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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily).

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Pruseikos organas giriasi, 
kad jie laimėjo Philadelphijos 
pašalpiniam republikonų kliubo 
susirinkime. “Laimėjo” taip, 
jog ilgai buvęs to kliubo pirmi
ninku ir oportunistų lyderis Ši- 
manskas nedrįso net kandida
tūrą palaikyti! Visos pastan
gos pasilikti kliubo pirminin
ku tam žmogui nepavyko, neiš
degė.
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KRISLAI
“Laimėjo”, ir dar kaip.
Oportunistų Skitas.
“Geriausias” Sekretorius
Devyni Apaštalai.

Rnšo Komunistas

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
t

Retežius, o IŠlaimėsite 

Pasauli!

SHANGHAJIIS IBS i GRIUVĖSIAISPrieškomunistinės Pruseikos 
partijos komitetas išleido lape
lį su savo sleitu į LDS. Pild. 
Tarybą. O tie elementai a 
tvorų pasilipę šaukia prieš tai, 
kad Komunistų Frakcija pasiū
lė viešai savo sleitą.

Keistų tame oportunistų slei- 
te matosi figūrų, štai sekre
torium statomas kelis metus 
miegojęs iš Komunistų Partijos 
išmestas menševikas štorninkas 
Steponavičius, kuris, girdi, “sa
vo laiku buvo ALDLD. centro 
geriausias sekretorius. ”

Taip, “geriausias 
del: Steponavičius 
liaudamas užsimanė visą pra
gyvenimą pasidaryti vien iš A. 
LD.L.D., tai yra, gauti pilną 
algą vien iš tos organizacijos. 
Skyminėjo ir organizavo savo 
pasekėjus tokio tarimo prava- 
rymui, bet nepavyko. Tuomet 
tas “geriausias” sekretorius 
spjovė ant sekretorystės ir at
sisakė ką nors bendro turėti su 
tuo darbu.

Prasidėjo nuo jo perėmimas 
knygų ir archyvų. Rinktos bu
vo komisijos viena ant kitos. 
Draugas Krasauskas ir kiti tu
rėjo važinėti į Cliffside, kaip 
Romon pas popiežių. Bet vis 
knygos nesutvarkytos — rapor
tuodavo komisija. O ponas Ste
ponavičius, girdi, akis degtine 
užsipylęs nežino, kur eina ir ką 
kalba. Rasti kelių mėnesių 
laiškai nepraplėšti, didžiausia i kų jg visos plačios Sovietų 
suirutė. Pats Pruseika tada 
pareiškė: “.4š daugiau su tuo 
niekšu nieko bendro nebeturė
siu.’*

O dabar, regite, tas “niek
šas” pasidarė Pruseikai geriau
siu sekretorium ir perša jį į L. kių metų planas bus baig- 
D.S. sekretorius. j įas §jajs meįais. Jo vyriau

sias dėsnis buvo budavoji- 
mas sunkiosios pramonės., -----

Worcesterio Jusiu,* dabartinflZ j Gi antrasis penkių« metų , stalmost,’ vieno iš didžiau- 
D.S. iždo globėją .Bet, žiuri- planas stengsis labai žymiai siu pasaulyje plieno fabri- 
me, Pruseikos sleite Jusius ne
be figūruoja.

,! Mainierių Pardavikai Į KOVĄ UŽ BEDARBIU APDRAUDĄ;į Amerikos Karo Laiyy- SHANGHAJUS KARO GAISRE; GAT
EinaprieSusitaikymo DEMONSTRACIJAS VASARIO 4 DIENĄ nasfr™*”Chini'ai
INDIANAPOLIS, Ind.— 

United Mine Workers kon
vencijoj eina derybos tarpe i

, štai ko-i atskilėlių 
besekreto-•

Beje, “Klampynė” kelis sy
kius gyrė ir didvyriu skelbė 
Worcesterio <

• Visuose miestuose ir mie
steliuose Bedarbių Tarybos, 

Lewiso" šaikos ir Illinojaus revoliucinės darbo unijos ir 
valstijos dvylikto distrikto Komunistų Partija ruošia 

Distrikto prezi- masines darbininkų demon-
J ” J L Tai

KLCnuvnil. ------------------------------- ----- -c

' dentas Walkeris reikalauja stracijas vasario 4 d.
leistų jam bus bedarbių kova už ap-

‘ . draudą ir už pašalpą. Tai
tik, kad Lewis 
pasistatyti tokius viršinin-
kųs distrikte, kokie jam pa- bus taip pat Amerikos pro-
tinka. Manoma, kad abi 
šaikos pardavikų susitai
kys, idant pastoti kelią au
gimui Nacionalės Mainierių 
Unijos.

Prasideda SSSR. Kom
partijos Konferencija

MASKVA.-— Prasideda 
septyniolikta Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
konferencija. Tai būs labai 
didelės svarbos susirinki
mas vadovaujamų bolševi-

letariato balsas prieš grū
mojantį naujo karo pavojų 
ir už gynimą Sovietų Są
jungos ir Chinijos revoliu
cijos nuo pasaulio imperia
listinių plėšikų.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės! Vasario 4 d. 
bus jūsų kovos diena prieš

------------ SAN PEDRO, Cal.— Pa- 
alki ir prieš bedarbę. Sto-’gal Washingtono vadžios
kite į tą kovą ranka rankon 
su kitų tautų darbininkais.
Masiniai dalyvaukite de
monstracijose.

Brooklyne vasario 4 d. 10 tarpe Japonijos ir Chinijos. 
vai. ryte darbininkai susi- Laivynas maistu ir visomis 
rinks po num. 61 Graham reikmenimis aprūpintas vie- 
Ave., paskui maršuos į niems metams.

įsakymą, Amerikos karinis 
Pacifiko laivynas prireng
tas patraukti į Shangha
jaus vandenis. Laukia toli
mesnių įvykių karo lauke

VES NUKLOTOS LAVONAIS IR NU
LIETOS NEKALTU DARB. KRAUJU

Tik Viena Bomba Sugriovė Stotį ir Užmušė 150 Nekaltu 
Žmonių; Pasaulio Imperialistai Daro Planus prieš Sovietą 
Sąjungą ir prieš Chinijos Revoliuciją; Tautą Lyga Leidžia 
Japonijai Grobt ir Plėšt Chiniją

Grand Street Extension ir
HavemcyerSt.prie patWiJ- Lenkijoj SuareŠtaVO 40 
hamsburg Plaza. Ten atlai-| v J . 9 - .

Lietuviu ir Kaltino 
Komunizme

Kauno “Elta” praneša 
Vilniaus, kad Lenkijos 
“kriminalinė policija Šven- 

įčionių apsk. areštavo apie 
i 40 lietuviu gyventojų, ku-)

MELUS APIE SOVIETU SĄJUNGĄ _
___________  £ c ir ten tardė, kai kuriuos net

kilis susirinkimą, bedarbiai 
ir darbininkai trauks į New 
Yorką apt Union Square. 
Ten demonstracija prasidės 
1:30 valandą po pietų.

UŽSIENIO INŽINIERIAI ATMUŠA

iš

Sąjungos.
Svariausias dienotvarkyje 

punktas bus apkalbėjimas 
ir priėmimas antro penkių 
metų plano. Dabartinis pen-

MASKVĄ Devyni ame darbo arba badavimo. Mes 
rikorlaį ir vokiečiai inžinie- esame įsitikinę, kad So vie-

■ riai padarę sekamą pareis- p. Sąjungoje darbas yra 
I r\ z~» /—< "TV ■» z-v "I »• v t -» zs -»✓-» O rM zJ z-» -» i

Ikima: fe
“Mes, žehriau pasirašę 

j amerikonai ir vokiečiai in- 
i žinieriai, dirbdami po So- 
•vietii valdžia del suo’rgani-
i žavimo ir pastatymo ‘Ural-

pagerinti aprūpinimą liau- kū, norime išreikšti savo
Jo vieton stato- dies kasdienihio gyvenimo pasipiktinimą ta propagan- 

mas šalaviejus, kuris tvirtino, reikmenimis

laisvas. Kiekvienas darbi
ninkas, nepaisant jo pozici
jos, liuosnoriai sueina į su
tartį su samdytoju, kuri 
abiem pusėm pasidaro pri
valoma.”

Pasirašo inžinieriai: Cal
der, Freeman, 
Luline, Salberg, _____ ____
Kahn, Hut ir Semuely. 11931 metais.

mušdami. Arešto priežas
tis—įtarimas, kad jie pri- 

• klausė komunistų partijai.
“Nieko iš suimtųjų neiš

gavę, sausio 13 d. suimtųjų
daugumą paleido, įkalbinę-' !w’ . pasiliko vargdieniai,

Vis baisesnės žinios atei-1 ryti bazę tolimesniam plėši- 
na iš Shanghajaus. Japoni-!mui Chinijos. Gi sakoma, 
jos kariniai laivai ir oriai-i kad Japonija planuoja pa- 
viai su visu pasiutimu bom- siųsti 250,000 kareivių ir už- 
barduoja miestą. Ištisos grobti visą Yangtse upės 
mylios .miesto nąmų jau su-1 klonį. O tenai yra įsigalė- 
pleškėjo gaisre, kufį pagini,-'ję darbininkai ir valstiečiai 
do bombos, mėtomos iš or-1 po Sovietų valdžia. Vadi- 
laivių. Griaunami ir naiki-! naši, kaip buvo mūsų pir- 
nami gyvenami namai, miau nurodyta, Japonijos 
dirbtuvės, viešosios įstaigos imperialistų vyriausias Lik
toj miesto daly j, kuri ran- slas tame, kad užsmaugti 
dasi chiniečių rankose. Gat
vėse tūkstančiai lavonų ir 

' . Vietomis, sako, 
gatvės patvinę nekaltu var
guolių krauju. Mat, tose 
miesto dalyse mažai turčių 
gyveno, o kurie gyveno, už
ėjus karo pavojui, paspru-

kurie neturi kur pabėgti.
Į vieną sausio 29 dieną 

numesta ant Shanghajaus 
60 bombų. Kiek jos pada- 

Washingtnn.— Jungtinių žalos, tai galima spręsti i 
Horowitz,1 Valstijų , eksportai į Euro- iš to, jog viena tų bombų Į 

Saulter, • pą pasiekė $1,185,985,000 krito ant stoties ir užmušė

darni šnipinėti jų naudai. 
8 laikomi Ignalinos arešto 
namuose.”

Chinijos augantį komunisti
nį judėjimą ir nuversti be
sikuriančius Sovietus.

■ Todėl ir pasaulio imperia
listų “svyravimas” delei Ja
ponijos plėšikiškų žygių 
Chinijoj parodo jų planus 
priruošti karą prieš Sovie
tų Sąjungą iš rytų pusės. 
Tam kruvinam darbui jau 
mobilizuojąs 150,000 rusų 
baltagvardiečių ties Mongo-' 
lijos rubežium. . ;

i

kad jis nieko bendro su skloka 
neturi, bet, pasirodo, dabar yra ' 
užkliuvęs ant jos meškerės.

O dainininkas Stankūnas per
šamas į LDS. vice-prezidentus. 
Tai irgi auka ant oportunistų 
meškerės. Per daugiau kaip 
dešimts pastarųjų metų Stan
kūnas gražiai nepajudino* nė 
piršto jokioj darbininkiškoj or
ganizacijoj.

da, kuri yra varoma tūluo
se rateliuose Jungtinėse 

Chicago, Ill.— Vienas Al Valstijose prieš Sovietų Są- 
Capono gengės narys pri- , jungą. Mes griežtai parei- 
sipažino, kad už užmušimą ■ škiame. kad laike viso mū- 
žmogaus gengė užmoka su buvimo šioje šalyje mes 
$200. 1 niekur nesutikome verstino

AREŠTAI IR TEISMAI LIETUVOJE

ĮVAIRIOS ŽINUTES.

“VILNIES” DIREKTORIŲ ATSIŠAUKIMAS

“Vilnis” praneša, kad nese
nai Chicagoj oportunistai laikė 
įkurtuvių susirinkimą. Dalyva
vo viso labo apie 20 žmonių. 
Pruseikos partija suorganizuo
ta iš devynių asabų. O “Klam
pynė”, matysite, girsis, kad vi
sa Chicaga eina su jais.

Japonija Siųsianti Eks
pedicinę Kariuomenę

New York.— New York 
Central Railroad kompani-, 
ja 1931 metais pasidarė 
gryno pelno $28,091,559. 
Tuo tarpu darbininkams al
gas kapoja ant 10 nuošim- v • ciu. fe

150 žmonių!
Bet pasirodo, kad chinie- į 

1 šiai gana atkakliai p-ina I 
j miestą nuo užpuolikų. Kru-1 
| vinuose gatvės mūšiuose jie

kovas, kurioms vadovauja i keliais atvejais, atstūmė ja- 
Laetuvos Komunistų Parti-1 ponus. Skaudžiausią smųgį • TinYVI/i iir/rlnnrln inja.

Kauno klerikalų organas 
“Aušra” iš 15 d. sausio pra
neša:

“Šiandien kariuomenės 
teisme nagrinėjama didelė 
komunistų byla. Zelmanas 
Rochmanas, Michlė Kro- 
maite ir Chane šreibergai- 
tė kaltinami B. S. pap. ir 
pak. 6 §, Zelmanas ir Kro- 
maitė kaltinami dar Baudž. 
St. 51 str., 129 str. 1 d. 1 ir

jiems užduoda Japonai iš 
kariniu laivų ir orlaiviu, 
pildami ant miesto ugnį iš 
jūrų ir iš- oro.

Japonijai reikėsią 50,000 
kareiviu, kad galutinai už
grobti Shanghajų ir suda-

Užsidarė 11 Bankų 
į Vieną Sausio 29 d.

' Iš Indiana valstijos pra
nešama, kad tenai įvairiuo
se miesteliuose per vieną 
sausio 29 dieną užsidarė net 
devyni bankai. Nors tai ne 
didžiausi bankai, bet vis 
tiek nunešė daug milionų 
depozitų.

Tą pačią dieną Shenan
doah, Pa., užsidarė Shenan
doah Trust bankas su $1,- 
039,295 depozitų. Cherokee, 
Kan., užsidarė First Natio
nal Bankas su $150,000 de
pozitų.

Tientsin, Chinija.— Kai- 
lan kasyklų mainieriąi išė
jo ,į streiką. Jie masiniai 
pikietuoja kasyklas ir neį-

Newark.-^ Miesto komi
sija siūlo, kad visiems mięt 
sto darbininkams algos būį 
tų tuojaus nukapotos.Musų Chicagos draugų komunistinio dienraščio ‘iVil

nies” direktoriai atsišaukia į klasiniai sąmoningus lietu
vius darbininkus ir jų organizacijas padėt sukelti popie- 
ros fondą iš $1,200. Popieros vagoną nusipirkus, dien
raštis galės lengvai versti ištisus kelis mėnesius.

Direktoriai nurodo sunkią dienraščio finansinę padėtį 
delei viešpataujančio krizio. Daugelis skaitytojų bedar
bių nepajėgia užsimokėti už prenumeratas.,ir prašopa
laukti. Be to, ir tai labai svarbus klausimas, labai daug 
organizacijų nėra atsiteisę “Vilniai” už padarytus dar
bus. Tokie neatsiteisimai siekia $13,494!

Štai kaip kai kurie miestai kalti “Vilniai”: Detroitas 
—$316, Clevelandas—$255, Grand Rapidsas—$193, Rock- 
fordas—$52, Kenosha—$96, gi Chięaga skalna “Vilniai” 
$3,000!- . .'•/

Tai nedyvai, kad “Vilniai” pasidarė trumpai su pini
gais, kuomet tų didžiųjų kolonijų organizacijos šitaip 
“susirūpino” su atmokė jimu bilų. Draugai, turite jieš- 
kot išeities ir atsiteisti dienraščiui.

