
ir reikalavimų.

I tuos gi klausimus turės at
sakyti Didžiojo New Yorko 
Lietuvių Darbininkiškų Orga
nizacijų Sąryšio konferencija, 
kuri įvyks sekmadienį, sausio 
31 d., “Laisvės” svetainėje, 
Brooklyne ir prasidės 10 vai. 
dieną. Visi delegatai įvairių 
draugijų, kuopų, kliubų, cho
rų ii- kt. turi dalyvauti. Ne
dalyvavimas. gi būtų apleidi
mas svarbios savo pareigos.

Eilinis.

tuvių 
Jeigu 
viskas 
dama, 
dabar

Organizuokitės j Bedarbiu

Neturi praeiti nei vienas 
tuvių darbininkiškų organiza- i 
cijų susirinkimas be nutarimo! 
dalyvauti vasario 4-tos dienos Į^J 
demonstracijoje.

SPORTAS

Bendro Fronto Konferencija 
Šį Šeštadienį

jų, stipriausias 
valdžią ir kapitalistus,

i priversti juos duoti visiems ne- 
Įdarbiams tinkamą tuojautinę 
I piniginę pašalpą ir išleisti be- 
Į darbių apdraudos įstatymą vi
sai šaliai.

• Centralinė d e m o n stracija 
bedarbių ir dirbančiųjų įvyks 
Union Square, New Yorke, 
1:30 vai. dieną; paskui, 3 vai. 
demonstrantai maršuos gatvė-

jGr ei tosios Pagelbos Biurai 
I Uždarė net Bedarbių 
Registravimą

JUOZAS KOMARAS 
BROOKLYNE

<t>

•>

•>

<< i>

Joe Komaras

<p

<!

Norintieji ge

riausio patar

navimo ir už 

žemę kainą, 

nuliūdimo va

landoje iauki- 

tis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS <♦>

<:>

Laisniuotas Graborius d>

fe Pennsylvania ir New Jer- <♦>

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

<

<t>
pa-' 

ams. ■' 
tūkstan- 

galėjo, dabar gali pasidžiaug-; čiam bedarbių, jieškančių tuo- 
Įti, nes jų pastangos pradeda | jautinės pašalpos, 

1 biurai 
A.L.D.L. I uždare, 

žmones
[jau senai toks skaitlingas su-, tikėtųsi kokios pagelbos atei-{ 
jshinkimas yra buvęs. Pir-ityje; o 
i minus buvo išsidirbus kaip ir į uždare.
(kokia tradicija: daugiau neat-! t 
Įeidavo susirinkiman, 1 
;nariai. Bet šį syk turėjome 
įvirs T 

Iš čia bus demons- i tu
* " ‘ 1 - šia, tai kad pora narių buvo;

‘ ‘ tokių, kurio pirmiau buvo da-į
: vietose-linai Matulio (kuris šios kuo- 

Kentu-( bus truputį apsistojama, pa-! pos pinigus pasigriebė) suve- 
mainie-{sakoma trumpa prakalbėlė ir Į džioti, kuriuos jis norėjo prie 

iki Grand į savo sklokos palaikyti viso- 
Havemeyer ; kiais būdais. Jie 

j dabar užsimokėjo
i Tokiu būdu dalykai 23-čioj ( samdo jas tik už maistą, 
kuopoj eina gerojon pusėn.

Sausio 24 d. buvo ALDLD.
23-čios k p. parengimas, 
koncertinės p ro gra m os

UVIIlVlloLI cUl Levi IlldidUVO j4cllVU“ į v . . .

mis į City Hali, kad ten ener- i neMi gerų^vaisių. 
gingai perstatyti savo reikalą- į 
vi mus miesto valdonams.

Brooklyniečiai tą dieną anDidžiojo New Yorko darbi-;
ninkai yra ruošiami talkon su- ksčiaus turės dar savo demons- 

kurie vadovybė- traęiją. Brooldyno ir apielin- 
je kartosios unijos., rengiasi, j j kės bedarbiai ir dirbantieji 
visuotiną streiką. Tam yra yra šaukiami susirinkti ne vė- 
šaukiama bendro fronto konfe-j liau kaip 10 vai. ketvirtadie- 
rencija šį šeštadienį, sausio) nį, Workers Centre, 61 Gra- 
30 d., po pietų, Irving Plaza 1 ham Avė. T
Hall, 15th St. ir Irving Place, ’ truojama tomis gatvėmis, kur 
New Yorke. Ta konferencija eina randauninkų bei darbi- 
svarstys ir planuos, kokiais bū-Įninku streikai; tokiose ' 
dais taipgi pagelbėti Kentu-Į bus truputį apsistojama, 
cky streikuojantiem 
riams.

