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Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, , 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 

\ \ 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Prūseikos organas džiaugiasi, 
kad net keturios draugijos nu
tarė atsiimti Šerus iš “Laisvės” 
bendrovės. Tai pasekmė visų 
metų oportunistų agitacijos. 
Prūseika mano, jog tai baisus 
jų laimėjimas.

Bet tas oportunizmo ricierius 
nė nepagalvojo, kad tuo džiaug
smu jisai parodys savo kontr
revoliucinės parti j ūkės 
n urną, 
priklauso 
draugijų
neo—social fašistams pavyko su
kurstyti prieš dienraštį tiktai [ 
keturias draugijas!

mizer-
1 Laisvės” bendrovėj 

netoli dviejų šimtų 
J>ei organizacijų, o

Gerai, kad Prūseika prade
da atvirai atakuoti Komunistų 
Partiją. Iki šiol tas darbas bu
vo pavesta Butkui. Bet dabar j 
savo organe jisai bjauriai nie- s 
kiną ir apmeluoja partiją.

Prūseika sapalioja, kad Ko
munistų Partija sugriovus ko
munistinį judėjimą tarpe sve- 
turgimiij darbininkų. Girdi, 
“rusai kadais turėjo savo par
tijos dienraštį. Dabar eina* tik 
savaitraštis.” Supraskite, kal
ta dabartinė partijos vadovy
bė. Bet renegatas Prūseika 
nepasako,, kad rusų “Novy 
Mir” dienraščiu sustojo eiti jau 
daug metų tam atgal, berods 
dar draugo' Ruthenbergo lai-

, kais!

O dar niekšiškiau jisai ap
šmeižia dabartinę Komunistų 
Partijos vadovybę. Girdi: 
“Lenkų Amerikoj yra virš trys 
milionai. Turėjo kadais dien
raštį. Dabar turi keturių pus
lapių laikraštį, kuris eina du 
kartu savaitėj. Pas lenkus ir
gi buvo padaryta operacija, 
kuri naudos neątnešė.”

Bet kada tas buvo? Kas tą 
“operaciją” padarė? Ogi tai 
buvo apie, aštuoni metąi tam 
atgal. Ėjo “Glos Robotni- 
czy.” Leido bendrovė. Bet 
bendrovės vadovybė pateko į 
rankas dešiniųjįj oportunistų, 
kaip mūsiškiai Prūseikos. ši
tie kontr-revoliucionieriąi pra
varė tarimą (kaip kad norėjo 
padaryti “Vilnies” ir “Lais
vės” suvažiavime mūsiškiai 
oportunistai), kad dienraštis 
nieko bendro neturėti] su Ko
munistų Partija. Ir nuo to 
“Glos Robotniczy” pakratė 
kojas, o Komunistų Partijos 
lenkų frakcija pradėjo išleidi
nėti savo laikraštį. Dabar re
negatas Prūseika neturi gėdos 
kaltinti partiją, kuomet jo 
vienminčiai lenkai pražudė 
lenkų dienraštį.
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Bedarbė, vargas ir skurdas verčia darbininką atsikrapštyti akis ir stoti i kovingas komunizmo eiles.

EXTRA!
Vokietijos, Franci jos, 

Anglijos, Lenkijos, Čekos
lovakijos ir Jungtinių Val
stijų Komunistų Partijos iš
leido bendrą manifestą dė
lei gynimo Chinų revojiu- 
cijos ir Sovietų Sąjungos 
ir prieš naujo karo pavojų.

Rytdienos “Laisvėj” ši
tas svarbus istorinis mani
festas tilps ištisai. Ragina
me visus darbininkus jį per
skaityti ir veikti jo dvasioj 
šiuo svarbaus naujo 
pavojaus laiku.

karo

Popiežiaus Naujas Uka- 
zasjiel Norinčių Ženytis

Vatikano Miestas. — Pa
pa Pijus XI labai nešykštus 
su visokiais “dieviškais”— 
prisakymais. Tie jo prisa
kymai eina vienas po kitam, 
o vis ant parapijonų galvų.

Štai papa išleido naują 
patvarkymą, uždraudžiantį 
katalikams ženytis su kitų 
vierų žmonėmis. Tik la
bai retoj išimtyje, tik už 
didelius pinigus gali katali
kas bei katalikė nusipirkti 
teisę ^riešyti su kito tikė
jimo priešinga lytimi!

’ Taip pat Prūseika primeta 
partijai vokiečių renegato Lo
res darbus. Ir čia partija kai- * 
tinama, kad dienraštis “Volks- 
zeitung” nudardėjo į Socialis
tų Partijos rankas. Bet kaip 
ištikrųjų buvo?