Taip pat “Laisvė” nuo savęs ragina visus draugus ir 
visas mūsų organizacijas šiuo tarpu ateiti “Vilniai” pa- 
gelbon, paaukojant bei parenkant aukų į “Popieros Fon-

Bostono Apskritys Laimėjo 
Kelionę į Sov. Sąjungą

Tokyo.— Japonijoj pla
čiai kalbama, kad Japonija 
ketina pasitraukti iš Tautų 
Lygos.

ir Zelmanas dar B. SL 51, 
442 ir 448 str; Per kratą 
pas juos buvo rasta nemaža 
kompromituojančios me
džiagos literatūros tiesiog 
sandėlis.”

Ir taip nepraeina savaitė, 
kurioj ' Smetonos karinis 
teismas neteistų ir neįka
lintų po kelis komunistus. 
Mes, Amerikos lietuviai 
darbininkai ir darbininkės, 
per savo priešfašistinius ko
mitetus turime visuomet pa
remti Lietuvos varguolių leidžia skebų.

Pereito ALDLD. ir mū
sų dienraščių vajaus re
zultatai parodo, kad dau
giausia balsų padarė Bo
stonas su savo apielinkė- 
mis. Tas apskritys turi 
808 balsus. Pagal planą, 
daugiausia balsų padaręs 
apskritys, laimi dovaną 
turą į Sovietų Sąjungą ir 
vienas iš to apskričio va- 
jininkų važiuoja. Gi (Bos
tono apskrityje daugiau
sia balsų turi draugas J. 
Grybas, n'orwoodietis. 

------------------------------------------------------------------------------------- *------------------------------------------------------------------

Thornley, Anglija.— Čia 
savo kalboje MacDonaldas 
pareiškė, kad Anglija kol 
kas nesikiša į karą ‘ tarpe 
Japonijos ir Chinijos. Kuo
met MacDonaldas čia pri
buvo, tai darbininkai su
rengė demonstraciją prieš 
ij. Buvo matyt tokiu iška
bų: “Judošius MacDonal- 
das.”

Louisville, Ky.— Centra- 
linėj Kentucky, potvinyje 
žuvo du žmonės.

TOKYO.— Japonijos ka
binetas specialiam posėdyje 
svarsto pasiuntimą į Shang- 
hajų didelės ekspedicinės 
armijos. Jos tikslas bus 
ginklų pagelba užgrobti 
miestą ir visą apielinkę.

Šiandie Prasideda Antras Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Vajus Del Gavimo N aujų Narių; Tęsis iki Gegužės 1 Dienos; Vajininkam Atlygina
ma už Kiekvieną Gautą Naują Narį; Visi LDS. Darbuotojai ir Nariai, Stokite į Darbą, Verbuokite Nauj us Narius, Didinkite ir Pieškite Savo Kla

sės Savitarpinio Susišelpimo Organizac iją!
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Loja UŽ Kapitalistus i l ialistai grobė centralinės 
J . * Amerikos kraštus ir įvai-
SLA. fašistų kontroliuo-! rjas salas, tai naudojo to

kias provokacines priemo
nes.

Atsiekimui savo tikslo, im
perialistai griebiasi kad ir 
bjauriausių priemonių. , 

Dabar Japonijos puolimas 
ant Chinijos nėra vien tik 
pačios Japonijos reikalas.
Kokie ]

Dabar labiau, negu kada tie darbininkai privalo dar 
pir.miaus, . ir tie darbiniu- yįeiją žingsni Žengti pirmyn 
kai, kurie per savo nesusi- —privalo patapti Komunis- 
pratimą priklauso prie So- tų Partijos nariais, 
cialistų Partijos, pradeda 
permatyti, kad ta partija 
yra darbininkų priešų par
tija ir kad tik Komunistų 
Partija, kaipo darbininkų 
politinė organizacija gina 
darbininkų reikalus ir yra 
vadas darbininkų klasės jos 
kovose su išnaudotojais. 
Taigi, per šį Komunistų 
Partijos naujų narių gavi
mo vajų 21 darbininkas pa
metė socialfašistų partiją 
ir įstojo į Komunistų Pap

Kodėl 
gi kiekvienas klasiniai są
moningas r darbininkas ne
galėtų priklapšyti 
cinio proletariato 
eilėse ?

Organizacijoms Del 
“Laisvės” Šėrininkų 

Suvažiavimo
revoliu- 
pirmose

lietuvių

1.

jamas organas “Tėvyne 
No. 5 rašo:

- Jungtinių Valstijų kongreso 
abieji rūmai priėmė preziden
to' Hooverio, pasiūlymą įkurti 
dviejų bilionų dolerių finansi
nę korporaciją, kuri teiktų 
pagelbą geležinkeliams, ban
kams, namų statymo ir skoli
nimo bendrovėms ir tt.

Daugelis! darbininkų pri
taria Komunistų Partijai ir 
remia jos vedamaš kampa
nijas. <Tai labai gerai. Bet

Tūlas skaičius ir 
darbininkų jau įstojo į Ko
munistų Partiją. Bet kol 
kas dar mažai. O yra daug 
tokių lietuvių darbininkų, 
kurie tinkami būti Komu
nistų Partijos nariais. * Su
sirinkimuose, parengimuo
se, visur, kur tik susirenka 
darbininkai, keikia raginti 
lietuvius darbininkus stoti 
į Komunistų Partiją.*

nesutikimai butu I„..no oenurovems ir tv---  ------- ---- - ----------
. Akyvaizdoj esamos krašte tarp Amerikos, Anglijos, 

ekonominės padėties del sto- Japonijos ir kitų imperia- 
kos kredito, šitas prezidento listinių šalių del įtakos Chi- 
Hooverio ir kongreso žygis lnyoj, vjsos imperialistinės 
yra svei intinas........ šalys turi vieną bendrą tik*

slą: sudaryti bendrą frontą 
karui prieš Sovietų Sąjun
gą. Ir kuomet dabar Japo
nija užgrobė Mandžuriją, 
kuomet ji deda pastangas 
užgriebti svarbesnes pozici
jas Chinijoj, tai ji tuo būdu 
drūtina savo pozicijas ka
rui prieš Sovietų Sąjungą. 
Tai yra bendras imperialis
tų planas.’

Pasekminga Bedarbiu Konferencija
Nassau County, Long Island

Mes patyrėme, kad vieto
mis oportunistai užgrobdami 
mūsų organizacijų iždus pasi
laikė ir “Laisvės” Šerus, ku
riuos buvo pirkę tos organiza
cijos. Jie veikiausiai mano 
dalyvauti su jais “L.” suvažia
vime.

2. Mes patvarkome, kad vi
sos darbininkų organizacijos, 
siųsdamos savo delegatus,’turi 
kartu su Šerais įteikti ir orga
nizacijų paliudymus, kad tie 
draugai atstovauja tas orga
nizacijas.

3. Kiekviena organizacija, 
siunčianti savo delegatą, apie 
tai išanksto privalo pranešti 
“Laisvės” įstaigai.
■ 4. Kiekviena organizacija 
privalo prisiųsti pranešimą 
apie tai, jeigu jos Šerus pasi
grobė koki .nors asmenys. Ir

KOMUNISTŲ PARTIJOS
Naujų Narių Gavimo Vajus

Veda Lietuvių Kom. Frakcijos Centro Biuras

Naujų Narių Klausimas
Vajus už naujus narius į Ko

munistų Partiją tęsis iki kovo 
18 d. New Yorko mieste, gruo
džio mėnesį, šešios Partijos 
sekcijos gavo 186 naujus na
rius. Milwaukee mieste 109 
ir taip toliau.

Lietuvių komunistų skaičius 
nuolatos auga. Iš visų dides
nių miestų gauname praneši
mų, kad vis daugiau lietuvių 
darbininkų stoja į Komunistų 
Partiją. Bet dar negana, rei
kia daugiau mestis į darbą,; 
kad išpildžius ALDLD.-LDSA. 
Centrų Komitetų nustatytą

I kvotą. Tiesa, vietomis A.L.D.
Ild

nūs. Komunistai privalo ne 
tiktai prirengti tas demonstra
cijas, bet ir panaudoti jas Ko
munistų Partijos tvirtinimui.

Mūsų Dienraščiai
Vienatinis anglų kalboje dien

raštis “Daily Worker“ pergy
vena finansinį krizį. Būtinai 
reikia sukelti $50,000, kad dien
raštis galėtų ir ant toliaus gin
ti darbininkų klasės reikalus. 
Darbininkų kovos, streikai ir 
bedarbių kovos reikia nušviesti. 
Tūkstančiai ir tūkstančiai ne
gali nusipirkti “Daily Worke
rs”, mes jį daliname veltui. O 
jo išleidimas reikalauja finan-

jos gali rinkt savo atstovus į IL D 'kuopos ’išrinko komisijas sų>

Taigi, iš fašistinių ele
mentų nieko daugiau ir ne
galima tikėtis. Jiems dau
giausia rupi ginti kapitalis
tų reikalus, ginti kapitalis
tinę sistemą. Lietuviški fa
šistai per “Tėvynę” sveiki
na Hooverį ir kongresą, 
kad sudaroma dviejų bilio
nų dolerių korporacija dė
lei stambiųjų kapitalistų 
paramos l

Kad ir šiuo križio metu, 
kapitalistai trokšta plėštis 
didžiausius pelnus. Gelžke- 
lių trustai daro planus, kaip 
gauti didelius pelnus. Tą 
patį daro ir kitokie trustai.

Įvairūs Dalykai
Brooklyno socialfašistai 

rašo Grigaičio organe, kadpati daro ir kitokie trustai. nau kuri čia ištupėj0 nuo ryto 10;
Ir štai kapitalistų valdžiai Jie, atgaivinsią jau labai_.se- vaj įkį 4:30 Val. pietą. ■

| zidiumą, paskui kalbėjo drg.
24 d. sausio buvo sušaukta J. Benson, Komunistų Partijos 

Long Island bedarbių ir dir-! 9-tos sekcijos organizatorius, 
bančiųjų konferencija prisiren | Kalbėjo abelnai apie dabartinę Į 
gimui prie 4 d. vasario. darbinipkų padėtį kaip Long

Konferencija pavyko geriau, Islande, taip kitur, šioj kapi- 
negu tikėtasi tokioj vietoj, talistinėj sistemoj.
kaip Long Islande. Mat, čia ' Delegatų buvo visokių tau- 
darbininkų judėjimas pirmiau tų, kaip tai, ukrainų, lenkų, 
nebuvo tokis viešas ir platus, 
kaip dabar. Kad ir buvo vei
kiama, bet paprastai tik tarp 
savo tautos darbininkų ir dar
bininkių. O tas kapitalistams 
nebuvo nei žinoma, ir valdiš
kos įstaigos nekreipė į tai jo-

Į kios domės.
Bet kuomet dabar pasirodė i u.ž tuoj autinę paramą bedar- 

agitatyviai kapeliai už bedar-1 novonirimima
bių apdraudą tai sujudino vi
so Long Islando valdiškas įstai
gas, ir į konferenciją prigužė
jo apie 12 slaptosios policijos,

negrų, lietuvių ir kitų.
Aukų buvo $54.87:'nuo or

ganizacijų $32.07 ir delegatai 
sumetė $22.80. Tai labai pui
ki auka šitokioj bedarbėj. Tie 
pinigai bus panaudoti išleidi
mui lapelių 4 vasario.

Buvo priimtos rezoliucijos:

suvažiavimą, nepaisant, kad jų tam darbui> bet negana nuveik- 
Šerai yra nukniaukti.

5. Į suvažiavimą nebus įlei
sti oportunistai, kurie yra iš
mesti 
ei jos, 

'grobę

iš A.L.D.L.D. organiza- 
bet vietomis yra pasi- 
tos organizacijos Šerus.

J. Weiss,

taipgi 
krizio. 
negali 
darbi-

Vilnis” ir “Laisvė”
ta praktiško verbavimo darbe. Į kenčia nuo ekonominio 

Šimtai mūsų skaitytojų 
atsinaujinti, gi skirtis 
ninkui su savo dienraščiu, ku-

ateįna jiems į pagelbą su 
dviems bilionais dpJĮęrįų, 
kad apsaugoti jų pelpus^

Bet tuo pačiu sykiu val
džia nedaro jokių konkre- 
tiškų žingsnių palengvini- 

• mui milionu bedarbiu sun
kios padėties. Ji tik viso- « a • * <• o •

nai nugaišusią j’ų LSS. 19 Darbininkai įvarė daug bai 
kuopą. Jie tikisi gauti į sa- r~*~ T 
vo tarpą prusėikinių sklou tarns-
kuopą. Jie tikisi gauti į sa- mės Long Islando . kapitalis-

biams; prieš persekiojimą 
Kentucky valstijos mainierių 
ir jų organizatorių,, ir už tuo- 
jautinį paliuosavimą: Scottsbo
ro jaunuolių, 1 kurie sėdi ka
lėjime. ir laukia i mirties baus
mės. Visos trys rezoliucijos 
priimtos vienbalsiai*.

Kohferencija užsibaigė 4 :30 
vai. vakare,.

Darbininkų Skriaudos
Yonkerse, New York

Habirshaw Cable and Wire 
(vielų) korporacijos dirbtuvėj 
darbininkai baisiai išnaudoja
mi per nežmonišką skubinimo 
sistemą ir uždarbių kapojimą.

Prie kiekvienos mašinos, 
►kur pirma dirbo po keturis Į 
žmones, dabar paliko po vie-į 
ną ir tas darbininkas tufi‘ dėti J 
yisas paskučiausias pastangas^ 
kad padaryti už keturis, o, jei

Rekrutavimas vedamas pa
matinėse industrijose. Traukia
mi darbininkai į partiją iš mai
nų, plieno industrijos, trans- rį jis skaitė per ilgus metus, 
porto, audimo ir drabužių siu
vimo.

Reikia budavoti partijos kuo-! 
peles įmonėse, tai yra darba-; 
vietėse. Kiekviena dirbtuvė ir1 
kiekvienas didesnis fabrikas
privalo pasidalyti ]
tvirtove. 7 
partijos kuopelė, kuri stovės 
darbininkų kovų priešakyje.

butų sunkiausia smūgis. Musų 
I išleistuvės yra priverstos siun- 
| tinėti dienraštį, negaunant pre- 
j numerates, tai yra laukti, pa
kol tie darbininkai atsigriebs 
ir galės užsimokėti. Gi “Lais
vė” ir “Vilnis” savo išlaidas

. par?1??s negali sumažint, popierą ir ki- 
Reikia, kad ten ^butų įag reįkmenis privalome pirkti. 

O tuo pat kartu kontr-revoliu
cinė opozicija kenkia kiek tik- 

Greta verbavimo proletarų įmanydama. Jos nariai ne- 
. ,rei^ia. JU?S dirba jokio kito darbo, tai ne

Mes n įns kas yra su Komunistų Par
tijas nariais. Komunistų Parti-

kininkų.

į partiją, ]
ir palaikyt partijoje. Mes 
seniau gaudavome nemažai
naujų narių, bet daugelis jų ijos narįaį įurj atlikti visus ki- 

Dabar yra | tuS darbus ir tada atmušti ‘ 
kontr-revoliucinės opozicijos 
puolimus. Gi Pruseika, Butkus

........ T. , , ir jų artimi pasekėjai neina į 
vmę darbininkai. Jie pakels (demonstracijas, neina lapelius 

dalyti ,neina į pikietų eiles,
• . v. " . " i puiuouo uteri ucuni-

Senų partijiecių n- vadovaujan-, bių apdraudos ir u. S6di kaip 
eių draugų pareiga padėti jau- j kokje ponai ir .suka savo gal- 

vas: kaip čia daugiau pakenkti 
“Laisvei,” “Vilniai” ir visam

apleisdavo -partiją. ____ „ - -
dedamos pastangos palaikyti! 
naujus7 narius. Į partiją pa-1

ne, tai eik namo—kitas bus ta- prastai ateina negana prasila-
vo vietoj. vinę darbininkai.