Kiekviena darbininkiška or
ganizacija privalo pasiųsti Į 
konferenciją savo atstovus, j siekt apie 11 vai. 
Kovojantieji A m a 1 g ameitai tinės d -------1—
kriaučiai ypač turi kreipti di-i važiuos į vyriausią demonstra- 
delės domės į šią konferenci- ’ ciją Union Square, 
ją. Nes nuo sukniasiuvių kę-' 
vos pasekmių paskui daug pri- j ganizacijos, turinčios vėliavas, 
klausys būklė ir visų kitų ada- { privalo atvykti Į demonstraci- 
tos ir proso darbininkų. { ją su vėliavomis.

Paskutinėmis savaitėmis yra dar neturi vėliavų, tai būtų lai 
įvykę keliolika streikų įvairio- kas įsitaisyti jąsias, kad tarp- 
se siuvyklose, kur vadovavo i tautinėse darbininkų demon 
kairioji unija; ir visur buvo iš- tracijose lietuviai

kniasiuviam,

Įtraukiama toliau, 
St. Extension ir

i St. kampo, kuris manoma pa- 
’. Po šios vie

tinės demonstracijos, dalyviai

Lietuviu darbininkiškos or

kų rios

Sausio 20 d. įvyko
23-čios kp. susirinkimas.

Tai tokia jau “greitoji” 
gelba New Yorko bedarbi 
Susiregistravus 7 v

c>Juozas Komaras, stiprusis 
lietuviu ristikas, jau vėl New

i Yorke. Jis dabar kas savaitę 
ritasi West Side Arena Phila-j 

idelphijoje. Neužilgo risis! 
Ridgewood Grove, Brook lyne, j 

i Jis vis taip įsiganęs ir rau
donas, kaip burokas. Iš pa- 

. , . . . . 1 i žiūros linksmas ir mandagusdabar ir registravimai .. *, . ..‘ : pasikalbėjime. Ale arenoj jis 
'žiaurus, kaip liūtas. Net ir 
ii’eferui jis moka pasakyti:, 
(taisykles pasilaikyk sau.
i B.

miestiniai 
net patį registravimą 

P i r m i a u s m o n y d a v o 
registruodami, kad jie

P a s k u t inėmis dienomis į i 
kaip 6-7 .miestinį “darbų suradimo” biu-1 

• Į rą kreipėsi apie 60,000 bedar- ! 
12 narių susirinkime; tai bių, bet veltui. 1 uos pačius, 
gerai. . O kas svarbiau-1 pirmesnius valdiškus darbus j 

{ miesto ponai uždarinėja, kad 1 
daugiau jiems tiktų ninigų ai- ' 

i goms ir graftui. Bedarbiai; 
jiems ne galvoj.

{ džioti, kuriuos jis norėjo prie
Tarnaites Baisiai Išnaudoja 

Buožės pasinaudoja bedar- 
j bes augimu, ypač moterų ir 

Tik 
j kai kurioms moka .po 50 litų 

į metus. Viena tarnaitė, nega- 
Prie lėdama toliau gyventi tokiose 

ir šo- sąlygose, nuėjo pas kitą tau
kių buvo nutarta turėti pra-Į nauti. čia pirmasis buožė rei- 
kalbos. Bet publika taip vė-! kalavo nuo tarnaitės 50 litų, 
lai atėjo, kad jau buvo per-j Kadangi ji neturėjo iš ko su
velti laikyti prakalbas. Tai į mokėti, tai buožė kartu su po- 
New Yorko lietuvių darbiniu-1 licija privertė per fašistų teis- 

kad parduotų 
0 litų ir suskai-

23-čiai kp.

Gansonas Prakišo
NEW YORK. — St. Nicho

las Arena ristynčse lenkas Joe 
Malcevičius parito lietuvį Jack 
Gansoną į 25 minutes ir pusę. 
Gansonas sveria 212 svarų, 
Malcevičius 204 sv. Kai kurie 
pastebi, kad Gansonas per
daug nutuko, kas kenkia jo 
vikrumui.