“Volkszeitungą” irgi leidžia 
bendrovė. Oportunistas-troc- 
kistas redaktorius Lore irgi, 
kaip Prūseika, užsimanė (dar ; 
1927 m.) dienrašti išplėšti iš ■ Mass. _ Na.

lės. Susidarė kliką bendrovėj cionale Audėjų Darbininkų 
ir savo skymą pravarė. Po to ■ Unija surengė ant “Com- 
“Volkszeitung” virto niekinto- • mon”—miesto aikštėj be- 
ju ir Šmeižėju Komunistų Par-' darbiu demonstraciją 
tijos, visai panašiu dabartinei I apdraudą ir pašalpą.

tavo didėlė I, 
tų rankose ir pats Lore tapo iš-1 entuziastiška

Demonstracija Vasario 4 D. 
Labai Gerai Pavyko

U Z
De-

CH1NAI DAR TEBELAIKO SAVO POZI 
GIJAS SHANGHAJAUS MIESTE

SHANGHAI. — Su ne-;riijos valdžia iš Tokyo sku- 
lauktu atkaklumu chinie-' biai siunčia į Shanghajų di- 
čiai laikosi prieš Japonijos dėlę kariuomenę iš 22,000 
kanuoles, šautuvus ir bom- gerai ginkluotų kareivių, 

esto dalis, ku-Į Sakoma, kad Japonija pa
siryžus užgrobti Shanghajų 
nepaisant lėšų gyvybėmis ir 
krauju. Dalis siunčiamos 
specialės kariuomenės jau 
pasiekė Shanghajų ir išli
po iš laivų. Prasidės nau-, 
ji japonų puolimai ant chi- 
niečių apkasų.

bas. Ta mi< 
rią valdo chinai, vadinama 
Chapei nuo bombardavimo 
labai apgriauta, vienok dar 
nepatekus i Japonijos ka
riuomenės rankas.- Vieną 
po kitam užpuolimus chinie- 
čiai atmušė.

Sužinojus apie tai, Japo-

DEL “LAISVES” ŠĖRININKU SUVAŽIAVIMO

SMETONOS TEISMAS PATVIRTINO i 
MIRTIES BAUSMĘ D. KASPERAIČ1U1 <

“International Press Cor-Į kaltina draugą Kasperaitį 
respondence” patvirtina ke
lios dienos atgal “Laisvėje” 
paskelbtą pranešimą iš Ber
lyno, kad Kauno ’ budelių 
valdžia rengiasi nužudyti 
darbininkų ir valstiečių va
dą komunistą Kasperaitį. 
Pranešama dabar tiesiai iš 
Kauno-. Smetonos Augš- 
čiausias Teismas draugo 
Kasperaičio apeliaciją prieš 
mirties bausmę atmetė ir 
dar kartą patvirtino pačią 
mirties bausmę. Smetona

nužudyme šnipo-provųkato- 
riaus.

Visas tarptautinis darbi
ninkų judėjimas susidomėjo 
šita byla. Iš Vokietijos ir *' 
Franci jos plaukia į Kauną 
protestai prieš mirties bau
smę ir reikalavimai, kad 
draugas Kasperaitis būtų 
paliuosuotas. Tas^tjk iki 
šiol ir sulaikė Kauno bude
lių rankas nuo tos brangios 
gyvybės. ::

=KS=

Nuteisė Mirlin 60 Jaunuolių VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATAI
NAIROBI, Afrika, —čio

nai tamsūs jaunuoliai, su
kurstyti vieno fanatiko su
gavo ir mirtinai primušė se
ną moteriškę, kuri buvo pa
skelbta ragana. Už tai tie 
visi jaunuoliai nuteisti mir
tin. Tačiaus manoma, kad 
valdžia pasigailės ir mirties 
bausmę pakeis amžinu ka
lėjimu.

Pasekmingas
Danzigo Komunis

tų Referendumas
BERLYN. — Komunistų 

Partijos sumanytas refe 
rendumas už paleidimą 
Danzigo seimelio, kontro
liuojamo fašistų, pasirodė 
sėkmingas. Už paleidimą' 

j paduota 77,386 
j prieš tik 900.

Kurių organizacijų kuopų certifikatus sklokininkai riai šaukė savo 
yra pasigrobę, prašome pranešti bendrovei. Be drau
gijų įgaliojimo nebus įsileidžiami į suvažiavimą su už
grobtais Šerais.

Kurie dar neturite bendrovės Šerų, o norite dalyvau
ti suvažiavime, įsigykite prieš vasario 14 d., nes tą pa
čią dieną negalėsite šėrų nusipirkti.

L. K. S. Bendrovės Prez. J. Weiss.

Liet. Koop. Spaudos Bendrovės (Laisvės) suva
žiavime dalyvautieji būtinai turi pasiimti su savim 
bendrovės sertifikatus (Šerus), kaipo įrodymą, jog tik
rai esate šėrininkais. Draugijas atstovauti galės tik 
tie, kurie turės nuo draugijos įgaliojimą tą draugiją 
atstovauti.. Vien tik su draugijos certifikatu ypata ne
bus pripažinta, kaip atstovė tos' draugijos.