žinoma, jei darbininkai bū- sa.v0 žinojimą ; _ ... ......  ,___ _ _
tų organizuoti, tai bosai nega- .laipsnio tiktai partijoj būdami, inejna rinkti parašus del bedar-

vo vietoj.

iltų taip juos išnaudoti. Todėl 
jie * turi organizuotis; kitaip 
nieko, nesulauks, geriau, o vis 
dar blogiau.

Pirmiaus už viršlaikį mokė
davo pusantro sykio tiek, kaip 
už paprastą darbo laiką. Da- 

Į bar ne tik už viršlaikį nemo
ka, bet nei už. sekmadienį.

Be to, čia beidavo mokama 
bonai; už didelį darbo pervir
šijimą darbininkas gaudavo 
keletą desėtkų centų. Dabar 
ir tas beveik visai panaikinta.

Dabartiniu laiku daugelį se
nų darbininkų paleidžia; jų 
vieton ima naujus, kuriems 
moka pigiau; vietoj 50 centų 
teduoda 35 centus bei 40c

niems draugams.
Reikia padaryti partijos su

sirinkimus daugiau tvarkingais I komunistiniam darbininkų ju- 
ir trumpesniais ant kiek tiktai i dėjimui 
galima. Reikia išmokti nekar- ■ 
toti tą patį, ką jau pasakė kiti j 
draugai, o tas sutrumpins 
sirinkimus.

*
Delegatų suvažiavo iš 9 

Long> Island miestukų nuo 21 
. Iš viso buvo 56 

delegatai, atstovaudami 1,366 
narius. 4 , ,

jie L Konferencija buvo garsina- 
n ma 11 vai., bet susidėjus tam 

■ tikroms aplinkybėms, -prasidė-

Mat, jau dabar socialfa- organizacijos.
šistai Glaveckas, Michelso- 
nas ir Raškinis artimai su
sigyveno su Pruseika.

“Nauja Klampynę.”!
Jie bendrai su pruseikimais J0 viena vaL v61iaus.

Ir prie darbininkų mulki-; sklokininkais . niekina . ko-
nimo ].
fašistai ir socialfašistai.

kiais blofais maitina bedar- remia 
bius.

■ Drg. S. Petkienė atidarė 
prisideda lietuviški i munistus. Socialfašistai ma- konferenciją, paaiškindama, 

’ ” kas šią konferenciją šaukė irno, kad su laiku jie gaus
Pruseiką ir jo pasėkėjus į I kokis jos tikslas, būtent, kad 

u -j » n • i I prisirengus prie vasario 4, kai- savo_ sosaidę. _Well, nieko i dienos visuotinų Amerikos 
j stebėtina nebūtų, jeigu! bedarbių ir dirbančiųjų de- 
j Pruseika su visa savo sklo- monstracijų už tuojautiųę pa
ika nuvažiuotų pas socialfa- šalpą ir bedarbių apdraudą.
1 ■ _ ‘ ‘ ' - - - - Pirmininku išrinkta Palko-

vič, užrašų ^ekr. A. Vaikovič, 
abidvi draugės moterys. Sma-

buržuazinė' šistus/ Juk dabar faktinai 
jis dirba socialfašistų dar-

Japonijos Imperialistų 
Provokacijos

Kiek daug 
spauda, šaukė rėkė, buk So
vietų Sąjunga duodanti 

• ginklų chinų militaristui, 
generolui Ma, kuris kariavo 
prieš Japoniją Mandžurijoj. 
Net buvo rašoma, būk. ge
nerolo Ma armijoj esą tūks
tančiai komunistų ir tt.

O. vėliau pasirodė, kad tas 
gebferolas yra Japonijos im
perialistų bernas. Net bur
žuazinė spauda dabar jau 
rašo, kad generolas Ma bu
vo Japonijos papirktas ir 
kad jis sulig Japonijos mili- 

‘ tarištų plano kariavo prieš 
japopus, kad tuo budu su
teikti japonams progą pa- i ant 46 nuošimčių,, palyginus 
siųsti sayo kariuomenę į tą j su tuo patim periodu 1930 
sritį, kur randasi Chinijos i rr etų..
Rytinis Gelžkelis, kurį pu-1 Reiškia, kHzis dar labiau 
siau vaįdo Sovietų Sąjunga didėja kapitalistinėj Ameri- 
su Chinija. I ko j.

Aišku, kad panašius pro-! -------- •
vokacijois budus Japonijos! Chinijos vandenyse gyni- 
imperiaiistai naudoja ir j mui savo imperialistinių in- 
Charbinp, Shanghajuj ir ki- teresų Amerika turi 14 ka- 
1 " 1 rinių laivų. Ant jų yra 85

oficieriai ir 1,031 jūreivis. 
Prie to Amerikos armija

•bą, bandydamas prisidengti gu_ kuomet ir darbininkes pra- 
komunistų vardu.

Mes, lietuviai darbininkai ir 
darbininkės turime dėtis su ki
tų tautų darbininkais toje ko
voje prieš alkį. O padėtis ne 
tik negerėja, bet Vis dar blo
gėja. Tūkstančiai ir tūkstan
čiai pačių lietuvių darbininkų 
negali gauti jokio darbo. Vi-' 
sas gyvenimas žymiai pablogė
jo.

Tokiu būdu ir Long Islando 
bedarbiai rengkitės prie vasa
rio 4 d. Tai bus diena kovos 
prieš alkį—Amerikos alkanų
jų galingiausias pasisakymas, 
kad valdžia ir kapitalistai mai
tintų bedarbius, ir jų šaimynas.

Visi lietuviai darbininkai, vi
sos lietuvių darbininkų organi
zacijos ir pašalpinės draugijos 
turi rengtis prie vasario 4 ,d. 
bedarbių demonstracijų ir mi
tingų. Visur reikia kalbėti ir 
agituoti už vasario7 4 dieną. 
Taip pat ir darbininkės mote
rys neturėtų atsilikti nuo tų 
demonstracijų. J

su-

yra j 
Milži- i

Reiškia, jie turi laiko 
i kontr-revoliucijos darbams, k

Draugai, nepamirškite “Vil- 
įnį:” Prie kiekvienos progos 
prisiminkite mūsų dienraščius. 
Paaukokite, kurie dar galite. 
Surengkit parengimėlių del ko 
munistinės spaudos naudos.

“Laisvės” Suvažiavimas
Kontr-revoliucinė opozicija 

su Pruseika priešakyje rengia
si prie “Laisvės” šėrininkų su
važiavimo. Jie išleido atsišau
kimą į savo pasekėjus. Jie šau- 

, kia kokusą 13 d. vasario, tai 
yra iš vakaro prieš “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimą, kad or-

Negrai Darbininkai
Jungtinėse Valstijose 

apie 14,000,000 pegrų. 
niška didžiuma yra sunkaus
darbo proletarai ir proletarės. 
Partijos pareiga įtraukti kuo- 
daugiausiai nigrų 'į mūsų eiles. 
Renegatas Pruseika Chicago j e 
sušuko: “Ką reiškia mums ni- 
geriai prieš lietuviškus biznie
rius!” Jis tik parodė savo pur
viną veidą, kurį per ilgus me
tus slėpė. <” 
darbininkų niel$o nereiškia

—o—
YONKERS, N. Y. — Ame

rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 172-ros 
kuopos susirinkimas įvyko sau
sio 10 d. Buvo gana gyvas su
sirinkimas, nes veik visi nariai 
dalyvavo, kas yra labai pagir
tina. Nutarta surengti balius 
vasario (February) 6 d. To
dėl kviečiama vietiniai ir apie- 
linkės lietuviai darbininkai at- 
'silankyti, o būsite viskuo pa
tenkinti.

4 Išrinkta kuopos valdyba 
'1932-iems metams: I pirminin-

Jam muienai negrų ganizuotai užpulti mūsų dien- 
. v , . mel$o nereiškia ra§gj0 suvažiavimą. Jiems i*ū- 

pries keletą tuzinų suburzua-, ^ajp ^ja daUgjau pakenkti 
zėjusių liėtuviškų biznierių, i mūSų dienraščiui. Pereitais 
Mums gi mihonai negrų prole- mpįais jie organizavosi užka- 
tarų yra nepavaduojama pro- (rjauti. Tas nepavyko. Dabar 
letarinės revoliucijos jėga. Mes! mano atsiekti savo tikslus Jie 
privalome prieiti prie jų ir(gjno> ka(j daugelis mūsų drau- 
juos patrąukti^ į klasių kovą.. neturi darbo ir neturi pini- 
Mes turime išmokti, kaip tą. Igy atvykti į šėrininkų suvažia- 
padaryti. Ivimą. Bet mes pasitikime, kad

i mūsų draugai ir rėmėjai .suras 
būdus ir pribus į suvažiavimą, 
kad atmušti renegatų ir opor
tunistų puolimus. Visi musų 
rėmėjai ir simpatikai privalo 
dalyvauti “Laisvės” dalininkų 

i suvažiavime.

deda suprasti savo klasės rei- 
( kalus, taip kad tinka į atsako- 

Pereitais metais Jungti- ■ miligas vietas darbininkų Ju- 
nėse Valstijose' subankru-j dėjime. Patartina ir lietuvėms 
tnvn 2 banku nn^nk daugiau stoti i darbininkų ei- tavo a ku, pasak a , jeg ]<ovon prieg išnaudotojus, 
porto Federal Reserve 
Board. Viso juose buvo de- 
pozituotų pinigų $1,759,-n „ .v M v i 
4^000p k p r • r Tonai Drabuau Pasiusta is New Yorke Banku bankrutavimas tę-1 z

5 -“^Kentucky Streikuojantiems Mainieriams
;Taigi, t streikierįų padėtis nis. 

yra labai bloga. Iš įvairių 
vietų Amerikos darbininkai 
privalo stotų jiems į pagel
bą. Kentucky ir Tennessee’ 
angliakasiai solidaringai ■ 
veda kovą už geresnes dar
bo sąlygas; jie kovoja prieš: 
badą ir skurdą. Jų kova yra 
visų Amerikos ’ darbinįnkų 
kova už geresnį gyvenimą.

Todėl visi Amerikos dar^ 
bininkai privalo jų kovą 
remti. Visur, kur tik gali
me, rinkime aukas; rinkime 
drabužius.

Darbininkiškos organiza
cijos privalo susirūpinti tuo, 
klausimu.

Aukas siųskite Workers 
International Relief, 16 W. 
>21 St, NW: York pty.

siasi. 1 
subankrutavo 353‘ bankai.

Išrinkus konferencijos- pre S. P.

Įkas L. Narbutas, prot. rašt. J. Moterys Darbininkes
Apie 11,000,000 moterų dar

bininkių įtraukta į darbavietes 
ir namų tarnavimo darbus, i 
Komunistų pareiga pasiekt tas Į 
proletares ir įtraukti į savo re- ■ 
voliucines kovos eiles. Moterysj 
darbininkės būtinai privalo bū
ti mobilizuojamos į musų -par
tiją. šio vajau metu iš visų 
naujų narių privalo būtix 30 
nuošimčių moterų darbininkų.;

Vasario 4 Diena

Kp. Korespondentas,

Darbas yra labai sunkus,

I liurbis, finansų rašt. A. žurin- 
i j skienė, iždin. J. Radzevičia, 

j literatūros agentas J. Gurkš-

ga. Nesenai dvi darbininkėstose vielose. Patys japo
nai militaristai paperka, su
organizuoja* chinus milita
rising Provokaciniam už
puolimui japonų bei grasi-

Per gruodžio mėnesį 30 
golžkelių įplaukos sumažėjo

kareivių Hawaii ir Filipinų 1 •nimui. ra ,ir paskui siunčia | salose ir Chinijoj.
savo kariuomenę neva prieš| Amerikos imperialistai tu- 

ir “sukilėlius.” Iri tvirtas spėkas Chinijos 
Kuomet A/neijikos impe- > vandenyse.

Reikalinga Maisto; Rinki
me Aukas

New York.— Iš New Yor
ko tapo pasiųsta 7000 svarų 
drabužių į Pineville, Ky., 
streikuojantiems mainie- 
riaių£. Tas šiek tiek pagel
bės palengvinti sunkias są
lygas, kuriose randasi strei
kuojanti Kentucky ir Ten
nessee mainieriai.

Nesenai įvyko Knoxville, 
Tenn., Gentralinio Streikie-. 
rių Šelpimo Komiteto susi
rinkimas, ir tame susirinki
me paaiškėjo, jog daugelis 
mainiefių ir jų moterų ne
gali išeiti net pikietuoti, nes 
neturi drabužių ir čevery- 
kų. O ką jau bekalbėti apie 
maisto stbkąi ;

Policija ir Dvarininkas prieš 
Darbininkus

■ ZEPLIŲ dv. (šakių apskr.). 
Į— Dvarininkas paliuosavo tris 
darbininkus nuo darbo, o kad 
nereikėtų užmokėti už atidirb
tą laiką, jis pakelė lermą, kad 
būk tie darbininkai pavogė 
nuo jo lašinių. Tuoj pasirodė 
policija, ’kuri areštavo visus tris 
darbininkus ir pradėjo baisiai 
mušti. Vieną darbininką, Juo
zą Mackevičių, net sunkiai su
žeidė. Kiti darbininkai, suži
noję apie tąį, reikalavo darbi
ninkus paliuosuot ir mušikus 
^nubausti. Darbininkus laikė 
vieną dien^ ir paliuosavo, ch 
mušikai, žinoma, laisvai sau 
vaikščioja. Pas darbininkus 
'didelis nepasitenkinimas.

ŽINIOS Iš LIETUVOS 
Kaunas

Rūgščio Fabriką “Trivaš”

Pas mus dirba 7 žmonės. 
Darbo sąlygos sunkios, dirba- 

lme 9 valandas dienoj, o uždar
bis nuo 3 lit. 40 cent, iki 1 lit.

Vasario 4 diena yra bedarbių 10 centų į dieną. LTž šventa-
ir visų darbininkų kovos diena dienius užmokesčio negauna- 
už pašalpą bedarbiams ir dar-!me. Darbas yra labai sunkus, 
bininkų apdraudą. Komunistų nuo ko darbininkai dažnai sfcr- 
Partijos Lietuvių Centrę Biu
ras pagamino lapelius del mo- i susirgo, tai gydytojas pasakė, 
bilizavimo lietuvių darbininkų (jog jos turi gauti atostogas, 
masių. Mes privalome išjudin-|Bet samdytojas jokių atosto- 
ti plačiausias darbininkų mi
nias į demonstracijas. Gi laike 
demonstracijų ir masinių susi
rinkimų reikia įtikinti darbi
ninkus, kad jų pareiga stoti į 
savo politinės partijos batalio-

gų darbininkėms neduoda. Jis 
duoda mums trimėnesines kny
geles, kad galėtų neduot ato
stogas ir išmest be kompensa
cijos/iš fabriko.

Darbininke.
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sujungti Lietuvių Darbininkų Komitetą už jo energingą dar-

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

Dabar

Dabar
2.00

R

2.50

2.00 .50

$ .75 $ .25
ša-

.50
.75 .25

1.50 .50

.20

.501.50
ŽLUGIMAS 1.25 .50Už “Laisvępagal ALD' D. apskričių ribas

Už ALDLD.
1 Apskritys, Chicagos apie-

50 .75
i. R

.20 .10
1.50 1.00

Kartu 672
.152 .20 .10

.251.00Už

Kartu 572 j
.15 .52.00 .50
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' .35 5

va-
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va-

.20 5

Kartu 370
.10 .2
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Kartu 808
1.00
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Ji turi
751.75

D. M. ŠOLOMSKAS
BROOKLYN, N

Kartu 370

E

E

S

S

s

E

S!