NAUJOVINIAI BŪDAI 
CIGARETŲ DIRBIMO

< •>

<♦>

<t>

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417 »

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

per 
35c.. _

- i kų jau senas’prastas paprati-lmą jos tėvą, 
neatrodytų Imas. Jie jokiu būdu negali j savo butą už 3

Jcigu sudėt galas prie galo visus 
cigaretus, kiek jų per metus padir
bama Jungtinėse Valstijose, tai jų ■ 
eilė apjuostų 217 sykių žemės ka- ! 
niuolį per storiausią jo vietą, tai yra i 
per ekvatorių, šioje šalyje yra kas ' 
metai pagaminama apie 125,000,000,- { 
000 cigaretų, kaip skelbia Jungtinių ■ 
Valstijų prekybos ministerija. Vidu- | 
tinis cigarctas turi du colius ir tris Į 
ketvirtdalius ilgio, taip kad 125 bilio- I 
nai cigaretų galas prie galo sudary- Į 
tų liniją 5,400,000 ilgio, kas yra ga- ; 
na. kad vienuoliką sykių pasiekt me- j 
nulį nuo žemės ir nuo mėnulio tiek 
pat sykių atgal pasiekt vėl žemę.

Tokią daugybę cigaretų gaminant, 
yra naud.ojama naujoviškiausia •ma
šinerija, ir amerikoniški .cigaretai 
yra pagarsėję tomis dirbimo priemo
nėmis, kuriomis jie yra gaminami. 
Ypač pažymėtinas yra apkepinimo 
arba paspraginimo procesas, vartoja
mas 
Tuo 
tikros 
gos, kurios 
v’ename tabako lape; taigi Lucky 
Strike cigaretuose jau nebėra tų er
zinančių. medžiagų. Paspraginimo Į 
procesas, vadinasi, apsaugoja gerklę Į 
nuo suerzinimo ir nuo kosulio.

Laikraštiniuose skelbimuose po vi
są šalj išreiškia savo pritarim 
Lucky Strike cigaretams žymūs te- i 
atrų ir judamųjų paveikslų aktoriai 
ir aktorės. Jie ir jos greičiausiai 
pasinaudojo iš to apsaugojimo gerk
lei, koki suteikia Lucky Strikes, o 
i augojimas balso ir gerklės yra būti
nas dalykas, kąd šia'ndieną turėt pa-. Į 
sisekimo teatruose ir judamuose pa- j 
veiksluose. Be to. kiekviename skel- . 
bime, kur jie išreiškia savo užgyri- { 
mą, taipgi pasako, kad nei vieno Į 
cento nėra gavę už tą pritarimą (

Lucky Strike cigaretų dirbime, 
procesu yra prašalinama tam 

urkščios erzinančios medžia- 
naturaliai randasi kiek-

FU.'ll Phone. Pupląr 754b

A. r WlaW
GRABORIUS-UNDERTAKER

1 AbalnnMuoja ir laidoj* aumiruiin* ant 
rivokių kapinių. Norinti* ji garam Io pa- 
(.HinavlMO ir n f. žonaą kalną nulfOdlttao 
valandoje iankitįa pa* oanne. Fao Mana 
galite Kauti lotu* aut viaoirių kapinių kva 
<»ri*ti»in«a vlatoco Iv už lew* kainą. —

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Jžanga Dieną ir Naktį 50c 
Stibatos vakare 75 centai

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary

Naujai perdirbta Riisiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipčrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeIJAIS IR UTA1W INKAI S, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui 

‘kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVIŠKA AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš 
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 labailiaus. Ekspertai instruktoriai.
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

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

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

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

(vairių karštų gėri
mų, ypač kuom e t 
užeisi ą’‘-ilęs, 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 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

LU r V JA AS

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

102

Trumpu laiku iimokiname 

visk* kas link AUTOMO
BILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

elektriką ir »iam«titi»ą, ir valiavimą.Hardy mm, •utaieyma*. ouatatymaa, «upra«t <______ ___________ _
tr plana automobilio; mokinas* dienom!* ir vakarai* lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytoji* yra Symūs ekspertai—L. TICHNIĄVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
LeidinHVlĄcenee) ir Dluloma gvarantaojame už mažą užmokėsi]. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsiralymas ] mokyklą kiekvieną dieną nuo 6 ryta 
Iki 8-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pistų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
m R 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Alfron«uin 4-404>

■ranmiiimjin™^
VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ g

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

p
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Puslapis šeštas . LAISVE Penktadien., Sausio 29, 1932

VIETINES ŽINIOS TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Lietuvių Revoliucinių Darbininkų
Susirinkimas Pirmadienio Vakare

Visi Komunistų Partijos lie
tuviai nariai ir pritarėjai yra 
šaukiami j mobilizacini susi
rinkimą vasario ( February) 
1 d., 7:30 vai. pirmadienio va
kare. Tame susirinkime bus 
nuodugniau išaiškinta, kodėl 
kiekvieno klasiniai susi pratu
si© darbininko uždavinys yra 
stengtis tapti Kom. Partijos 
nariu.