MOKINA MOTINAS DAUGIAU KENTĖTI
WASHINGTON, e- Se

nate siūlomas bilius, kad 
valdžia padėtų valstijoms 
“palaikyti sveikatą”. Į se
nato komisiją pribuvo gru
pė daktarų, kurie tam biliui 
priešingi. Dr. Johnson, iš 
Minnesota, kalbėjo prieš bi- 
lių. Jis nurodė, kad moti
nos laike gimdymo pasida
rė baisiai nekantrios ir gim
do kūdikius “nenatūraliai”. 
Girdi, peranksti daktarai

. . (griebiasi sumažinti motinų
------- ------------ r— i . v . ~ įwaX° i skausmus ir išima kūdikį 

drėbtas iš redaktoriaus vietos, virs trijų tūkstančių darbl- 
,-------- ninku. nelaiku. O nuo to daug

RUOŠIA DIRVĄ FAŠISTŲ PERGALEI
BERLYN. — Vokietijos rių nepriimdavo į armiją. 

Socialdemokratų Partija Tai reiškia, kad fašistam 
oficialiai ir visais būdais pa- atidarytos durys respubli- ’ 
laiko Brueningo-Hindenbur- « 
go valdžią. Betgi ta vald
žia susiuostė su Hitlerio pa
sekėjais fašistais ir sužiniai 
padeda fašistams prisiruoš
ti prie galios užgrobimo. 
Vasario 5 d. Vokietijos Ap
sigynimo Ministeris Groe- 
ner išleido patvarkymą, kad 
nuo dabar Hitlerio fašistai 
bus priimami ir įleidžiami į 
Vokietijos armijos eiles. 
Iki šiol Hitlerio partijos na-

Tai reiškia, kad fašistam

kos armijos paėmimui į ran
kas. Tatai padaryta, žino
ma, pagal slaptą sūsitąri- ' 
mą Brueningo, Hindenbur- 
go ir socialdemokratų su 
Hitleriu. Socieldemokratai 
žino r kiekvieną valdžios pa? 
si judinimą ir kiekvieną pa
sijudinimą iki šiol rėmė ir 
remia šiandien.

Reikia atminti, kad vald- 
žia neįsileidžia į armiją 
Komunistų Partijos narių.

Mirė Žymus Bolševikas Veteranas

Tai matote, kaip oportunis- 
tai-renegatai suėdė lenkų ir 
vokiečių dienraščius. Gi viso
kios gėdos netekęs (jis jos nie
kados neturėjo), Prūseika 
šiandien savo vienminčių vo
kiečių ir lenkų kontrrevoliu
cionierių žygius teisina, o 
bjauriai šmeižia ir diskredituo
ja Komunistų Partiją.

Santiago, Kuba. — Dar 
vis tebejaučiamas žemės 
drebėjimas, bet kasdien ei
na silpnyn. Miestas baisiai 
apgriautas nuo pirmesnių 
smarkaus žemės drebėjimo.

Savo straipsnyje “Nusirito 
ten, kur ritosi” (“Laisve”, vas. 
5 d.) draugas Angarietis, ma
no supratimu, teisingai char- 
rakterizuoja (apibūdina) .Prū
seikos oportuhistinę partiją, 
kaipo “kairįjį lietuviško social-

fašizmo sparną Amerikoje.” 
Jau dabar visuose susirinki
muose, visose organizacijose 
grigaitiniai socialfašistai karš
čiausiai g-emia prūseikinius so- 
cialfašistus. , / . , . t

MASKVA. — Sausio 26 ševikų frakcijos, 
mirė draugas Peter Stuč-

* 

balsai, o
Reakcionie-: ka, 66 metų amžiaus, senas 

pasekėjus bolševikas ir nenuilstantis 
nedalyvauti referendume.; kovotojas.. Jis buvo svar- 
Bet ir be jų balsų gauta di-'biu viršininku Sovietų Są- 

; džiuma visų piliečių. Ka-; jungos Komunistų Partijos
dangi - masės reikalavo, tai' ir pirmininku Komunistų 
net ir Socialdemokratų Par-! Internacionalo Tarptautinės 
tija pritarė komunistų re- Kontrolės Komisijos, 
ferendumui.

moterų miršta. Daug ma
žiau motinų miršta ten, kur 
kūdikius gimdo be jokių 
“operacijų”. Todėl jis ir 
kiti daktarai reikalauja, 
kad motinos būtų pasiryžu- 
sios daugiau pakelti skaus
mo laike gimdymo.

Visa bėda tame,; kad nėra 
kaip, jog tie patys daktarai 
ant savęs tą skausmą iš
bandytų. Kaip/ diena aiš
ku, kad jie tada , nedrįstų 
mokinti motinas būti kant
resnėmis.

Franriin R eit dailia ltl} ivairių Salių amunicinfranci J a neinaidUJd J ir karinius laivynus. 1 
Tarptautinės ‘Policijos’! ° kadangi Tautų Lyga 

!yra imperialistinių plėšikų 
GENEVA. — Francijos įrankis, tai aiškus dalykas, 

atstovai “nusiginklavimo” kad ir ta tarptautinė “poli- 
konferencijoj staiga išlindo ei ja” turėtų tik vieną tiks- 
su savo pasiūlymu, kad Tau- įaugti darbininkus ir 
tų Lyga įsteigtų tarptauti-J Paver«tas kolonijas, 
nę “policiją” bei kariuome
nę. Tos kariuomenės parei-

d.