E
E
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E

J. Gabužis 
Pieteris su

Frankfort, 
114 balsų.

ir visoms 
svarstyti, 
svarbiau-

714
12
82

suteikia pa- 
Pusl. 336.

kruvinojo caro laikų.
56 puslapius didelio for-

Bu- 
va-

.5k
10

Balsai 
. 507 
. 31

.50

.35

6 
jos

.50

.35
1.50
1.00

1.00
.10
.10

balsų:
Už “Laisvę” .............
Už “Vilnį” ...............
Už ALDLD. narius . .

Už “Laisvę” ...........
Už “Vilnį” ...............
Už ALDLD. narius ..

Apskritys, Brooklyn© apie- 
linkėj.

Kartu 656
Priešakyje stovi d. V. Globi- 

čius su 270 balsų; 
su 154 balsais ir S. 
115 balsų.

11 Apskritys, Springfield, 
., teritorijoje turi 121 balsą.

DARBININKAI IR LIE- 
Turi 66 pusi.

i!oo

LP.L.A. Centro Komitetas
Vykdo Gyveniman A.P.L.A.

23-čio Seimo Tarimus

.35

.10

Turi balsų 
....... 461

“Laisvės,” “Vilnies” Admi
nistracijos ir < ALDLD. 

Centro Komitetas.

PASLAPTYS. Knyga 
Turi 196 pusi.

* Kartu 336
Priešakyje stovi d. J. Vasi

liauskas su 113 balsų.

“Vilnį” ............... 351
ALDLD. narius .. 76!

571
15
70 ;

12 Apskritys, Scranton-Wil- 
tu-

.50

.35

1.00
.50

| ir priimtais planais. Bet, apie
Į tai pakalbėsim vėliaus. 1,1
| Apskričiai ir Kuopos Užgiria
į Bendro Posėdžio Tarimus

Pirmo Apskričio konferenci-
, priėmė atatinkamas rezoliuci- i įvykusi • sausio 24, 1932, 
jas vienybės klausimu. ; McKees Rocks, Pa., vienbalsiai 

Dalis vienbalsiai priimtos re ! Priėmė rezoliuciją, užginančią 
zoliucijos sekamai skamba:! bendro posėdžio tarimus ir 

i “Kadangi yra proponuojama 1 sveikinančią A.P.L.A. Centro.

46 TEN EYCK ST.
' •• n ■ ( H .j j

DRAUGAI IR DRAUGĖS, paskleiskime mūsų ap
švietę. Platinkite piknikuose ir išvažiavimuose, paren
gimuose ir taip tarpe* darbininkų. Mes turime dar 
daug A.L.p,L.p. knygų, ir .skelbiame jų išpardavimą!,

SEKAMOS KNYGOS PARSIDUODA:

............................. ( ■ i. .... i. ! J . „, [ • i į,

1.00' :

............ 84 
............. 202 

narius .. 50

1.00
.50

daiktą sutraukus “L.”, | 10 Apskritys, Michigan vals-
ir ALDLD. nariu skaičiuj tijoj, tūri balsų:

____  _ . .. TT£ “T

i kes-Barre, Pa., apielinkėje 
ri

Komitetui paskirti specialę ko-1 yra sekamos pasekmės vajaus: 
misiją, kuri bendrai su L.D.S. j -į Apskritys, Chicagos apie- 
tokia komisija isdnbs vienybei : |urj sekamai balsų:

.15
.2
.2

Už “Vilnį” 
Už “Laisvę ........... (
ALDLD. narius .... 134 UI

i

N

■ 
3

Kaip Einama Prie IDS. ir 
APIA. Suvienijimo

Visų pirmiausia suvieniji
mą abiejų organizacijų iškėlė 
A.P.L.A. 23 Seimas. Jame 
priimta tuo klausimu istorinė 
rezoliucija, kurioj pažymima, 
jogei “užsidarius emigracijai 
iš Lietuvos į Jungtines Valsti
jas, naujų emigrantų neatvyk- • 
sta, o pasireiškus industriniam 
krizini, kuriam lygaus nėra bu
vę šios šalies istorijoj, daugelis 
lietuvių darbininkų, netekę 
darbo, bėga iš šios šalies į Lie
tuvą ir Sovietų Sąjungą. Tad 

jJ. V. lietuvių išeivija su kiek
viena diena labai mažėja. Gi 
čiagimių tik mažumą tegalima ; 
įtraukti į mūsų draugijas. Del 
tų priežasčių mes nematome 
prospektų savo draugijoms 
sparčiai kilti narių skaičium 
ir turtu.”

Toliaus rezoliucijoj pasisa
koma už traukimą lokalinių 
draugijų prie nacionaJių orga
nizacijų. Apie nacionales or
ganizacijas taipgi rezoliucija 
gana aiškiai kalba:

“žiūrint toliau į ateitį, įma
toma slūgimas ir net naciona- 
lių draugijų, jei aplinkybės 
nepasikeis. Todėl A.P.L.A. 
23-čias seimas šaukia vienytis 
ne tik lokalines draugijas, bet 
ir nacionales jų bendram la
bui.

“Seimas pageidauja suvie
nyti Augščiausia Prieglaudą 
Lietuvių Amerikoj su Lietuvių | 
^Darbininkų Susivienijimu ir į 
proponuoja:

“1. Kad A.P.L.A. Centro j 
Pildantysis Komitetas, kuris į 
užims savo vietą su 1 d. liepos, i 
1931 m., užkviestų Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą per 
jo Centralinį Komitetą tartis 
vienybės klausimu;

“2. Gavus teigiamą atsaky
mą iš L.D.S. šis seimas leidžia 
A.P.L.A. Centro Pildomajam

Svsivienijimą su Augščiausia 
Prieglauda Lietuvių. Ameriko
je ir 1.1., lai būna nuspręsta, 
kad Pildomosios Tarybos (L. 
D.S. ir A.P.L.A.) nusitaria pra 
dėti jungimo abiejų organi-

bą suvienijimui abiejų organi
zacijų.

Drg. Leesis, A.P.L.A. Tre
čio Apskričio sekretorius, pri
siuntė sveikinimus ir užgyni
mus vienybės. Tame apskri-

izacijų darba ir išdirbimui su-Į^je visiškai nesimato tokių, 
kurie priešintųsi vienybei.

Kuopos, pamatę tuos tari
mus spaudoj, dar negavę ofi
cialiai iš Centro, jau pradėjo 
svarstyti tuos tarimus ir abel- 
nai vienybės klausimą. Cen
trą pasiekę žinios rodo, jogei 
pasisakė už vienybę1, sekamos

: jungimui planų, bet kad pa- 
j darytoji vienijimosi klausi- 
' mu sutartis turi būti užginta 
ne tik abiejų organizacijų sei-

i mų, ę ir New Yorko ir Pa.
i valstijų apdraudų departmen-
• tų.”

Bendram posėdyj plačiai ir
j visapusiai svarstyta vienybės kuopos: 
i klausimas ir prieita prie tam į 
tikrų tarimų, kaip eiti prie vie I 
nybės. Tie tarimai tuojaus 
spaudoj patalpinti 
kuopoms pasiųsti 
Vyriausias ir bene 
sias tuose tarimuose punktas 
bus, tai kad abi organizacijos 
eina prie vienybės kaipo ly
gios, kad visi nariai abiejų or
ganizacijų mokės tas pačias 
pomirtines mokestis, kokias ; 
dabai' moka. Vienijantis nei 
vienas narys neturėtų būti nu
skriaustas.

Iš abiejų centralinių komite
tų tiktai vienas narys pasiro
dė nesutinka su kai kuriais 
vienybės klausimu patiektais

7, Pittsburgh, Pa. 8, S. S. 
Pittsburgh, Pa. 14, Braddock, 
Pa.; 17, East Pittsburgh, Pa.; 
19, Minden, W. Va.; 25 Buf
falo, N. Y.; 30, Benton, Ill.; 
47, Detroit, Mich.; 50, N. S. 
Pittsburgh, Pa.; 52, Chicago, 
Ill.

(Tos kuopos, kurios pasisa
kė už vienybę tuojau po 23 
seimo, čia neminima).

Dabar, kada visos kuopos 
oficialiai aplaiko užkvietimus 
svarstyti bendro posėdžio pla
nus, suprantama, oficialius 
duos pranešimus apie tai, kaip 
nariai žiūri į vienybę. Tas la
bai svarbu.

J. Gasiūnas.

E 
E

Puslapis Trecias

v ‘ r | j ' ' j į . * ___ _ - n i ii'įiTĮi

NESIVELINKITE PASINUDOTI PROGA
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS

PASEKMES LAISVES, VILNIES IR 
ALD LITR. DRAUGIJOS VAJAUS

planą
“3. Seimas duoda teisę sa

vo C. P. Komitetui Matant rei
kalą šaukti ekstra A.P.L.A. 
seimą priėmimui vienijimosi 
planą;

Praėjus 23-Čiam seimuinau- 
jasis Centro Pildomas Komite
tas turėjo imtis už darbo, kad 
pravedus gyveniman tuos sei
mo tarimus ir rezoliucijas to
kioj dvasioj, kaip kad buvo 
A.P.L.A. seime pas delegatus. 
^Atsiminkime tai, jogei vieny
bės klausimu rezoliuciją A.P. 
L.A. 23-čias seimas vienbalsiai 
priėmė. Visi delegatai pasisa
kė už vienybę. Visi pageida
vo, kad toji vienybė būtų rea
lizuota, gyveniman įvykinta. 
Centro Komitetas todėl ir ėmė
si už darbo, kad tokioj pat 
dvasioj priėjus prie vienybės.;

Visų pirmiausia apie rug-1 
pjūčio mėn. apsimainyta pa-1 
sikvietimais prie vienybės. 
Pasirodė, kad ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo Pildomo
ji Taryba sutinka vienytis, pa-

* sisako už vienybę. Vadinasi,
* vienybei iš abiejų organizaci-
t ų centralinių komitetų nėra ! 
jokių kliūčių. į

Proponuota šaukti bendrą' 
posėdį abiejų organizacijų 1 
centralinių komitetų. Visi su 1 
tuo sutiko. Kuopos sužinoju-!

Priešakyje stovi d. S. Petkie
nė su 324 balsais, o po jos 
ALDLD. 5 kp. iš Newark, N. 
J., su 115 balsų.

3 Apskritys, apimąs Conn, 
valstiją, gąvo balsų 163.

4 Apskritys, Pittsburgh-Cle
veland apielinkė, turi balsų:

Už “Laisvę” ............. 78
Už “Vilnį” ...............  164
ALDLD. narius ........ 36

Kartu 278 
Priešakyje stovi d. J. Mažei

ka su 112 balsų.

Apskritys, Philadelphia ir 
teritorija, turi1 sekamai: 
Už “Laisvę” ........ 318 
Už “Vilnį” .........  ... 16
Už ALDLD. narius .. 36

13 Apskritys, W. 
Ilk, apielinkėje turi 
14 apskr., Schenectady, N. Y., 
teritorijoj 47 balsus. Kanado
je 199 balsus.

Kaip matome, draugai, nei 
vienas iš apskričių nesukėlė nu
skirtą kvotą, tai yra 1,000 bal
sų. 1 Apskr. daug geriau sto
vėtų, bet jis turėjo eilę drau
gų, kurie darbavosi už komiši- 
ną ir todėl jie nedalyvavo 
juje.

Apskritys, Boston ir apie- 
sios apie šaukimą tokio posė- linkę, turi sekamai balsų: 
džio pradėjo savo susirinki
muose vienybės klausimą svar
styti ir daugelis jų prisiuntė I 
savo nuomones,- kad jos stovi 

x už vienybę. Nei vienos kuo
pos nesimatė, kuri būtų vieny
bei pasipriešinusi. Mat ne vi
sos tą klausimą svarstė.
čentralinių Komitetų Bendras 
Posėdis Vienbalsiai Pasisakė 

Už Vienybę
1, 1932 m., įvyksta 

posėdis abiejų orga- 
centralinių komitetų.

Didelis ekonominis krizis 
bai atsiliepė ant dienraščių 
jaus ir taipgi mes nebuvome 
gerai prisįrepgę prie tokios rū
šies vajaius. Ateityje, be abe
jo, būsime geriau prisiruošę.

Daugiausiai balsų gavo 7 
apskritys, Massachusetts valsti
joj. Pagal vajaus paskelbimą, 
kad jeigu ir nei vienas apskrp 
tys negalės išpildyti reikalin
gos kvotos, tai vis tiek vienas 
delegatas vyksta Sov. 
iš to apskričio, kuris 
giausiai balsų, 7-tas 
laimėjo vieną atstovą,
me vajuje mes turėsime 
giau prityrimo ir gal bus 
ma pakeisti kvotas, jeigu 
kiek /ekskursijos nupigtų.

Mes kviečiame draugus ir 
drauges be pertraukos darbuo
tis del musų dienraščių ir A.L. 
D.L.D. organizacijos. Gauti 
naujų skaitytojų ir naujų na
rių į ALDLD. eiles. Per visą

192 metą dirbkime del musij spau- 
148 dos ir musų organizacijos.

Pirmiau
RELIGIJA. Mokslinis veikalas. Reika

linga. perskaityti kiekvienam. 3 0 0 
pusi, apdaryta. Kas stos dabar į A.L. 
D.L.D., tai gaus tą knygą veltui

ALIEJUS. Puiki apysakai 800 puslapių 
apdaryta. Kaina 
kas stos dabar į A.L.D.L.D., tai gaus 
tą knygą veltui.

JONO BILIŪNO BIOGRAFIJA. Parašė 
d. V. Kapsukas. Gera ir naudinga 
knyga. Turi 128 puslapių. Apdaryta

ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR
JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Petriką.

Pusi. 128. Apdaryta
ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO

SE VALSTIJOSE. Tai istoriją Ameri
koje darbininkų judėjimo, .iki socialis
tai pardavė jų reikalus. Knyga ant 
geros popieros 450 pusi. Apdaryta

Be apdarų
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. Parašė L.B. Budin. Labai nau
dinga knyga, ji dėsto kapitalistinės 
tvarkos subudavojimą ir 
matinį klasinį žinojimą.
Apdaryta

SOCIALDEMOKRATIJOS
IR REVOLIUCINĖS KOVOS VOKIE
TIJOJE. Tai “rinkinys raštų: R. Lux- 
enburg, Lenino, Radeko, K. ZetkinQs 
ir kitų. Tai istorija Vokietijos socia
listų išdavysčių ii’ revoliucinių prole- ? 
tariato kovų. 280 puslapi^. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 90

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
tai aprašymas baltojo teroro Lietuvoj. 
Kaip veidrodyje parodo buožių ir iš
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Tai dvi knygos: vie
noje, labai naudingas, aiškus aprašy
mas piliečių karo, kitoje pamokos iš 
Paryžiaus Komunos. Puslapių turi 
360. Apdaryta

ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 
H. Gorter, būtinai reikalinga knyga 
kiekvienam darbininkui. Ji suteikia 
materialistinį sanprotavimą. O tik
rasis mokslas tik ir rymo ant mate
rializmo. Turi 192 puslapių. Apdr.