Daugelis lietuvių darbinin
kų, kaip simpatikai Komunis
tų Partijos, yra, taip sakant, 
jau išėję kursus; savo veikimu

Komunistinio judėjimo pri- ' 
i tarėjai abelnai atlieka labai : 
! dideli darbą ; bet po abelnosios | 
i klasinės darbuotės Įstoti i par- 
Į ti.fi nes komunistų eiles, tai yra: 
Į vainikavimas visų pirmesnių i 
Isa.vo darbininkiškų pasiryži- . 
mų. O nuo Komunistų Parti- j 
jos drūtinimo su vis didėjan- į 
čiu skaičium stojančių i ją I 
darbininku, nuo jos budavoji- Į 
mo i masinę partiją, daugiau
siai priklauso tikslingumas 
viso darbininkų judėjimo abel- 

jnai.
Scena iš Paveikslo “Kelias j Gyvenimą,” kuris yra ro

domas Cameo Teatre, New Yorke

į Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai i 
? Dovanom ar patys sau riorėda- į 
įmi pirkti laikrodžius, 
|ar bi ką iš auksinių 
i nokite, kad 
į sipirksite.

į ĮVAIRŪS
I RODŽIAI B 
į JAUSTOS

pas mane

daimantus į 
daiktų ži- ■ 
pigiau nu

Taigi pirmadienio vakare, 
Laisvės” svetainėje bus mo-

LAIK-
NAU- 

M A 1)0 S
PRIEINAMĄ 
KAINĄ

e? . . .

| Taipgi taisau visokius laikrod- | 
! žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
1 Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
| stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
• Williamsbtirgiečiams, kuriems | 
« perto!i pas mane atvežti pataisy- | 
į mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
į daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
s Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs | 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-’ 
jkėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

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

III) __ nu ih> —— Uli —. >tu —— MII ——— UH ——-• HW —— IUI —■
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ir tvirtu nusistatymu pribren- [ 
dę daryti dar vieną žingsni, 
įstot į Komunistų Partiją. Bet bilizacinis mitingas partijiečių 
į minimą susirinkimą yra kvie- i " ~
čiami ne tiktai komunistai ir si nariai ir simpatikai iš New 
užsigrūdinę Partij. pritarėjai 
į jį yra šaukiamas ir kiekvie 
nas padorus darbininkas bei j ielinkės yra kviečiami da 
darbininkė, bile tik pritaria į vauti. 
revoliucinei klasių kovai. J Liet. Kom. Frakcija.

ir Kom. Partijos pritarėjų. Vi-

Yorko, Brook lyno, East New Kaip Sovietai Atvedė Į Gyve
nimą Tūkstančius Valkatukų 

—Benamių

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

Teatras, Koncertas ir , Draugių Motery Dviejų 
Balius T.D. Apsigynimo,

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

E 
I

MOT, LAUKU S, Fotografas 
214 Bedford Ave,, Brooklyn 

Tel. Greenpoint 9-7831
Geriausia Studija Rrcoklyne. Ateikit Persitikrinti

Sekmadienį po pietų, sau
sio 31 d., bus nepaprastai 
įvairus darbininkiškas parengi
mas Ukrainų name, 101 Grand 
St., Brooktyne: teatriniai vaiz
deliai, dainos, muzika, šokiai, 
balius. Tą pramogą bendrai 
ruošia penkios organizacijos: 
lietuvių, rusų, ukrainų, lenkų 
kuopos Tarpt. Darbininkų Ap-I 
sigynimo ir Italų Proletarinis i 
Kliubas. Įžangos kaina, kaipo 
į tokį turiningą parengimą yra 
visai maža—tik 50 centų.

Visas pelnas skiriamas va
davimui kovojančių darbinin
kų iš kalėjimų, apgynimui jų 
nuo deportavijnų, šelpimui po
litinių kalinių šeimynų ir 1.1.