Drg. Stučka gimė 1865 
į metais Latvijoj, kaipo var- 
igingo' valstiečio sūnus. Iš 

Japonija Karo Reikme- \
nk PpflfA Inner Vakf ! jhne. Priklausė prie So- nib renta jung. Ydl^r;įialdemokratų Partijos boi- 

■■■ ■■ ——-  I
WASHINGTON. — Ko

mercijos Departmento ra
portas parodo, kad Japoni
jos valdžia perka Amerikoj 
labai daug amunicijos ir vi
sokių kitokių karo reikme
nų.; A Daugiausia perkama 
visokių metalų, naudojamų 
gaminime amunicijos. < Vien 
švino Japonija . Amerikoje 
nusipirko 16,848 tonų.

Nuskendo Laivas; 
Žuvo 21 Žmogus

NEW YORK. — Gautas 
pranešimas, kad netoli Ca
pe Sable nuskendo laivas, 
susidūręs su kitu laivu. Ne
laimėje žuvo 21 darbinin
kas. ‘

Montreal, Kanada. —Ka-Shanghai. — Sušiorgani- 
ga būtų palaikyti pasaulyje zavo batalionas valstiečių nadoš geležinkelių kompani- 
“taiką”. Taip pat siūloma, moterų ir saugos \ kelius, jos nukirto savo darbinin- i_ i _ t____ ______ i_____j „i. . , <“taiką”. ;'
kad Tautų Lygą konįtroliuo- kad nepraleisti japonų. kams algas 10 nuoši

>. 1
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Po lapkričio revoliucijos 
iki 1919 metų jis buvo So
vietų valdžios teisingumo 
komisaru. Latvijoj įsistei
gus sovietams, d. Stučka 
buvo Latvijos Liaudies Ta
rybos Pirmininku. Nuo 
1923 metų jis buvo pirmi
ninku Sovietų Sąjungos Au- 
gščiausio Teismo.

Su d. Stučkos mirčia ne
tekome dar vieno seno bol
ševiko, nenuilstančio nešėjo 
leninizmo-komunizmo vėlia
vos.
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IV ATPŪK TlNUTCQ cija suareštavo 28 motėris, Į V Hilu vm tilliUlEu | kurios pikietavo kepyklas.

Shanghai. — Uostas pil
nas užsienio imperialistų 
karinių laivų. Visi jie ap
karstyti tų šalių vėliavomis. 
Tiktai kai- japonų laivai 
bombarduoja miestą, r tas 
vaizdas pasislepia po para
ko dūmais nuo žmonių akių.

Bucharest. — Rumunijos 
kruvinoji valdžia nuplovė 
budelius, kurie parubežyje 
nūšovė šešis jaunus komu
nistus. Valdžia pareiškė, 
kad parubežio sargai gerai 
pasielgė, nušaudami jau
nuolius, “nes jie nelegaliai 
bandė pereiti rubežių 
perbėgti į SSSR.

Berlyn.—Hesseno distrik- 
te mieste Moerfelden buvo 
darinkimas vieno nario į 
miesto tarybą. Buvo du 
k a n didatai — Komunistų 
Partijos ir buržuazijos blo
ko. Komunistas gavo 1,- 
804 balsus, o buržujus tik 
784.

Harbin. — Japonai veja 
bėgančią chinų armiją. Sa
koma, kad keliai nukloti 
žuvusių chinų lavonais.

Brooklyn. — Brighton 
Beach sekcijoj eina darbi
ninkių strfeikas prieš duo
nos kainaą. Vas. 5 d. poli-

Maskva. — Sovietų vald- , 
žia oficialiai užginčija leid
žiamus paskalus, būk Sovie
tų Sąjunga pasiuntus armi
ją į Mandžuriją gynimui 
Rytinio Chinų gelžkelio, ku
rio pusė priklauso Sovie
tams.

(Daugiau Pasaulinių žinių) 
5-tam puslapy))

C 
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Kiek Gauta į Komunistų Partiją Narių
Lietuvių Frakcijos

Pereitais metais sausio

i; ‘^ytei ' ’ ’

i Tačiaus tos merginos jau jų svarbiausių ^balsiu; obal- 
' i pradėjo dainuoti revoliuci- sis “Žemė Valstiečiams” pa- 

x,_ _ . . • /.nę dainą, Raudonoji Vėlia-;tampa jų svarbiausiu obal-
Yra daina, kurią mergi-įva. jog pradeda veržtis į siu.

. Japonijos 
•darbininkų klasė'jau pra- 
i dėjo kovoti už pasiliuosavi- 
|mą iš kapitalistų retežių. 
'Streikų banga, kuri pradė
jo kilti nuo pasaulinio ka-

Tai yra tikras gyvenimas I ro/ smarkiai pakilo 1930

Jaunimo masės refor- 
mistinėse Valstiečių Unijo
se linksta linkui revoliuci
nio sparno, kuris yra po 
įtaka Japonijos Komunistų 
Partijos.