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi

386 puslapių. Apdaryta
A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams

DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.
J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 

« žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Knyga papuošta daugeliu pa
veikslų. Atspausdintą ant geros ir,

Sausio 
bendras 
nizacijų 
Beje, prieš bendrą posėdį bu
vo abiejų komitetų atskiri po
sėdžiai ir juose plačiai aptar
ta vienybės klausimas. Ben
dras posėdis, kaip ir atskirai 
laikomi posėdžiai, vienbalsiai

Priešakyje stovi d. J. Grybas 
su 144 balsais, seka d. E. Da- 
vidonienė su 106 balsais, G. ši
laitis 90 balsų ir I. Ratilis su 

181 balsu.
8 Apskritys, Wisconsin vals

tijoje, turi 61 balsą. <
9 Apskritys, Minersville-She

nandoah, Pa., turi balsų:’
Už “Laisvę 
Už “Vilnį”
Už ALDLD. narius .. 30

Sąjungon 
turi dau- 
apskritys 
Sekama- 

dau- 
gali- 
nors

gražios popieros.,1 Turį 628 puslapių. . į 
Apdaryta ’ .. < . ‘3.00

; Ą.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik; J 
KLASIŲ KČVOS ISTORIJA AMERIKO

JE. Parašė d; A. Bimba. Skaitydami 
šią knygą kaipf veidrodyje matysite 
kukiais kryžiaus ,keliais ėjo ir eina 
Amerikos proletariatas. Tai istorija 
kovų. ’ Organizavimosi' unijų ir par
tijų. Knyga jau .yra išversta į rusų 
ir anglų kalbas. Turi 608 puslapių. 
Gražūs apdarai

A.L.D.L.D. kuopoms#ir nariams už 
KAIP ŽMONĖS BE ČONŲ GYVENO.

Parašė U. Sinclair. Pusi. 246.
A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po

RUSIJOS ISTORIJA Parašė M. Po- 
krovski. Tai knyga, kuri kaip rak
tas patarnauja ne tiktai susipažinimu 
su Rusijos istorija, bet suteikia^ žino- 

<j!mą abelnos teisingos istorijos.
320 puslapių. Apdaryta

KAINA 
, Pirmiau

LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR
BAI. Parašė M. Jaroslovskis. šioje 
knygoje nušviečiama netiktai Lenino 

• biografija, bet suteikiama revoliucinio 
judėjimo istorija ir komunistinis moks
las. Knyga būtinai reikalinga per
skaityti kiekvienam darbininkui ir 
darbininkei. Turi 432 puslapių. Ap
daryta < ‘ ' $

A.L.D.L.D. kuopoms' ir nariams
PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 

kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
knyga labai naudinga. Tai įrankis su 
kurio pagelba žmogus gali pasiekti ir 
suprasti pamatinius gamtos įstatymus 
Ji turi 416 puslapių. Apdaryta.

RUSIJA 1919 METAIS. Parašė A. Ran
some, Įdomi ir prie skaitymo patrau
kianti. Daug paveikslų iš Sovietų 
lies puslapiui 250. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. 
charinas. Yra geriausias klasinis 
dovėlis. Ištiesto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Darbininkų uždaviniai ir t.t. Knyga 
turi 208 pusi. Gražiais apdarais

Taipgi dar galjte gauti šių knygų 
bet jų jau nedaug turime .

NAUJO KARO GAISRAS. Parašė D. M. 
Šolomskas. Brošiūra tik iš spaudos. 
Kiekvienas privalo perskaityti. Turi 
64 puslapius su paveikslais

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligiją. Turi 224 pusi.

Yra dar V. Kapsuko knygos “CARO 
KALĖJIMUOSE”, ir d. R. Mizaros 
“ARGENTINA”, bet jos bus parduo
damos tik A.L.D.L.D. kuopoms už kny
ga po j

POLITINĖS EKONOMIJOS PALATAI.
Parašė F. Vaigsnoras. Tai pamatinis 
politiniai ekonominis vadovėlis. Kny
ga turi 256 pulsi. Gražiai apdaryta.

BROŠIŪROS IŠ LIETUVOS
“MARATAS.” Drama, gražus perstaty

mas. 16 pusi.
JANONIO RAŠTAI., Tai geriausio liet.

. poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai paudinga. 64 pusi.

ŠVENTRAŠČIO 
apie religiją.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė 

L. Andrejev. .Tai labai užimantis ap
sakymas iš 
Knyga turi 
mato.
SODŽIAUS
TUVOS BUOŽĖS.

ARELIAI. Apsakymėlis iš karo ir re
voliucijos laikuj 16 pusi.

PROFESINĖS SĄJUNGOS. 24 pusi.
PARYŽIAUS KOMUNA. ' Parašė B.

Baks. Tai geriausia istorija Pary
žiaus Komunos. Smulkmeniškai išdės- 
tą jos gyvenimą, karą,su Versailium 

. ir pralaimėjimą. Turi 66 pusi.
NAUDOTOJŲ TIKYBA, šioje knyge

lėje faktais įrodoma kam religija tar- 
f navo ir kam ji tarnauja 32 pusi.

TAJUTŲ LIŲOSUOTOJAI. Apie impe
rialistų politiką ir tautų pavergimą. 
Brošiuraitė turi 18 pusi.

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip už' $10.- 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertes, galėkite pasirinkti knygų, arba vieton 
$10.00 prisiusite tiktai $9.00.

Užsakymai, kur nebus prisiųsta kartu ir pinigai, bus 
išpildyti tiktai del A.L.D.L.D., L.D.S.A., L.D.S., T.D.A. 
kuopų ir kitų darbininkų organizacijų. Pavienioms 

■ ypatoms nepriklausančioms prie darbininkų judėjimo 
bargan knygos nebus siunčiamos.
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano 
antrašu ir vardu:

¥W ¥¥ W¥ ¥ W
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ATGAL Į AMERIKA 1 »
..... ........... R. MIZARA -.............. ......... • .....

vus, o buožės naikinami iš pošaknių—de- 
klasuojami, kaipo toki.

Įtūžo jis. Spjovė ant savo brolių (vie
nas yra inžinerius Maskvoj, kitas lanko 
komunistinį universitetą) ir visko ir da
bar grįžta į Ameriką. Tokių pavyzdžių 
šiandien surandama daug.

Važiuodamas jis neturėjo jokio suprati
mo apie Sovietų Sąjungą ir grįždamas at
gal iš ten to supratimo neišsivežė. Vis
kas ,kas šiandien Sovietų Sąjungoj darosi, 
jam neaišku, keista; jam išrodo, kad mies
tų proletariatas “labai plėšia valstiečius.” 

—Tai kodėl tamsta nėjai dirbti proleta
ru—juk darbų pakankamai?

—Proletaru aš galiu būti ir Amerikoj,— 
atkerta jis man.

Cherbourgą apleidžiame mažu laiveliu, 
kai 6 vai. vakare, gruodžio 16 d. Už pus
valandžio mes jau laive—Aquitania. Tai 
stambus jūrų milžinas, berods 46,000 tonų 
įtalpos, pastatytas dar prieš karą. Bet vis
kas gan moderniškai įruošta. Trečios kla
sės lendynės, kuriomis kadaise vežiojo imi
grantus, jau panaikintos. Dabar trečia-

(Tąsa)
Babittas Antros Kategorijos

Saint Lazare geležinkelių stotį apleido
me 14 d. gruod., 5 vai. po pietų. Greitasis 
traukinys šauna tiesiai į Cherbourgą. Ma
no kompartmente sėdi du francūzai ir trys 
žydai: vyras su žmona ir kita moteriškė, 
jų sankeleivė. Visi buvę Vengrijoj. Visi 
trys grįžta į Ameriką tuo pačiu laivu.

Aišku, be pasikalbėjimų neapsieita.
Paaiški, kad žydas yra buržujus, turįs 

kažinkokį biznį Kentucky valstijoj. Suži
noję, kad grįžtu iš Sovietų Sąjungos, tuo
jau apipylė klausimais.

—Kaip ten, ar ištikro ten jau tokis pui
kus gyvenimas, kaip žmonės skelbia?

Paaiškinau, kad tai priklauso ne’ tiek 
nuo Sovietų Sąjungos, kaipo šalies, kiek 
nuo paties individualo.

—Jei tamsta esi darbininkas ir ypačiai 
bedarbis arba menkai uždirbąs kapitalisti
nėse šalyse, tai Sovietų Sąjungoj tau bus 
rojus, nes ten darbo iki kaklui. Jei esi 
biznierius—bus bloga. Jei nori ten darytiv j gx evil utiOj J d U. jJdlldl iyJLII LUo, X_/cX*Jdx LJL vLia“ 

biznį arba kitokiais būdais iš kitų prakai- klasiai naudojasi kadaise buvusiomis tū-
to gyventi—nė nevažiuok.

—Tain aš esu stambus biznierius—išdi
džiai jis atsako.—Mano sūnus lanko uni
versitetą. Mes laimingi.

—Tai tamstai ten bus riestai. O kaip 
Vengrijoj dalykai?

—Amerikiečiui ten labai gera,—atsako 
jis.—Už dolerį gali lengvai gyventi per iš
tisą dieną.

—O kaip vietiniams darbininkams?
—Bedarbė. Baisi bedarbė—aiškina 

man, ir žmonės gyveną prastai.
Išsikalbėjus, biznierius parodė savo tik

rus dantis. Esą viskas būtų gerai, jei ne 
tos darbo unijos. Jos viską suėda. Štai 
ir Amerikoje, jei ne unijos, gyvenimas bū
tų visai kitokis. Girdi, unijistai kitokio 
darbo nedirba, kai tik tą, kuriam amate 
jie nusiskyrę.

—Kodėl,—pasak jo,—sienų tapytojas ne
gali dirbti plytų arba kitokį darbą atlikti.

Paaiškinau, kad plytų dirbėjai patys ne
turi ką dirbti, tai ką veiks namų tapytojas. 
Buržujus nuleido nosį.

Pagaliaus, jis priėjo išvados, kad šis pa
saulis, tai jau ištikro nusigyvenęs ir reika
linga permainų. O permainos, pasak jo, 
geriausios bus, kuomet iškils karas.

—Perdaug žmonių. Reikia bent porą 
milionų jų pakloti,—aiškina jis man su ka
žin kokiu tai pasididžiavimu.

—Ar tamsta buvai pereitam kare?
—Ne.
—Ar pasirengęs eiti sekaman?
—Man nereikės—persenas,—aiškina
Susarmatinau ir jis nutilo. Visą kelią 

laikė užmerkęs akis, nuduodamas miegan
tį. O jo sankeleivė ranka užsidengus bur
ną tyliai beveik visu keliu jubkėsi. I Prie valgomojo stalo, kur man' tenka val-

Cherbourgas—nedidelis miestelis, bet ju-1 gyti, sėdi dar trys jauni jyyrai. Kubietis, 
dėjimas didelis, nes daug keliautojų perva-' augęs Amerikoje, ir dabar grįžtąs iš Is- 
žiuoja per jį. Mes pribuvome jau naktį ir j ponijos, kur jis praleido kelis mėnesius; 
nakvojome ’kompanijos speciališkai įreng- Į lenkas aptiekininkas, iš Clevelando, ir tū- 
tame bendrabuty. Čia jau buvo visai kito- i las laivo raštinės darbininkas, dirbąs tarpe 
kia dvasia, nes važiuoja virš desėtkas ame- New Yorko ir Californijos plaukiojančia- 
rikiečių draugų (keturi negrai darbinin- me laive. Įdomu tai, kad visi trys didžiai 
kai). Ar ko išreikalauti iš kompanijos ar domisi politika ir, aišku, Sovietų Sąjun- 
kas gauti su jais, bendrai daug lengviau, ga. Kubietis įdomių dalykų pasakoja apie 

Ispaniją.
—Kaip ten toliau dalykai virs, nežinau, 

—aiškina jis,—bet jie nestovės vietoje.

ristų kajutomis ir valgykla, o turistai— 
antros klasės. Pastaroji dabar panaikin
ta. Palikta tik pirmoji.

Keliautojų palyginamai mažai. Laivas, 
galįs imti apie 2,000 pasažierių, neturi 
jų nė tūkstanties. Todėl vietos pakanka
mai, erdvu.

jis

jis.

Ketvirtadienis—gruodžio 17 d..
Maniškėj kajutoj važiuoja tūlas armė

nas. Jis darbininkas, “dišių” plovėjas New 
Yorke tūlam restorane. Ganėtinai apsilei
dęs ir suvargęs žmogelis. Klausiu, iš kur 
jis grįžtąs. I

—Iš Marseilles, Francuzijos, — atsako 
žmogelis;"

Spėju, kad jis veikiausia grįžta iš Sovie
tų Armėnijos ir Marseilles mieste tik lai
kinai sustojo. Bet kas tau! Sovietinės Ar
mėnijos jis bijosi. Jam kažin kas sakęs, kad 
ten bloga; kad Sovietų vyriausybė viską 
atimanti, kad biednam žmogui sunku gy
venti, etc., etc.

—Ką gi ji iš tavęs tuomet galėtų atimi- 
ti?—klausiu jo.

—Turbūt tamsta esi bolševikas, kad ši
taip kalbi.— Pareiškia jis man.

Ginčai baigiami. Pasirodo, kad darbi
ninkas tamsus, suklaidintas armėnu balta- z c.
gvardiečių, kurių New Yorke randasi pil
ni kampai.

Oras šiandien gražus. Jūra tykutė. Lai
vas, tarsi gulbė, ramiai sau šliaužia, pada
rydamas po 22-23 mylias į valandą.

Deja, ir tokiame gražiame ore dauge
lis žmonių jau serga, gulinėja ir kiauksi.

Penktadienis—gruodžio 18 d.

Geriau skaitosi.
Čia pagaliaus paaiškėjo ir apie taip va

dinamą gydytojo egzaminaciją. Man aiš ._ pv UVOVUVW3 v*vuvjv.
kino, būk tasai reikalavimas, idant visi | Gyvenimas po revoliucijai (buržuazinei) 
Sovietų Sąjungoj lankęsis J. V. piliečiai, pasidarė daug sunkesnis, negu buvo mo- 
pereitų speciališką gydytojo egzaminaciją,! narchijoj. Turčiai, buržuazija, turinti,pi
jau nereikalingas. Pasiliko tik senas for- nigų, taupo juos, bijosi.įvezdinti į biznius- 
malumas, kad visi trečiaklasiai piliečiai arba pramones, kad netektų bolševikams.

—Tamsta manai, kad ten gręsia bolše- 
vistinls pavojus?—klausiu jo.

Pagaliaus išsipildė mano pranašystės, 
padarytos įspūdžiuose, rašytuose vykstant 
į Sovietų Sąjungą. Ten pažymėjau, 1__
mano kajutoje keliaująs rusas iš/Kanados 
į Sovietų Sąjungą, veikiausiai nepritaps 
prie tų sąlygų, nes jis tamsus ir neturi ma
žiausio supratimo, ko jis ten važiuoja. Tik 
todėl, kad jo broliai jį kvietę. Ir štai-at
vykęs į Cherbourgą, randu tą patį rusą 
grįžtant į Ameriką. Dar turi gerą sumą 
pinigų ir, žinoma; keikia bolševikus. ,

Žmogus važiavo Sovietų Sąjungon min
tydamas nusipirkti didelį žemės ūkį. Nu
vyko į Volyniaus distriktą ir žiūri, kad to
kio daikto Sovietų Sąjungoj, kaip patapi- 
mas turtingu buože, jau nėra. Smulkus 
ir vidutiniai Valstiečiai perėjo į kolekty-

pereitų gydytojo šerengą. Tai mes pada
rėme.

Lietuvos Nepriklausomybė ir Amerikos 
Lietuviai Darbininkai

turi lietuviai 
ta kruvinų fa- 
nepriklausomy- 

fašistų val-

turi rengti priešfašistinius ma
sinius mitingus' prieš kruviną 
fašizmo režimą Lietuvoj.