Programą išpildys Aido Cho 
ro Merginų Sekstetas, vado
vaujamas II. Retikevičiutės; 
dainuos L. Zaicova, kolekty- 
vis Rusų-Ukrainų Darbininkų 
Choras, vadovaujamas M. E. 
Sharco; šoks dailiškus šokius 
Irene Sobacinska, Alfreda La 
czynska ir Josefina Kowal
czyk; smuiku grieš solo Voro- 
ncov; bus-perstatytas italų ko
miškas vaizdelis; deklamuos

i Cameo teatre, 42nd St. ir 
I Broadway, yra rodomas pir- 
I mas kalbantis Sovietinis ju- 
I damasis paveikslas šioj šalyj.
I Tai “Kelias į Gyvenimą.” Ru-

17 V I -į* Sl* Kalbos nesuprantantiems 
filUOpy V3Kcu€llS yra paaiškinimai anglų kalba. 

Įdomus judis. Jis vaizdingai
I piešia, kaip Sovietų vyriausy- 
I be padai’ė žmonėmis desėtkus 
j tūkstančių benamių našlaičių, 
i likusių palaidais, be tėvų ir be

Lietuviu Darbininkių Susi
vienijimo Amerikoje 1-ma ir 
91-ma kuopos ruošia, kaip kad 
jos vadina, “vestuvių ir divor-

j re, sausio 30 d., “Laisvės” sve
tainėje; pradžia 7:30 vai. Ką 

__ ; vakarėlio pavadinimas

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

tuviams, kad mes atidarėm valgyklą, 
kurioje gaminame lietuviškus ir ame
rikoniškus valgius. Vieta švari, pa
tarnavimas mandagus. Meldžiame 
užeiti ir persitikrinti.

Su pagarba.
U. RAMONIENĖ,

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėlioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

X

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS geras ir teisingas

i prieglaudos po pasaulinio ka-I vyras, kuris galėtų įdėti apie tūk- 
jro. mm,;., .rwnnimn ! stantį doleriu ant 6%. Pinigai uz-
i gyvendami, našlaičių
i virto valkatukais, vagiliais, be-[ Darbas užtikrintas.
Ll.4.......U,,,/.;..;. nnlnl .S1U0 a(lrLSU L.

I l/Cl J

’ I toks
■ ! reiškia, tai gal tik vienos ren-
J gėjos kol kas težino; todėl 

turėsite laukti paties vakarė-1 
lio ir ateiti į jį, kad galėtumėt j 
sužinoti.
to parengimo margumynais h’jkiojo jr patalpino juos į kul-! 
» tt o 1 v» i1 «I 1 ft I •» » rt ni tv* L . 111 •»

turiniai įrengtas mokyklas ir 
prieglaudas, kuriose iš jų pa
darė žmones, tinkamus jau- į 
nūs Sovietų šalies darbininkus _ 
ir darbininkes. Galima sakyt,

Tokiu laukiniu gyvenimu . tikril;ti< Galėtu ir darbą gauti. Mo- 
pulkai ; kestis nuo 25 iki 35 dol. į savaitę. 

. ......... . Atsišaukit grei- 
Smith Furniture 

Exchange, 272 Plane St., Newark, 
N. J.

(22-24)

pasigrožėti

,sustengiančiais kaip nors palai
kyti gyvybę, nieko doro neži
nančiais ir nemąstančiais, vi- 

jsai neatsakomingais. Sovietų 
Į gi valdžia tas benamių vai- 

visokiais j aiTnįjas laipsniškai suran- PARDAVIMAI

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- - 

iistas išgydo įvairias kojų Ii- " <»■ 
ęas, patinimus, gyslų ir są- Įn 
narių įdegimus be operaci- Kty 
jos taipgi ir kitas ligas. Iv 
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.

X
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NOTARY 
PUBLIC

PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA, VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU. RAŠTINE ATDARA DIENA, IR NAKTĮ. MUSU, 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ, ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM I, KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1NĮ. AUTOMOBILIU

XJCKHMXXMLMVV W WW W W WWW WW ;i?Si?X?Mx5?xxS(xSo<>xVxyxX\)rt(XMx\KS<»cXxxx5ixxxS<xVxxjOooi>oa^xV

TEL STAGG 
2-5043

(NC

W KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS

Įvairumais, taipgi pasišokt prie 
skambios orkestros. Be kitko, 
suprantama, bus sveiko mais
to, užkandžių ii’ tinkamų gėri
mų.