Miestų biednuomenė, ypa
tingai žemesnieji valdinin
kėliai, samdiniai ir studen
tai, yra taip pat paliesta to 
socialio neramumo ir suki
limo. Jie masiniai prašali
nami iš darbo (3000 praša- 

Jinta nuo valstybės gelžke- 
tuves, o paskui į kitas pra- lių, 1,70.0 iš Pietinės Mand- 
mppes, kaip tai metalo, lai- žurijos Kompanijos ir tt.). 
vų bųdavojimo,' chemikalų, Jų algos radikaliai nukapo- 
mainų įr transporto? Strei- i jamos (pavyzdžiui, perei- 
kų banga siaučia pramoni- tais metais gegužės mėnesį 
niųose miestuose. Laike pi r- nuo valstybės tarnautojų 

pimo, gaudavo po 9.8 sen’us 27,000,000, kurie sudaro 48 mojo peieitų metų, pusme-

Japonija yra tokis kraš- stiliečių mptęrų į darbinin-1 nos dainuoja prię dąrbo, ir!]auk klėtkps. 
tas, kur feodalizmas (>mo- kių, kurios abelnai yra že-[ji išreiškia jų jausmus: į 

Mūsų namai tamsiame skurde;'-- - - 
Nors einu dvyliktus metus, 
Kompani j ai pardavė mane; 
Vergauju už kelis sen’us!

narchija ir pusiau-feodalis-! miau 23 metų amžiaus. Iš 
tinis išnaudojimas agrikul-'priežasties krizio neteko 

darbo daugiau kaip vienas 
trečdalis visų, darbininkų; 
bedarbių skaičius siekia

tūroj, kuria užsiima puse 
Japonijos gyventojų) 
modernizmą^ (augščiausiai 
išsivystęs monopolistinis 
kapitalizmas) susipynę

ir
Bedarbė, ekonominis kri-, 

^is ir. abelnas darbininkų 
Wases-vargas li^slanciani8 mčnesį Centro Bįul.as veik kur’ buržuazi‘-
pioleMnų atidarys akis..netUrėjo ryšių, su Komunis- ja h- stambūs žemės sąvi- 

,a‘ ’p mr-11 1 tlJ Partijos lietuviais na- ninkai išnaudoja ir spau-
Koministų Partijos eiles. • Dabar mes turime ldžia didžiuma gyventojų m? fcXvotojųVŽwi; i Pa*elba. Pusiau-feodaL^!s

distrjktai, sekcijos ir viene
tai paskelbė savo tarpe re
voliucinę kompeticiją—lenk
tyniavimą.

ClėVelando distriktas pa-1 keturis kartus pėr metus klauso nuo apvogimo daifbL 
siryžo gauti 420 naujų na-j laiko. Narių klasinis prasi- ninku ir darbo valstiečių ne

i lietuvių komunistų frakcijos j monarchištinės ‘ valstybes 
j arba yra noras po vieną,: aparato.
; kitą pavienį, lietuviškai kai- į Anglijbs, valdančiosios kla
bantį darbininką partijoje. |sės yra tipiškas parazitinis 
Narių skaičius paaugo bent i imperializmas, kuris pri-

virš 2,000,000. Dirbančiųjų i tikras paveikslas darbi- metais. Uždegė švyturį jau- 
darbininkų algos smarkiai I ninklJ augščiausiai išsivys- nosies darbininkės, dirban- 
tapo nukapotos. Jau pirma I čiusioj imperialistinėj rytų | čios Kanegafuchi Medvil- 
krizio Japonijos darbininkų1 krašto šalyj. Tai tokia yi‘a i nes Kompanijos Hyogo dirb- 
algos buvo badavimo nor-! “P^laPtis” smarkaus kapi- 

. TZ.;-j .. _ , , talizmo augimo toj šalyj.moj. Vidutine algų mokes- ’ _ __ i ■ >
j tis už valandą buvo tik 14 ; Valstiečių Skurdas

Pažvelgus į kaimus, azia- 
Amerikos pinigais; sen* yra tiškas skurdas ir vargas 
lygus pusei cento Amerikos prislėgęs laiko visą kaimo 
pinigais). Merginos, dįr-! gyvenimą. ^Agrikultūfa už- 
bančios prie medvilnės ver- siįmančių gyventojų yra

. Japonijos, kaip irisen’ų (yen lygus! 50 centui

I dp 3,000 darbininkų. Strei
kas prasiplėtė į kitas dirb-

t 11 a i i 1 y* !<■ i _ _ __ , i \ o»4‘ ' j £• o va i g aa v z * 'cn f i 11 m i ^4. 11** • • 11* į valandą- jos dirbo dviejo- nuošimčius visu Japonijos į~eio buvo 1,079 streikai, ap-Ju° Į, lenktynes Dėt-;tesms. Kova su oportums- kolonijose n- pusiau kolom- ^aiana^jos an po ™ejo_ Aštuoniolika imanti 84,044 darbininkų.
roitd di^triktas ir nusitarė j tais davė progą daugiau įsi
gauti 450 naujų narių į par-įgilinti į pamatinius komu
niją. ? Iki sausio 27 dienai i nistų veikimo klausimus.
...................... Vajaus metu mes taipgi 

gauname nemažai ir lietu
vių į Komunistų Partijos 
eiles. Daugelyje kolonijų

metinės algos nukirsta 5,- 
0.00,000 yen’ų). Del to tar
nautojai grasino valdžiai 
paskelbti generalį streiką. 
Studentai labiau ir labiau 
radikalėja; 42 nuošimčiai 
universitetą baigusių susi
duria su bedarbe. Visoj ša
lyj plečiasi studentų “strei
kai”; jie apima ir žemės 
mokyklas. Pereitų metų 
pradžioj 165 studentai tapo 