Lai prasmenga Lietuvos fa
šizmas! Lai gyvuoja Lietuvos 
darbininkų ir vargingųjų vals
tiečių laisve ir lygybe! Lai 
gyvuoja Lietuvoj Sovietų val
džia !

J. Gataveckas»
Pittsburgho ir Apielinkės 
Priešfašistinio Komiteto 

Iždininkas.

PH1LAELPHIA, PA.

tų, ir pagaliaus pareikalavo ]Pašistengkite ir mokėt 
didesnio užmokesnio. Jis su- Atsiveskitė jiaujų 
sipyko ir apleido savo išnau
dotoją. Už poros dienų Wil- 
liamsdnienė , tapo nužudy
ta. Veikiausia nužudė koki | 

riai. čia bosai gavo progą pa-! 
naudoti legališką lynčo įstaty
mą, kad gązdinus negrus dar
bininkus, kurie įradeda sukil
ti prieš badą, skurdą ir algų 
kapojimą Maryland valstijoj.

Tame masiniame mitinge 
kalbės iy%,daugiau kalbėtojų 
apie šių*uienų klausimą, ir bus 
reikalaujama paliuosuoti visus 
politinius kalinius.

Mitingas įvyks vasario 5 d. 
Pradžia 8-tą vai. vakare, Gir
ard Manor Hall, 911 Girard 
Ave. '

L Sekr. J

binghamTon, n.
_______ ____ L.D.S.A. 23 kuopos susi, 

nors profesionališki pfktada- į >”s 346 CliX* st.
vai. vakare. Visos nares ateik 
yra svarbių reikalų aptarti. Atsi- 
veskit ir .naujų narių.

Organizatore.
(26-27)

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84 kuopa rengia šaunų 

vakarą šeštadienį, 6 vasario (Feb
ruary), Ukrainų Darbininkų svetai
nėje, 59 Holsman St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Bus gera muzika šokiams, 
skanių užkandžių ir gėrimų. Tfcip- 

j gi bus įvairių pamarginimų. Kvie
čiame visus atsilankyti. Įžanga vy
rams 15c., moterims 10c.

Rengėjai.
(26-30)

LAWRENCE, MASS.
A.L.D.L.D. 37 kuopa rengia disku

sijas sekmadienį, 7 vasario (Feb
ruary), L.U.K. kambariuose, 41 Ber
keley St. Pradžia 6 vai. vakare. Bus 
diskusuojama labai svarbiais klausi
mais, todėl visi lietuviai darbininkai 
atsilankykite.

Komitetas. 
' (26-28)

DETROIT, MICH. 
Šaunus Vakaras

L.D.S. 86 kuopa rengia balių su 
Visi lietuviai darbininkai daly- programa šeštadienį, 6 vasario, T - 

Turime bendrai su kitų tau- i sų svetainėje, 9219' Russell St., arti 
ž I Westminster. Pradžia 7:30 vai. va- 

; kare. Programą išpildys Aido Choro 
draugai ir draugės, šokiams grieš 
gera orchestra. Šis vakaras rengia- 

—u:.. narių, kurie

Rept.

Scottsboro Protesto Mitingas

Philadelphijos Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas ren
gia protesto mitingą, kuriame 
kalbės motina vieno iš Scotts
boro devynių pasmerktųjų ne
grų jaunuolių, šiame mitin
ge bus iškelta aikštėn visi pa- vaukit. .
sikėsinimai bosų klasės Alaba- tų darbinįnkais kovoti pries badą, uz. 
mos valstijoj pašalpą ir apdraudą bedarbiams.

♦ — *...................  .. -.4—

Mes jau visi gerai žinome, 
kad negrai jaunuoliai visai ne-' 
kalti. Taipgi turime žinoti vi-j ..... .

qmiilkmpnnq Al-thamos ho-’ netos ku°Pos susirinkimas, paprasto-| sas smulkmenas Aiaoamos Do ( -e -vietoje, iq vaĮ. ryte. Draugai, i 
sų “frame-up” sistemos. 4 H i—j ; e.,_ i

Maryland© valstijoj mes tu
rime Orphan Jones,, kuris jau 
pasmerktas sudeginimui elekt
ros kėdėj taip pat už tai, kad 
jis yra negras. Jo prasikalti
mas nebuvo prirodytas. Visa 
istorija yra labai trumpa. Jis

PRANEŠIMAI Iš KITUR
L

CHESTER, PA.
Bedarbių demonstracija čia įvyks ■ 

ketvirtadienį, 4 vasario, 1 vai. po I 
pietų, tarpe 3-čios ir Market gat- I 
vių. ’•

Artinantis taip vadinamos 
“laisvos” Lietuvos nepriklau
somybės dienai, Pittsburghe ir 
apielinkėje visokio plauko 
elementai, fašistai bei socialfa- 
šistai šaukia, kad reikia iškil
mingai paminėti “laisvos” Lie
tuvos nepriklausomybės dieną.

Šitie viršminėti gaivalai 
“čiulba” visokiais balsais į lie
tuvius darbininkus. Siuntinė
ja pakvietimo laiškus ir patys 
landžioja po darbininkų orga
nizacijas, pašalpines draugi
jas, kuopas bei kliubus ir 
kviečia darbininkus dėtis prie 
fašistų ir socialfašistų elemen
tų, kad iškilmingai paminėjus 
tą “laisvos” Lietuvos nepri
klausomybę.

Ką bendro 
darbininkai su 
šistų Lietuvos
be? Kruvinoji 
džia yra nužudžiusi geriau
sius Lietuvos darbininkų kla
sės vadus, kaip tai: Požėlą, 
Giedrį, Greifenbergerį, Čiornį, 
Malemedą, Kristinaitę ir ki
tus. šimtus darbininkų ir var
gingųjų valstiečių kalėjimuo
se kankina. Tik nesenai tapo 
nuteistas sušaudymui drg. ; 
Kasparaitis. Desėtkus naujai : 
areštuotų taip pat laukia ilgi 
metai kalėjimo ir mirtis. Dar
bininkai šaudomi, kalėjimuose 
kankinami vien už tai, kad jie 
prigulėjo prie Lietuvos Komu
nistų Partijos arba buvo geri 
simpatikai Komunistų Parti
jos.

Ne tiktai kad ta “laisvos” i 
Lietuvos kruvinoji fašistų val
džia viršminėtus draugus nu
žudė, šimtus kalėjimuose kan-! 
kiną, bet Lietuvos darbinin- į 
kai bei vargingieji valstiečiai! 
neturi jokių balsavimo teisių. į 
Lietuvos darbininkai ir maža- Į 
žemiai neturi jokių teisių, jo-l 
kių laisvių.

Dar/daųgiau. Spalių mėne
sį rinkimai buvo į ligonių ka- j 
sos tarybas, kur ir kairieji ’■ 
darbininkai buvo išstatę savo ' 
sąrašą .laike rinkimų. Kur ši
tas kairiųjų darbininkų sąra- ' 
šas gavo didžiumą balsų ir 
pravedė arba išrinko savo at
stovus į ligonių kasos tarybas, 
tai fašistų valdžia su pritari
mu socialdemokratų (sociąlfa- 
šistų) kairiųjų darbininkų iš
rinktų atstovų neįsileido.

Ne tiktai, kad kairiųjų dar
bininkų išrinktų atstovų neįsi
leido į ligonių kasos komitetą, 
bet šie visi draugai buvo areš
tuoti ir gavo po tris mėnesius" 
ir daugiau kalėjimo tik vien 
už tai, kad jie išstatė savo 
kandidatūrą laike virsminėtų 
rinkimu.

Štai kokią laisvę ir teises tu-! 
ri Lietuvos darbininkai ir var- ■ 
gingieji valstiečiai, kurie už- į 
laiko savo sunkiu darbu ii 
prakaitu visą parazitų klasę; 
jie yra tikri baudžiauninkai ir 
vergai tos “laisvos” Lietuvos! 
nepriklausomybės žemėję/

Kas fašistų valdomoj Lietu-; 
yoj turi laisvę? Visa išnau- į 
dotojų bei parazitų klasė, kaip j 
tai bankieriai, fabrikantai, po- į 
nai, dvarininkai, kunigai, I 
žmogžudžiai, tokie, kaip pra- ■ 
lotas Olšauskas ir kiti. Šie vi
si gaivalai Lietuvos darbinin
kus bei varginguosius valstie
čius engia prisimynę. Reiškia, 
kruvini fašistai su Smetona į 
priešakyje turi didžiausią lais- 
vę, ir jie mini tą Lietuvos ne
priklausomybės dieną su di
džiausiomis iškilmėmis. Taip 
pat nuo Lietuvos fašistų neat
silieka ir Amerikos fašistiniai 
socialfašistiniai elementai to- [ 
kie, kaip Pittsburghe Virbic- | 
kai, Mažiukuos, Bakanai ir 
jiems panašūs; jie šūkauja už 
fašistinės Lietuvos nepriklau
somybę ir apgaudinėja lietu
vius darbininkus ir tuo pa
čiu sykiu vilioja iš jų centus 
del palaikymo fašistinio bei 
socialfašistinio brudo.

’ A I IA r irTTnr>n« KARiAMQ>mas naU(lai bedarbių narių, kurieA.L.D.L.D. 30 KUOPOS NARIAMS , neišgali užsiniokėti duokles. Kvie-^
_• Sekmadienį, 7 vasario, įvyks mi- j ciame visus lietuvius darbininku/

I kame dalykas, kad nesilankote į su- I 
I sirinkimus? Delei narių neatsilan-j 
• kymo pereitas susirinkimas neįvyko. Į 
Nors šį sykį pasistengkite ateiti, nes ; 
turime, daug reikalų aptarti. į

Komitetas. i 
(26-27) |

FOREŠT CITY, PA.
A.L.D.L.D. 219 kuopos susirinkimas

atsilankyti ir pagelbėti bedarbiams.
Įžanga tik 25c. ypatai.

Rengėjai.
(26-28)

I n.u.jy.u.v, <-11/

i bus sekmadienį, 7 vasario, paprasto.) dirbo, pas Williams UZ vieną i vietoj, 3 vai. po pietų. Visi nariai 
dolerį į savaitę per daug me-1 ateikite, yra svarbių reikalų aptarti.

Pailsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER
i‘LAISVES’ BENDROVES METINIS SUVAŽIAVIMAS
la
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Įvyks Nedėlioj, 14 d. Vasario-Feb., 1932
PUIKIAI ĮTAISYTOJE GRAND ASSEMBLY

318 Grahd St., kampas Have meyer St., A Brooklyn, N. Y.

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

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

Po sdvažiavimo, toje pačioje svetainėje bus gera vakarienė už labai žemą įžan
gą : dirbantiems doleris, o bedarbiams tik pusė dolerio. Taip pat bus ir graži pro
grama, iš dainų, visokių muzikalių kavaikų ir prakalbų. Kadangi svečių suvažia
vime bus iš kitų miestų, tai turėsimo 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 Tęsis iki 12-tai Vai. Nakties.
Vien tik ant šokią įžanga 50c. ypatai. Grieš RETIKEVIČIAUS Orkestrą.

fiisiiioiiisiiisiiiBiiieiiieiiiGiiisiiistiisiiieiiiGiitsiiisiiieiiioiiieiiieiiieiiiBĮiiBi

IBIlIBHISIIiailiaillQHIQIIIBIIIBIHlOI aunulaiiiaiiiaiiiauiaiiiaiiiaiui■S

a

I

I

o

s

s

7T

o

o

"o'

ĮJ 
Į3 
3
5

O 
u 
i

itDIil

—Nesu politikas ir todėl negaliu pasa-
* , Bet gręsia kas nors. 

Kompartija dar, palyginamiai, silpna, bet 
'-žmonės smarkiai kalba apie ją. Jos įta
ka auga. Turčiai tai mato ir todėl jie at
sargiai elgiasi su kapitalais.

Žmogus aiškina, kad didelė bedarbė, kri-
zis smaugia Ispaniją lygiai, kai ir visas .... ......
kitas kapitalistines šalis. Buržuazija su i Misos lietuvių darbininkų or- 
socialdemokratija sėdi valdžioje ir todėl jai ganizacijos, kaip tai pašalpi- 
lengviau suvilioti darbininkus. Komunis-iy^s draugijos, kuopos,kliubai

, neturi dėtis 
prie fašistų bei socialfašistų, 

... kad iškilmingai paminėti Lie- 
Bedie-tuvos nepriklausomybę ir ne

duoti nei sudilusio cento tam 
tikslui. Kaip tik priešingai,

kad’kyti’ kas.*;en gr?sia-

o.

£

v
'o'

o

s

T

jj

v

tus smarkiai persekioja ir partija nelega- įei dailės rateliai, susidedanti, 
lė. Bęf trockistams niekas nieko nedaro. . darbininkų, netVr! . tls

Esą Ispanijoj viskas labai pigu (su ame
rikonišku doleriu), žmonės geri, 
vybė smarkiai plečiasi.

(Bus daugiau)

o.

5,

Darbininku Kalendorių <
Kur tik pasiūloma, visur darbininkai noriai perka tą svarbu mokslinių straips
nių ir istorinių informacijų šaltinį. Aiš ku, jog daugelis dar yra tokių, kurie ne
turėjo progos išgirsti, kad mūsų dienra štiš išleido taip svarbią knygą

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

VIS DAR YRA VIRŠ 1,000 KOPHŲ 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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wonder

A True Story of Kentucky Child Life

1 workers in the fight against 
the tobacco bosses. Vesp^er, 

Į who is only 14, led a group of 
I children out on the strike in 
■ school in sympathy with the 
strikers. Is it any
that the bosses are afraid of 
him ?

ting food and clothing for the 
miners’ families. These work
ers are very thankful for the 
Union and the comrades who 
have gone down there to or- i

I What U. S. Workers Have 
to Say About The 
Soviet Union

I «

In the December issue of the 
New Pioneer, there is a letter 
sent by a miner’s daughter 
from Bell County, Ky. Mary 
is twelve years old. She is
one of seven children. Her ganize them and help them in 
father has not had any work their struggles, 
for nine months. He was fired “1 
from his job in Virginia, for the children will have clothes ' the Soviet 
joining the union, 
on the blacklist. This means 
that all the mine

I

By Morris Kaimus

went to the meeting of the

LIETUVIS GRABORIUS

ma.

o

patar- 

ir už 
kainą,

‘Balsas”

Norintieji ge
riančio

są darbą.
Dalyvavęs Pasitarime.

-j-v • • . . . . i . t i U UI AvD, ĮJUl V (Al* J

Draugai, nepirkite jų tikie-j Panevėžio ligonių kasų išvaiky-!tikras ligų lizdas. 
, nepadėkite jiems griautimą. Tais klausimais nutarta i ‘ ’
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Lietuvos Bičių Namelis
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vardas miestasadrisas

Laiškus adresuokit sekamai:
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2 Prašome prisiųsti man ........ svarų tikro medaus už

............ šiuomi prisiunčių ir minėtą mokestį.

g

Trumpu laiku ii mokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vieton.

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Tslapd Fer
ry.

liaus. Ekspertai instruktoriai. UžKONČAUS BITININKYSTE
57 BATTERY STREET, N. ABBINGTON, MASS

siJHnunnnE

TYRAS NATŪRALŪS MEDUS
Kas Norite Tikro, Nešildyto Medaus, Tikrų Bičių 

Sunešto nuo Grynų Žolių Žiedų
Tikras medus yra naudingas žmogaus sveikatai ir yra

naudojamas kaipo gamtiškas vaistas; ne žmogaus pada
rytas. Kas nori ir gali su koriais gauti.