Visas pramogos pelnas, ži-; į<ad jie liko tuo būdu išnaujo 
noma, bus naudojamas darbi-‘ atgimdyti gyvenimai!, 
ninkiškiems reikalams; todėl j 
turėtumėt dalyvauti tame va-j 
karei,vje; nežiūrint, kaip jis, 
būtu pavadintas, vis tiek jis 
ruošiamas darbininkų judėji
mo finansavimui.

Pusiau-Singelis.

Įdomus judamasis - garsinis į
1 paveikslas pamatyt
' nam darbininkui, kaip suau 
j gūsiam ,taip jaunuoliui.

Nori

PARSIDUODA restoranas, biznis 
įdirbtas ir gera proga pirkt. Kreip

kitės po No. 97ž E. 7 th St., New 
York, N. Y.

(22-24)

vienas Jaunas Pionierius, iri.t. ! Kertama 25 nuoš. Uždarbis 1 
Lietuviai drabininkai

lo paremti šią pramogą,
lingai į ją sueidami.

Pabrangini Pervažiavimą 
Per Tiltą

Greatneckiečiu Atydai

priva- 
skait- Statybos. Darbininkams

pa t ii-Greatneckiečiai, taip 
visi longislandiečiai rimtai ren
giasi prie maskaradų baliaus, 
kuris įvyks vasario 6 d. šį 
balių ruošia Great Neck’o Cho
ras Pirmyn, drauge su L.D.S.A. 
ir T.D.A. vietinėmis kuopomis.

Šiame maskaradų baliuje 
bus duodamos dovanos-praizai 
už gražiausius bei originali.š- 
kiausius apsirengimus, tai aš 
patarčiau saviškiams, longis- 
landiečiams, kad būtų pasiren
gę, nes brooklyniečiai, daro 
suokalbį tuos praizus laimėti. 
Aš, lankydamasis Brooklyne 
pora dienų atgal, nugirdau 
grupę draugų kalbant apie šį 
balių; vienas iš jų sako: “Tie 
farmeriai labai nerangūs ir ne
pamatys, kaip laikas praeis ir 
nebus prisiruošę.”

Choras Pirmyn dabar yra 
geram stovyj ir gali tinkamai 
pasirodyti.

Visi darbininkai, o taipgi ir 
darbininkiško nusistatymo biz
nieriai yra raginami šį pa
rengimą paremti.'

Balius bus toj pačioj svetai
nėje, kur koncertas buvo, tai 
yra Comm. Church House, 3rd 
St., kampas Stoner Ave., prieš 
Kensington mokyklą, Great 
Neck’e. Durys atsidarys ly
giai 7-tą vai. vakare. Įžanga 
50 centų suaugusiems, o vai
kams 25 centai. Grieš Wil
liam Norris orkestrą. Bus vi
sokių užkandžių ir minkštų gė
rimų. j

Choro Pirmyn pamokos įvyk 
sta kas ketvirtadienis. Kurie

NEW YORK. — Statybos į 
Kapitalistų Sąjungos pirminin
kas C. G. Norman skelbia, 1.....
nuo vasario 3 dienos bus vi
siems tos pramonės darbinin
kams nukirsta 25 procentai 
uždarbio. Tą pareiškimą jis 
padarė, žinoma, po susitarimui 
su pardavikiškais statėjų uni- 
ių vadais iš Amerikos ' 
Federacijos. O sulig tokio nu-' 
kapojimo nuošimčio, pavyz- i 
džiui. mūrininkai gaus $3.40 į 
per dieną mažiau, negu jiems : 
buvo iki šiol mokama. P-s, 
Norman praneša, kad septynių ■ 
kitų miestų darbdaviai jau su
siderėję su statybos “darbinin
kais 
pojimų; bet reikia 
kad tos derybos įvyko 
L.arp bosų ir geltonųjų 
Eiliniai darbininkai yra 
ių sumokslo auka.

Čia dar vienas skaudus nu
rodymas, kodėl darbininkai tu
ri stoti į tikrai kovojančią, re
voliucinę Darbo Unijų Vieny
bės Lygą.

Brooklyn and Queens elek-
I trinių gelžkelių korporacija 
'reikalauja, kad miestas leistų, 
(pakelti kainą nuo 2 iki 3 cen- 

^y^"|tų už pervažiavimą gatveka-; 
a iriu per Williamsburg tiltą.!