į prašalinti iš universitetų.

m r r bmv; imis dvylikos valandų pa- m • j-j-- • . -i ,Nes Japonijos kapi- p'ap-omįs^ gaujamos vieną nuošimčių visų agrikultūros Tai didžiausias streikų skal
ai valandą pavalgymui, ir už-; gyventojų yra

ii i. _ dirbdavo nuo 50 sen’ų peri.-:L-—- ----- -- . . ? -del savo vystyn osi apa t dfen iR. da iausia 190 dirba, o jie valdo 46 nuo- JOJ-. Ne tiktai buvo didelis 
n,..,,,, UniAH.n^ rla,. sen,« bet didži* ma uždirb_ gimčlus geriausios žemės, skaičius streikų bet taipgi

Arti 70 nuošimčių valstie- Jie buvo griežti,Yevoliucmio

jose.
talizmas išaugo be esamų 
reikalingų dalykų namie

Clevėlando distriktas gavo 
82 naujus narius. O Det
roitu ‘ distriktas gavo 183 
naujus narius.

Kas svarbiausia, tai kad • pirl™aus veik nebuvo mūsų 
į partiją stoja proletarai, I fikcijų, prigulėjo vienas 
metalo, transporto, chemiš-1x 
kų iŠdirbysčių darbininkai,:0, dabar jau gyvuoja tvirtos 
budaVojimo industrijos, gU-į lietuvių komunistų frakci- 
inos'"ir, kitų darbo šakų. i°s: Elizabeth, Paterson, ______ _______
Greta su baltais darbinin- Bayonne, Lawrence, ir dau- (geležies, žibalo, druskos ir 
kais-'stojax ir negrai darbi- Le^yje kitų vietų. ) • ]abaj išplėstas pramo
ninkai ir darbininkės mote-i Labiausiai mūsų 1 judėji-1ninis produktyviškumas ir 
rys. jį I -

Bėstono, New Yorko ir 
P h ii adelphijos distriktai 
taipgi stojo į lenktynes. 
Bostono distriktas pasista
tė už pareigą gauti 300 nau
jų nąHų į partiją dabarti
nio ydjaiis metu. Iki 27 d. 
sausio- jau' gavo 55 naujus- 
nariai 7 ' / ;
trikdąs nusistatė gauti 450 smalą, bw ------------
naujų? narių. Iki sausio 27 paaiški jų veidas.

v° 139 rekrūtus.. yjsa būtiniausia pareiga, 
O dužiojo New Yorko dis-^aj sutvirtinti lietuvių dar- 

š?° į bininkų eiles Komunistų 
vajaus gauti 2,000 naujų | partijoje. Šio vajaus metu 
narių į Komunistų Partijos | m6s prįvaiome padvigubinti 

d* sau?10 £avo I savo spėkas. Komunistų 
843 M^ri.US’ V!S1 sle.. trys j frakcijų pareiga laikyti 
distrjktai gavo į partiją 1,- bendrus susirinkimus su 
087 paujus narius Isimpatikais ir traukti juos

Nęgrų darbininkų į par-. į, partiją bei prie mūsų dar- 
tiją įstojo Bostone 9, New 
Yorke 29 ir Philadelphijoj 
35. b

Grėta gavimo naujų na
rių eina darbas budavoji- 
mo dirbtuvių kuopelių, nes

parazitiški čius, kokis kada buvo užre- 
dirbdavo nuo 50 sen’ų per, dvarponiai, kurie visai' ne- korduotas Japonijos istori

pusiau koloninės pigios dar
bo spėkos: milžiniška med
vilnes verpimo pramonė be 
1-/—o
vilnes; didelė sunkioji pra
mone be geležies ir
kamo daugio anglies; pir
mos klasės militarizmas be 

> reikalingų karui medžiagų

davo mažiau kaip 80 sen’ų .. . v, . . ,v.vuuvo Yvxpxxx.v, čiu yra biedmeji valstiečiai, ponuazio.
pagaminimo žaliosios med- v!menkomskais ’ " • - ’ - —

Xtan. buvo menkos; daugiau I./d A»d 1A ii* j v i i • i
■*- II r i n -k t- ■»-»/-» z-i n I i n rv n 11 rl H

pinigais). Vyrų algos taip-
Streikuojantieji 

kurie dirba žemę, priklau^ I darbininkai vis labiau at- 
sorna stambiems žemes sa- j sirubežiuoja nuo visokio le- 
vininkams. Didžiuma vals
tiečių apdirba tarp pusant
ro ir pustrečio akro. Dau
giausia apdirbama ranko
mis, tais pačiais pirmityviš-

igališkumo, nepaisant refor- 
mistinių vadų priešinimosi. Nepaisant viršininkų per- 
Nebuvo nei vieno streiko be sekiojimo, kiekvienoj augš- 