PRISIUNČIAME IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ

5 Svarai $1.50 11. Svarų. $2.80

Iiardymas, (ntaic.vmas, tnittnfjmac, «upr«*t elektriką ir mainitftitmą, ir valiavimą, 
Ir planą aatoaaobiiio; Mokinei* dienom:* ir vakarai* lietuvių ir anglu kalbose. 
Mokytojai* yra žymu* «k*nerta»-L. TICHNIAVIOIUS, B. J. VAITKUNA8 ir kiti. 
IzeidlMift (License) ir Diplome g varant uojaase nž mažą užmokėti], Mm padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsiratymas | mokyklą kiekvieną dieną «rao ® ryte 
iki 0-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
m B. Uth STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049
sWnmwwwiwMiiiMiiiiiii I....... .uw ini' 1'1 II'  .......................
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Toliau, patarčiąu tam korės-' tim, nesirūpina ją' pagerini, bet 'šovk d j būvd_ kalbėta apie dah-' 
pondentui'išsimokyti aritme-■ atbulai, einą ranka rankon j ^įninku padėtį Lietuvoj<ir^dar- 

j tikos, tai jis tada surastų, kat-’ 
rų pusėj buvo didžiuma. Te-1 
gul jis pasiskolina iš gaspadi-j 
nes kelis tuzinus šmaikštukų ir 

i atsisėda ant aslos palei pečių, 
!tai gal pramoks .skaičiuoti..

spaustuvių ■ įmonių savininkais užkariavimus Sovietu'

ir fašistų valdžia. .Nutarta'apie tai, kaip kovot prieš į 

šaukt platesnių pasitarimų iš j išnaudojimą ir fašistų valdžią, 
stambesnių spaustuvių, plačiai' K-as.
išaiškint socialfašistų pardavi-

jTada jis dažinos, kad 20 sklo- ; kišką darbą, sušaukt ypatingą 
| kininkų

PRIENAI. — Baldų ir ter- : 
nesudaro didžiumos j spaustuvių profsąjungos narių pentino dirbtuvėj, darbo sąly- 

! prieš 40 komunistinių darbi-j susirinkimą ir perimt vadovybę gos labai sunkios. Vyrai už 
dienos darbą gauna tik 2—3 ’ 

[litus. Retai kas daugiau gau-' 
Apie Švarą ir kalbėti ne-1 

. Jos nėra ir niekados 
Didžiausia smarvė, į 

Ne įmonė, o '

Į ninku.
Scrantono sklokininkai

; da turėti savo parengimą, kad J 
j paremti “Klampynę” ir Pru-' 
■seikos kompaniją.

I į savo rankas.
j Be to pasitarime buvo kalbė-jna
: ta ir apie fašistų teismo išneš- gaijma 1
■ tą mirties sprendimą draug’ui nebuvo.
i Kasperaičiui ir apie Kauno ir dui]<es, 'purvai

1 long to see the time when j F.S.U which means Friends of 
Union. There 1 

Now he is to wear and books to study i heard the delegation give a 
in and enough to eat,” says this j report about what they saw 

operators | young comrade. That time jn the 
know that he is a member of: has already come for the wor- member of the delegation be- 
a union, and will not give him ! kers children in one country. gan by speaking 
any work. When the miners ' When the workers of this Workers’ ___, ____ _
do work, they work only two country and of all the capita- j defends the Soviet Union. The i
or three days a week at $1.15. j list countries of the world uni-į Red Army will not let any .
Of course that gives them ve- j te to overthrow their rulers enemy: of the Soviet
ry little with which to feed i as the workers of that coun-' take one inch away. ’
and clothe their families. So-’try, the Soviet Union have do-1 songs the 
me children go out begging [ ne, 
for half a day before they get! our countries too. 
some breakfast. The bosses’ 
gangsters do all they can to 
frame up the miners. They 
put whiskey on their land, and 
try to imprison them for boot
legging, and they try to frigh
ten them by beating them up 
and even by shopting them. 
Comrade Mary tells us of a 
worker who was beaten by ; AU the women in this coal camp 
these thugs. When he came -- ■ . .......................
to the door and asked to come chndrėnT^^^

nurimo 
žemą 

nuliūdimo va
landoje iauki- 
tis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Soviet Union. One

about the
Red Army which

tų, nepadėkite jiems griauti i
mūsų judėjimą, nes jie tik tuo [ įmonėse išreikšt protestą per
teksiu nori išgauti jūsų sunkiai ! traukimu penkiom minutėm vi- 
uždirbtus centus, palaikymui 
savo sklokos.

Sklokos Priešas.
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Washing ton.— Galu tini

apskaičiavimai parodė, kad 
1931 metais' Amerikoj su- 

Į bankrutavo 2,290 bankų — 
I daugiau, negu buvo iš sy- ’ 

Lapkričio 30 d. įvyko spaus- kio paskelbta. Jie nunešė j 
kuriamo! $1,759,484.000 depozitų.

i’ »*n > > i 11 !

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

; Union . 
With the i 

i Red Army sings, j 
we shall see that time ini they can scare the wits out' 

i of their enemies. . ■
P In the Soviet Union as you' - 
all know, there is no unem- - 
ployment, and they do not cut į c- 
the wages of the workers. In- i da|fašist pJ.ofsljjunga. Jie nu- |;,|)kl.iči0 na, mu7buvo oral 
stead, they raise the wages of ĮL, ■ .L - , M pas mus uuvo pia
ihp worker according to the''1.! <a€^ socialia.,lotą valdyba vesta masovka, kurioj dalyva- 
the voikeis accoi ng u i c nes,dom darbininku pade- vo anie 20 darbininku Ma-decisions made in the 5 Year - 1 udimimiKŲ. ivia

i Plan. i
(Editors’ note — The work-Į

• ers in the Soviet Union united | 
i and overthrew their bosses. | 
’They then set up a govern-1 
____ ■_ 1 . Today there I 
[ are no unmeployed workers in | 
!the Soviet Union. In the Un-1 
lited States where everything, 
jis .owned and controlled" by ■ 
the bosses there are 12,()()(),- 
000 workers without jobs. Į 
These workers and their fa- j 

j milies are starving becouse the1 
' government makes no provi- 
i sion for them. It is only when 
! the workers of the United Sta- j 
■ tes get together and follow, 
I the example of the workers' 
i of the Soviet Union that there ! 
j will be no unemployment. 1 
That is why every workers’ ; 
child must join the Young 
Pioneers and help their pa-' 
rents fight for better condi- 
tions.)

— °—
Here is a song made up 

į by Aunt Molly Jackson, wife 
of a Kentucky Miner. Aunt

, Molly is touring the country 
with her songs to raise money 

' for miner’s relief.
I
i All the women in this coal camp 
Are sitting with bowed down heads

i 
' Are sitting with bowed down heads 
Ragged and barefooted and their

in, neither Maty nor her moth- Xo food no clothes for our children ) ment of workers. r 
er could recognize him, though I’m sure this ain’t no lie
they knew him well. The If we can’t get no more for our labor 
American Legion, which pre-' Wc «ViKht bofore we ,lie' 
tends to protect the interests ...................................
of the people of this country What are-you doing 
but which realty protects the Magazine Campaign? 
interests of the rich people of hear from you.
this country, is trying to fra
me up Mary’s father for get-

for the 
Let us 
Camp- 

a bang
The 

aign has started with 
—are you doing your part?THE KENTUCKY STRIKE

The Kentucky miners are ' enough wages to keep them 
striking. Despite of the terro-' alive, 
rism of the bosses and the go 
vernment, the strike has been • win be cheaper to give them! 
growing and spreading. The 
workers and the workers’

Now the owners of the 
. mines have decided that it

less than enough to keep alive;
children of the entire country 1 when workers starve, they will 
have been showing their soli- new workers for,even less į 

darity with these brave strik
ers.
aid and relief trough the W

They have been sending

LR. But what exactly does 
all of this mean? Why should 
the bosses and the government 

so-
What is the “W. 

is a 
uh to i Ky minei's nave 
E\,erv į their tools and i mi i

i money. But the workers have 
been shown by their fighting 
union, that if they all stop

' work together, if they all stick 
: together and do not let any 
' other men take their places 
by scabbing, they can force

i the bosses to accept their de- 
1 mands. Therefore the Kentuc- 
j ky miners have thrown down

1 quit their 
į work. They have organized 
; picket lines around the mines 
i to prevent any other men 
I from going down to do their 
i work. The bosses realize the

SCRANTON, PA.

Spa u st u vin ink ų Pasitar i- 
mas

J tuvininkų pasitarimas, kuriame : $1,759,484.000 depozitų.
i dalyvavo 14 atstovų iš įmonių.!
i Darbininkai kalbėjo apie savo .
■ ckonon?inę l^adgti ir aPie s°-i JONAVA. — Sąryšyj su 7 

i mus buvo pra-

H [K »■ j Hb IMM ' rh o 1

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

TELEFONAS . ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

use “terrorism?” What is 
lidarity?” 
I.R.?” What in fact 
“strike?” It is not enouj 
believe in these things. E 
young comrade should tho
roughly understand the mea
ning of these words.

In every industry, in every 
capitalist country, the work-'danger of organized workers, 
ers are used by the bosses for [ and are doing their best to 
their own profit. The boses! break the union. They are 
always try to pay the workers ■ using all their power for this 
as little as possible, and to ’ purpose. They buy the go- 
sell the products which the I vernment, they frighten, star
workers make for as much mo- [ ve and murder workers —but 
ney as they can get. In this 1 in 
way the workers 
money to live on

vain. The Working class

Gruodžio 31 d., 1931 
“Klampynėje,” kokis ten 
respondentas su dideliu džiau-; 
gsmu rašo, būk “opozicija iš- i 
pliekė7 kailį bimbiniam,” per i 
A.L.D.L.D. surengtas diskusi-1 
jas, gruodžio 20 dieną. Pro
tingas arba teisingas žmogus 
niekada to nerašytų. Ale ko
kia jų gazieta, tokie ir kores
pondentai. Jis užsipuola A.L. 
D.L.D: draugus, vadindamas 
juos (?) agentais, ir sako, 
būk jie prisivežė rusų ir ita
lų į diskusijas, kad tiktai 
“bimbiniai” sudarytų didžiu
mą balsų; ir jis ginasi, kad 
opozicija atvažiavus neorga
nizuota. Tai irgi melas. Nes 
delko jie, pav., atsivežė tą ne- 
daperėtą renegatą Jankauską

Flushing Russian and Turkish Ballis, Inc
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Sub atos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperitnui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.
m., ! 
ko-j

get little has learned that every victo-j diskusijas,jeigu jie buvo ne- 
and they ry of every group of workers,

have to pay high prices for i is in the end a victory for the lie vadina rusais ir italai 
the things which they buy. I whole of the working class, buvo progresyviai žydai, ir jiethe things which 
But however bad 
tions of the workers are, the’

they buy. i whole of the
the condi- j Therefore the workers of the

uivuj> vi vnv wvxixcio v.i.U’whole country are helping to 3° įvykti susirinkimas, tuo bū-
bosses try to make them still' win the strike by their sup-į4u mes turėjome apleisti sve- 
worse, and their own profits■ port—and with teir help it įmainę 7 vai 
higher. And because a wor- , shall be won!
ker must work or starve, be-1 ..............................................
cause there are many unem-' Dear Comrades, 
ployed workers who are re a- Į We have tried to explain J 
dy to take his place if he j in the above article, what aj 
does’nt please the boss, a wor-Į strike is. But many questions I 
ker alone can do nothing to , about a strike have still not I 
fight this enemy, 
all the workers or most of i 
the workers in a factory or j 
mine get together, organize i 
under the leadership of a mi-' 
litant workers union, and ALL [ 
TOGETHER fight for their' 
demands. Together, well or- ■ 
ganized, the working class is 
the strongest power in the' 
world, 
try. It 
clothing 
of all 
IT HAS

The workers

Unless — į been answered here, 
some of you comrades 
like to tell us what is 
meaning of:

1. Terrorism.
2. Solidarity.
3*. W.LR.
We will print the best 

wer to each question in 
next corner. Jf you have 

It can stop all indus-' questions about thi 
can cut off the food,' send them in too.
and other necessities i 
the worldUNTIL! 

WON ITS DEMAND. j 
of Kentucky

Perhaps '■ 
s would j 

’ i the i

a ns-1 
our Į 
any ■ 

article I

VESPER ROMERO

Last week we printed the !
have learned the truth of this story of Vespei* Romero. Ves- 
thru the organization of the
National Miners’ Union. These in the penitentiary because he 
workers have been getting just helped his parents and other

per was sentenced to one year

pradėjo rinktis, nes jų turė-

organizuoti? O tie, kuriuos 
s, tą i

iiiisnieiftBiiieiiieiiisiiisiiis

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABORUJ8-UNDERTAKER 

lIbnUsiuaojn tr Inldoj* nowirusiut ant 
riaoklq kapinių. Norintieji aerediiio pa- 
tarnavlmo ir už fa*' kainą nulitbllmo 
valandoje iaukitėa pax Mnnt, „„n,

want< Ktn« ant vlaokių kapinių ku» 
earianaioaa vi/iKm ir až irai kainą

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.
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LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

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

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.

MODERNIšKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE | 
. Brooklyn,. N; Y. |38-40 Stagg Street, . .

i A, M. Balchunas, Savininkas . Tel., Stagg. 2-5938

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

LUTV1NAS

L u t ▼ in’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabętho, 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 STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 8-8720

AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
I2i E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITI

a



Puslapis šeštas . LAISVE' Pirmadienis, Vasar. 1>

VIETINES ŽINIOS
Kom. Partijos Nariai ir Simpatikai, Visi

į Bendrą Susirinkimą Pirmad. Vakare!

6 Mėnesiai Kalėjimo už 
Bandymą Užsidirbti Nikelį

NEW YORK. — Teisėjas 
Weil pasiuntė šešiems mėne
siams į katorginį kalėjimą 
jaunuolį bedarbį Walterj Car- 
penterį, kurio “prasižengi
mas” buvo štai kame. Car- 
penteris atidarinėjo duris, pa- 

i tarnaudamas žmonėms, ei-
Lietuvių Komunistų Frakci- sios prakalbėlės seks abelnas nantiems j taxi-cabus, samdo-

pasidalinimas mintimis apie į mus automobilius. Tai yra 
Partiją, josios rolę, apie gavi- ■ “valkatystė,” pareiškė teiše
iną jai daugiau narių; tai bus |jas. Už tokį “nusikaltimą,” už 
partijinės diskusijos ir sykiu i bandymą užsidirbti kelis cen- 

___________ ________ji i._ . t . • • I 
spėkų į Komunistų j bedarbis jau pirmiau buvo pa- 
Bet niekas iš atsilan- sodintas kalėjiman, iš kurio iš- 

nebus užpuolančiai ėjęs vėl atsidūrė eilėse alka- 
‘tempiamas” į Partiją. To- nųjų benamių.

Susirinkę draugai | del nei vienas sąmoningas dar- -------------------
..-Vėtis atei- Avinis Komunistu 10-tos

ja šaukia visus Partijos narius 
ir pritarėjus susirinkti 7:30 
vai. šio pirmadienio vakare, 
February 1, “Laisvės” svetai- .----- „ ------ „ -------   ------------ ------ —
nėję. Vienas atsakomingas i mobilizavimas geriausių darbi-; tus valgiui ir guoliui, minimas 
draugas duos platesnį paaiški-I nikiškų 
nimą apie Komunistų Partijos ; Partiją, 
reikšmę, kaipo vienatinio tik- j kiusių 
ro darbininkų vado dabarčiai į 
ir ateičiai. ! 
ir Partijos rėmėjai, geriau per
sitikrinsite, kodėl 
klasiniai susipratusio darbinin
ko ir darbininkės 
Kom. Partijoj. Po įvedamo-'

bininkas neturi drov 
kiekvieno ti į tą susirinkimą, nors dar 

nesijaustų, dal įvairių aplin-j 
vieta yra ' kybių, gatavas stoti į Partiją.