: Korporacija meluoja, būk ne
gali išsiversti su dviem cen
tais už pervežimą.

.......-......................-4---------------------------------- --

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui pasiturin

čios merginos arba našlės be vai- 
. . kų, nuo 35 iki 40 metų. Aš esu 46

kiekvie- ’ metų vaikiųas< Daugiau informaci
jų suteiksiu laišku. Meldžiu atsi
šaukti M. Thompson, P. O. Box 465. 
Lavallette, N. J.

(24-25)

PĄJIEŠKAU pusbrolio Adomo Stan
kevičiaus, Papiškių kaimo, Zapiš- 

kių valsčiaus, Kauno apskričio. Ne
senai jis prasišalino ir paliko įvairių 
savo daiktų pas mus. Dabar mano 
vyras mirė ir aš turiu kraustytis 
kitur, todėl norėčiau, kad atsiimtų 
daiktus. Meldžiu jį patį tu.ojaus at
sišaukti arba kas žinot praneškit jam 
apie tai. Anna Petkunienė, 54 Mc
Kibben St., Brooklyn, N. Y.

(23-25)

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

.. .............. ................ . ........ ... , 
MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Avė.

Tarpe 12 Ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienomis nao 11 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 iki 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto iki 
2 vai. no pietų.

Telef. ALGANQUIN 4-8294

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naūjon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau jrengta? 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Al ar ion St.’, kampas Broadway 

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

MEDICIN. DAKTARAS

S. J CERNOV ,!£
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padąrau 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 6-76971ŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA .3,4 ir 5 kamba

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

(23-25).

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai su visais parankamais, ant 

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

(23-25)

APARTMENTAI ANT 
RANDOS

4 ir 5 kambarių apartmentai 
randos, randąžema, visi įtaisymai.

ant

(16-43)

PIRMAS ISTORINIS

Choristas.

j^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

da neprisirašėte, meldžiu ateit 
Į sekančias pamokas ir prisira
šyti.

del panašių algos nuka
su prasti, 

tiktai 
vadų, 
tiktai

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus stęičius su naujau
siais įtaisymais''. Keturios bo- 
!iij alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel:. Stagg X849

Darbo BROOKLYN LABOR i.YCEUM! 
no nu-; _ __________ '

PIRMAS SOVIETŲ RUSŲ KALBOJ 
PAVEIKSLAS

KELIAS J GYVENIMĄ
Viliojantis ir užžavėjantis vaizdas. Ne

turėsite snnknmo sekdami veikimą su
prasti dialogų, nes yra išdirbta sistpma 
išvertimui kalbos ir išaiškinimui vei
kimo. Jūs negalėsite dasileisti prasi
lenkti nepamatę to paveikslo. ,

CAMEO THEATRE, 42nd St.
East of Broadway

Rodo be perstojlmo.
Įžanga 25c. iki 1 va), po pietų, 35c.

nuo 1 iki 6 vai. vakare. >

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

lauuvn, įauua vacji [Kuaju.c...

į Atsišaukit pas'’sųperjntendeptą, Apt.
4, No. . 442' Lorimer St., Brooklyn,
N. YČ. ■ ' ? j n- i ; (16-43)

4 -H tr -.-r ----------- ——

Rengia Brooklyn© Senberniai

įvyks Subatoje, 30 Sausio (Jan.), 1932
LIET. AMERIKOS Pit. KLIUBO SVETAINĖJ

80 Uunion Ave., kampas Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7-tą vai. vakare

Įdomiausius angliškus ir lietuviškus šokius- grieš pa
garsėjusi šioj apielinkėj, ■ ’< • ■ 1

Prof. V. RETIKEVIČlAUS Orkestrą
širdingai kviečiame visus, o ypatingai jaunuolius at

silankyti į šį balių, čia dalyvaus ir senbernių vadas 
Jonas Zubavičius, kuris bendrai su rengėjais kviečia 
visuomenę dalyvauti toje istorinėje iškilmėje.

Įžanga Vyram 50c. Ypatai, Moterim 35c. Ypatai

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų
i > '

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15e

Tai
LIETUVIŲ

IŠDIRBYSTfiS
Petras Naujokas riPAntrSavininkas CIGARAI

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

Dirbtuvė
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.
I Į ' ......... ...........................

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja 4r laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, I 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. ;

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT. PLATINKIT 
“LAISVĘ.”
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DEK A VO JU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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