I kruvino susikirtimo su poli- teshėj mokykloj nelegališ- 
cija, su fašistinėmis gaujo- kai organizuojama ‘’socialio 
mis ir streiklaužiais. Dau- •: mokslo studijavimo rate- 
gelyj atsitikimų darbinin- liąn” Pereitais metais rug- 

ikai užgriebė dirbtuves (Fu- pjūčio mėnesį apie 100 pra- 
shimi audinyčią ir tt.) ir už- dinių mokyklų mokytojų 
sitaisė barikadas (Sumito- buvo suareštuota visoj ša
mą Plieno išdirbystėje ir lyj, kaltinant prigulėjime 
tt.). Gatvėse įvyko susi- prie revoliucinių mokytojų 
kirtimų tarp streikierių ir unijų. Smulkioji buržuazi

| kaip trečdalis gaudavo ma
žiau kaip 160 sen’ų į dieną 
(80 centų amerikoniškais 
pinigais). Iš priežasties 
krizio net tos menkos algos , 14. on -i • kais įrankiais ir tomis patapo nukapotos nuo 30 iki 1 1
40 nuošimčių. Tai abelnai 
tokios algos. Nagano apie- 

' pavyzdžiui, šilko 
i verpėjoms minimum nusta- 

a^a 1.35’yen į mėnesį.
hais apgyventas kraštas be ^a°iaus laimingos tos dai-

i kamo gyvenimui. Nepąpra- noTs kiek pinigų.

mas nukentėjo ten, kur ne- i milžiniškas kapitalo susi-j 
buvo komunistiniu Trakci- kuopimas į finansinių mag

natų rankas be tam rejka-1ja: Paterson, Lawrence, -
Cliffside. Bet dabar ir ten hng° 'naminio^ marketo; ne- 
judėjimas atsitaiso. Komu- i Paprastai tirštai gyvento-

• 'r* - £ i 1 i ima nncrvwnnffia Lrmahfia ihnnistmęs frakcijos susiorga-j- - — 
nizavo, ALDLD. kuopos su-1 ,dldesni_0 
sitvarkė, oportunistai at-' - .. , .-
statyti nuo vadovybės ir j s^a?,1 J^PoniJ°s kapitalistų 

Philadelphijos dis- prašalinti.> .Tiesa, jie verda °"
bet darbininkams

ŽVALGYBOS PUOLIMAS

Lapkričio gale žvalgyba

Istas Japonijos Kapital 
i'plėšikiškas godumas del 
liosios medžiagos ir užsie- į 
nio rinkų charakterizuoja ' 
agresyvišką, karinį Japoni
jos imperializmą visoj isto-! 
rijoj jo 60 metų besi vysty
mo.

bininkės, kad- dar . gauna 
. Pereitais 

metais sausio mėnesį 111 
-a_ fabrikų toj pačioj sJ’ityj vL 
^•pJsai nustojo mokėti algas;

■ ! tas palietė 23,500 darbinin
kų; viso algomis prarasta 
iki 580,000 yen’ų. Štai

Ta didelė kontradikcija yėn’ų 
Japonijos imperializmo algas, 
struktūroj dar labiau paaš
trėjo iš priežasties dabarti
nio didėjančio ekonominio i 
krizio. Tai štai kodėl Ja-| 
ponijos imperializmas da-:

vien tik 1930 metais kapita
listai išspaudė 
kų klasės virš

i vien tik

iš darbinin- 
600,000,000 

nukapodami

buržuazijos

čiomis metodomds, kaip fe
odalizmo laikais. Plačiosios 
skales gamybos metodos, 
traktoriai, ar kombainai ne
žinoma Japonijos valstie
čiams. Ant mažo sklypelio 
žemės jie dirba visą dieną, 
nuo ankstyvo <. ryto iki vė
lam vakarui, sutraukdami 
prie darbo visus šeimynos 
narius.

policijos. (Toyo muslino iš-;ja, kuri dabar yra vyriau- 
dirbystėje ir tt.). Kiekyje-1 sias kapitalizmo ramstis, 
nam streike būna masiniai < pradėjo sukilti prieš savo

Už ką? Kad gale- areštai: pavyzdžiui, 200 
juš apmokėti, kaipo randą,; darbininkų suareštuota Fu- 
50 nuošimčiu iki 60 nuošim-1 shimi streike; 3,500 Sumito- 
čių grūdais savo parazitiš- į nio streike, 800 Toyo strei- 
kiems žemvaldžiams, kaip ir]ke< Organizuoti darbinin- 
feodalinėj gadynėj, nęs ki-l^ai pradeda pasiliuosuoM iš| 
taip nuo jų žemę'atims tei- P° reformistinių vadų įta- 
smo ir policijos pagelba. kos; revoliucinė opozicija 