Liet. Kom. Frakcija

Kuopelės Susirinkimas

Viešas Pakvietimas

100 Policmanu ir MušeikŲ 
Išmetimui Vienos Bedarbiu 
Šeimynos j Gatvę

Mobilizttokimės į Bedarbiu 
Demonstraciją, Kuri Jvyks 
Ketvirtadienį, Vasario 4

Daug yra iki šiol buvę 
darbiu demonstracijų, bet 
vo svarbumu viršys jas visas

8 vąl. antradienio vakare, 
^•'vasario 2 d., “Laisvės” name 

bus laikomas atviras susirinki
mas Dešimtos komunistų kuo
pelės. Reiškia, susirinkime 
galės dalyvaut ne vien kuope
lės nariai, bet ir artimi komu
nistų partijos pritarėjai.

Trumpai atlikus greičiau
sius organizacinius reikalus,

sa- btis prelekcija su diskusijomis 
apie bedarbę, karą, apie svar-

Lietuvių visuomenė jau ma
tė spaudoje apie tai, kad aš 
įtaisiau modernišką prie numi
rusių patarnavimui įstaigą. 
Tačiaus dar nedaugelis turė
jo progos atsilankyti ir pama
tyti tą viską, apie ką jau ne
kartą yra skaitę. Gi aš iš gi
lumo širdies noriu pasimatyti 
su savo senais pažįstamais ir 
geidžiu susipažinti su tais, su 
kuriais dar nepasipažįsta.

Visiems noriu parodyti savo 
naują vietą ir rūpinuosi drau
giškai, su vaišiomis priimti.

Formališką atidarymą savo 
naujos vietos skelbiu 3 d. va- 
sario-February, 1932, ir nuošir 
džiai kviečiu vietos ir apielin- 
kės lietuvius aplankyti šią Įs
taigą atidarymo dienoje., ži
nodamas kad vieni esate užim
ti dienomis, o kiti vakarais, 
atsilankymui laiką skiriu nuo 
9-tos valandos ryto iki 12-tai 
valandai nakčia.

Matthew Ballas 
(Bieliauskas)

660 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 2-5043
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į Laikrodžiai, Deimantai ir; 
į Auksiniai Dalykai i 
? Dovanom ar patys sau norėda- į 
įmi pirkti laikrodžius, daimantus | 
| ar bi ką iš auksinių daiktij ži- • 
?nokite, kad pas mane pigiau nu- | 
š sipirksite. .
I

I ĮVAIRŪS laik- 
i RODŽIAI nau
jausios MADOS M 
J UŽ PRIEINAMĄ 
! KAINĄ

Į Taipgi taisau visokius laikrbd- ! 
?žius ir kitus papuošalų daiktus. Į 
į Taigi kreipkitės pas mane, o ašį 
| stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
j Williamsburgieciams, kuriems į 
* pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
i daiktus, palikite “Laisves” ofise, i 
i Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
I atvešiu Į “Laisvę.” Jūs užsimo-i 
| kėsito “Laisvėje.” t
| VIKTORAS JANUŠKA !
f 127-17 Liberty Ave 1
J Tarpe 127 ir 128 gatvių I
Į Richmond Hill, N.'Y. į

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

, BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Ave., Brooklyn 

Te1. Greenpoėnt 9-783!
Geriausia Studiia Hrooklųne. Ateikit Persittkr nti

be-

tie masiniai bedarbių ir dir-! biausias šiandienines darbiniu-

NEW YORK. — Penktadie
nį buvo sumobilizuotą šimtas 
pėsčių ir raitų policmanu, de
tektyvų ir ginkluotų mušeikų, 
kad išmesti į gatvę bedarbių 
šeimyną iš vieno namo Aller
ton Avenue, Bronxe. To namo 
gyventojai jau tulds laikas 
streikuoja, reikalaudami nupi
ginti 15 nuošimčių rendas ir 
nemėtyti laukan bedarbių, ne
galinčių užsimokėti už kam
barius. Jau pirmiaus kelis 
kartus savininkas su polici
ja bandė išmesti gatvėn augš- 
čiau minėtą šeimyną, bet kiti 
įnamiai ir Bedarbių Taryba
to nedaleido, stodami į tiesio- niams 
ginę kovą prieš mėtytojus.

Pagaliaus, “socialistas” na
mų savininkas Osenoff nuėjo 
pas majorą Walkerį, Majo
ras parašė jam laiškelį į poli
cijos komisionierių Mulrooney. 
Nuėjus su tuo laiškeliu pas 
komisionierių, pastarasis tuo
jaus pasiuntė armiją viešos ir 
slaptos policijos iškraustymui 
vienos bedarbių šeimynos. Bet 
kiti randauninkai tęsia streiką 
su pagelba Bedarbių Tarybų, 
šaukia masinius mitingus gat
vėj, kur dalyvauja tūkstančiai 
dirbančių ir bedarbių.

bančiųjų išstojimai, kurie bus 
daromi nacionalėje bedarbių 
dienoje, vasario -February 4, 
ateinantį ketvirtadienį. Kodėl? 
Todėl, kad krizis nepaprastai 
paaštrėjo, bedarbių armija iš
augo tokia, kad jau viršija 
dvyliką milionų ; miestai ir pri 
vatinės labdarybės gi dar la
biau sumažino tą pačią bad- 
miriaujamą pašalpą, kuri pir- 
miaus buvo duodama beduo- 

ir benamiams. Apie
bedarbių apdraudos įstatymą 
gi dar nenori nei girdėti vieti
nės valdžios ir centralinė ša
lies valdžia Washingtone. Iš
tisiems bedarbių milionams 
gręsia bado mirtis. Kad to 
neprileisti, visi bedarbiai ir

Kruvini Bosų Žygiai Prieš 
Žuvy Streikierius

kų kovas, ir kokią rolę komu
nistai vaidina tose ir visose ki
tose srityse darbininkų judėji
mo.

Draugai artimi Komunistų 
Partijos pritarėjai yra kviečia
mi skaitlingai dalyvauti tame 
susirinkime antradienio vaka
re.

PRANEŠIMAS
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)

L.D.S. 13 Kp. Susirinkimas
Pirmadienį, vasario 1 d., 7 :30 

vai. vakare, įvyks svarbus su
sirinkimas Lietuvių Darbiniu- Į 
kų Susivienijimo 13-tos kuo
pos (Woodhaven), 
933 
ne.

, po num.
Glenmore Avė., Brookly- {
Visi nariai,, dalyvaukite j

SUSIRINKIMAI
BROOKEYN, N. Y.

A.P.L.A. 22 kuopos susirinkimas 
bus pirmadienį, J. vasario (Februa
ry), “Laisvės” svetainėje, 8 vai.. va
kare. Visi draugai ateikit ir nau
jų narių atsiveskit.

A. Baltakis.
(25-26)

IŠRANDAVOjlMAI
PAŠIRANDAVOJA puikus kamba

rys su visais parankumais, atski
ras įėjimas. Kreipkitės po No. 38 
Stagg St., Brooklyn, N. Y.

(26-28)

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
Nedėlioni nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

m—!■■ ■«<■■■■ nil     Idilini   r

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- 

iistas išgydo įvairias kojų Ii- L? 
ęas, patinimus, gyslų ir są- N] 
narių įdegimus be operaci- By 
jos .taipgi ir kitas ligas. Ju 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R I U S

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

f MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS:
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1ŲNČ1AM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ,

X 
X

X 
X 
X

$4^9 kuriuo patarnaujam nuvežti i, ligoninę ir 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ V1ETA_ SAVO 

$ MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
H VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES

KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.
MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENA^ IR NAKTL MUSU

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

dirbantieji turi mobilizuotis ne-v* susirinkime, nes yra dfcug svar 
atlaidžion, galingon kovon už 
tuojautinę bedarbiams pinigi
nę paramą ir už socialės pa- 
draudos įstatymą.

Tai tuo tikslu ir yra visoj 
šalyj vasario 4 diena paskirta,,' 
kaipo diena didžiausių masi
nių demonstracijų, kad per mi
nių spaudimą priverst valdžią 
ir kapitalistus aprūpinti visus

bių klausimtj aptarti.

SMULKMENOS
BILIONINĖ SEKUNDOS 
DALIS .

NEW YORK. — Metiniame 
Amerikos Inžinierių Instituto 
suvažiavime pranešta, jog ta-

bedarbius, sulig Komunistų pb į§rastaS laikrodis, sulig ku- 
Partijos ir Bedarbių Tarybų rio ga]jma padalinti sekundą 

laiko į bilionus dalių.

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

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3849.

KRAUJO SPECIALISTAS j Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 
moterų ligas kraujo ir odos.

I Padarau ižtyrimą krauju ir Slapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo S 
iki 9 vai. vakare

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

XNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Avė.

Tarpe' 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, papraatamos dienomis nuo 11 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 iki 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų.

Telcf. ALGANQUIN 4-8294

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją

NEW YORK. — Daly Avė. 
ir kitose aplinkinėse gatvėse 
Bronxe beveik kasdien pasi
kartoja demonstracijos žuvų 
marketų streikierių ir pritarė
jų, nors, pagal teisminį ind- 
žionkšiną, yra uždrausta strei- 
kieriams net paprastas pikie- 
tavimas.

Pereitą penktadienį tapo 
‘ areštuoti dar keturi pikietinin- 

kai; kiekvienas 
$1,000 paranka 
teismo. Pirm to 
kališkai sumušti 
gengsterių. Vienam streikie-1 
riui, Sapiui Roskinui bosas su į 
mušeikomis taip suskaldė gal-1 
vą. kad reikėjo šešiolikos dik- 
snių užsiuvinėt žaizdas. Tas 
bosas, L. Palofsky buvo areš
tuotas, bet jį tuojaus vėl pa
leido be jokios kaucijos bei 
bausmės.

Tos vietos magistratas-tei- 
sėjas Walsh paprastai laiko 
teisminius savo posėdžius tik 
vieną savaitę iš eilės, paskui 
pertraukia. Bet kuomet eina 
streikas ir reikia jis laužyti, 
tai teisėjas sėdi teismabutyje 
po dvi savaites iš eilės. Bosai, 
matyt, jam už tai extra gerai 
apmoka.

laikomas po
iki tolesnio

jie buvo ra-,
policijos ir 1

NUŠOVĖ ŽMOGŲ DEL 
MERGINOS

3 statomų reikalavimų.
New Yorke tą dieną vyriau

sia demonstracija įvyks Union 
Square, 1:30 vai. po pietų; 
trečią gi valandą visa demons
trantų masė trauks į City Hali, 
reikalauti tuojaus žmoniškos 
pašalpos kiekvienam bedar
biui ir socialės apdraudos įsta
tymo.

Pirm šios centralinės de
monstracijos, Brooklyne tą die
ną dar turėsime vietinę de
monstraciją. Lietuviai be
darbiai, visi susirinkite 9 val- 
iš ryto į “j 
vasario 4 d. Taipgi ir dirban- i 

j tieji, kurie tik galite, išlikite ! 
tą dieną iš darbo, kad prisi
dėti prie to svarbiausio masi
nio išstbjimo. Iš “Laisvės” 
svetainės sykiu trauksime prie 
Workers Centro, 61 Graham 
Ave., kur bus susirinkę įvai
rių kitų tautų bedarbiai ir dir
bantieji. Nuo 61 Graham Av. 
demonstraciniai maršuosime 
įvairiom gatvėm linkui Grand 
St. Extension ir Havemeyer St. 
Laike maršavimo bus apsisto
jimai su prakalbėlėmis svar
besnėse vietose, kur eina ran- 
dauninkų bei darbininkų strei
kai. Pagalios, po vietinės de
monstracijos ant Grand St. 
Extension ir Havemeyer kam
po, važiuosime į centralinę de
monstraciją Union Square, 
New Yorke.

NAMAI ANT STULPŲ

NEW YORK. — Yra suma
nymų, kad tirščiausiai apgy
vento j New Yorko dalyj, East 
Sidėj, būtų statomi namai ant 
geležinių — cimentinių pilio
rių, iškelti 14 pėdų nuo že
mė,s taip kad po tais namais 
galėtų vaikai žaisti.

NUO ČIEPŲ MIRĖ 
KŪDIKIS

0 j. i ji i ik i vv v cv i •

Laisvės” svetainę, i NEW YORK. — Diana Zan- 
| gerienė reikalauja iš vietinės 
1 Medicinos Akademijos $200,- 
000 atlyginimo už savo sūnaus I 
mirtį. Vaikučiui tos akademi-1 
jos profesoriai įleido* į kraują , 
čiepų, kurie, sakoma, gydo' 
kūdikių paralyžių. Nuo čiepų 
kūdikis mirė. Lavono tyrinė
jimas parodė, kad jis sirgo ki
tokia liga.

REIKALAUJA GAISRININ
KUS NUSIMUŠT ALGAS

NEWARK, N. J. — Miesto 
valdyba ragina, kad “liuosu” 
noru gaisrininkai ir policma- 
nai nusimuštų algas 10 procen
tų. Miesto tarnautojai bijo, 
kad valdyba nepradėtų mokėt 
jiems algas tam tikrais rašte
liais (scrip) vietoj pinigų, ku
rių visai mažai belikę Newar- 
ko ižde.

*

NEW YORK. — Susipykęs 
del merginos su Louis Jensenu, 
Otto Jochmanas, 44 metų am
žiaus, nušovė Jenseną ir jo 
kūną įdėjo į skrynią. Tapo 
nuteistas 20 metų kalėjimo už 
žmogžudystę ir dar 5 iki 10 
metų už turėjimą revolverio 
be policijos leidimo.

PIRMAS SOVIETU RUSŲ KALBOJ 
PAVEIKSLAS

KELIAS 1 GYVENIMĄ
Viliojantis ir užžavėjantia vaizdas. Ne

turėsite sunkumo sekdami veikimą su
prasti dialogą, nes yra iždirbta sistema 
iftvertimui kalbos ir iftaBikinimui vei
kimo. Jūs negalėsite dasilcisti prasi
lenkti nepamatę to paveikslo.

CAMEO THEATRE, 42nd St.
East of Broadway

Rodo be perstojimo.
įžanga 25c. iki 1 vai. po pietų,: 35c. 

nuo 1 iki 5 vai. vakare.

SAUSIS NESVEIKIAdsiAS 
MĖNUO

New Yorko East Sidėj dau
giausia žmonių serga ir mirš
ta sausio (January) mėnesi, 
kaip rodo nuodugniai padary
tas apskaitliavimas. Tą mė
nesi, tur būt, mažiausiai pasi
rodo saulė.) Sveikiausias mė
nuo esąs i^igsejis.

Ar Skaitai

“Raudonąjį Artoją”?
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Įkalba Visoj So
vietų Sąjungoj 

nuo naujų metų pradėjo eiti du 
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją,, industrializacijos augimą, 
žemes ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę, 
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais jvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.

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

' žumų ‘ tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko- 
' vą už savo klasės reikalus. 

Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaiis užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

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

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

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS: 

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

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

‘‘RAUDONASIS ARTOJAS” 
Minsk, UI. Sovetskaja No. 63, 

t Red. Lit. Gaz.

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
į ir kraujo; vyrus ir moteris...

Padarau išegzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, gerkles, 
nosies ir žinovas akių.

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų

i Tel.: Tompkins Square 6-7697

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų
JONO ARBA

PETRO
Kainos po
10c ir ISe

Tai
LIETUVIŲ

ISDIRBYSTfiS
CIGARAIPetras Naujokas

Savininkas

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, į

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St^ 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

DEKAVOJU PACIENTAMSo

o

o

o

o

o

o’

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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