Pereitais metais pagamini- j r e f o r ųi i s tinėse unijose

valdonus.
Pavergtųjų Kovos 

Kolonijose
Greta su smarkiu revoliu- 

, cionizavimuisi darbo masių 
■ Japonijoj, nuolatos didėja 
sukilimai pavergtųjų žmo
nių Korėjoj ir Formoso j 
prieš Japonijos imperializ
mą, nepaisant prispaudėjų 
militarinio teroro. Korė
joj streikai ir valstiečių ko
vos plečiasi; Komunistų 
Partija, Jaunųjų Komunis
tų Lyga ir revoliucinės dar
bo unijas įgauna vis dides
nę įtaką tarpe masių aky- 

įvaizdoj eilės masinių areš- 
Į tų. Formosoj spalių mėne
sį, 1930 metais, Musha ben
drija ginkluotai sukilo prieš 

: Japonijos priespaudą; rug-

nio kajna viršino ryžių kai- smarkiai auga, 
na ant 37 nuošimčių. To- narių skaičiumi 
kiuo būdu daugelio šeimynų niU darbo unijų 
gyvenimas priklauso nuogti I Zenkyo, sekcija Raudonojo 
sūnų ir dukterų uždarbio, Darbo Unijų Internaciona-

Įtaka ir 
revoliuci- 

centras,
na ant 37 nuošimčių.Sulig pačios 

pasakojimo, medvilnės pra- 
Į monč yra Japonijos pramo- 
| nes “gėlė”, nes ta pramonė 

. ,. . , v . ,_:atneša didžiausius pelnus,bartiniu momentu užgriebė | Tačiaug reikia atmin‘j( kad 
Mandzunją. |įa “ggĮ§» |}una užteršta de-

Japonijos ekonominis kri- sėtkų tūkstančių jaunųjų 
zis, susipynęs su agrariniu darbininkių krauju, 
krizių, prasidėjo 1929 me- jžiuma tų darbininkių įner
tais, kaipo dalis pasaulinio | ginų laikoma uždarytos 
ekonominio krizio. Nepai- miegotuvėse fabrikų, kurie

Did-

kiekviena dirbtuvė privalo; Padare didelį puolimą ant 
tapti; Komunistų Partijos ®P^-° —t—*----  —o------- - —; ------

,, n’ ant . Ireciojo iron- sanj- buržuaziniu ekonomis- yra aptverti augštomis tvo
to . Pas visą eilę viltimn- ___ _ .... _______ ‘ v * J
kų ir trečiafrontininkų bu- padėtis dar labiau blo-! darbdavių kontrolėj; tokiu 
v o, padai ytps ki atos ii buvo^—^jg jokios žymės page-ibudu labai sunku darbinin- 
suimti Vilties pirminin- rgjjmOt Buržuazija bando ;kčms susiorganizuoti į dar-
k£s Js’ surasti išėjimą iš krizio, iš,^0 unijas. “Miegotuvės kaip
s^s į. ron^O/.b i vienos pusės suveržiant vi- i kiauliamigiai”, rašė vienas 
mas Plakchinas (is ’ VU-, sa krizio našta ant darbi_ | anglas, apžiūrėjęs tas mie- 
J}.cs ?’ B* ^^kevicius, Pr. nįnkų jr valstiečių pečių, iš į gotuves; “tuos pačius kam- 
Morkunas (is; 3-fionto ), kįį0S pUSčs agresyviškū im-i^aril}s naudoja dienomis ir 

perialistiniu plėtimu savo naktimis dirbančios mergi-

d r fr'tvietė. Bostono dis- 
Criktas pasiryžo su organ i- i 
zuotj; 6 dirbtuvių kuopeles, 
Philadelphijos 8 ir New 
Yorįo 15. Jau yra atsiek
ta rbzultatų organizavime 
dirbtuvių ir fabrikų kuopę- 
Uų- Jj i

Cnjcagos, Minneapęlio, 
Pittspįirgho, Cleveland© ir 
Detroito 'distriktai jau ga- 

\254 naujus narius į

tis” j
to”. Pas visą eilę viltinin- tų optimistinių pranašavi- romis; jos yra pilniausioj

tuos pačius kam-

Lagunavičius, K. Gečis. Per 
kratą “Viltyj” rasti du sie
niniai laikraščiai “Jaunasis 
pi oletaras”, kurie, kaip “L. 
Aidas” rašo, “savo tūriniu 
ir karikatūręųiis gal net 
konkuruot su kitais... ne
legaliais koihunistų laikraš
čiais”, įvairios knygds, ko
respondencijos ir tt. Nors 
žvalgyba puikiai žino, kad 
“Vilties” vadovybėj buvo 
ne komunistai, visgi padarė 
puolimą ant “Vilties”. Mat, 
ne taip senai socialfašistai 
pralaimėję ‘'Vilty” apleido ją 
ir pradėjo su provokacijo
mis plačią kampaniją prieš 
“Viltį”. Socialistams rūpėjo

vo 1,254 naujus narius į 
partiją. O kartu su New 
YorHą, Bostono ir Philadel- 
phijqs gauta 2,291 naujas 
narys iki 27 d., sausio.'Tai 
tik 8 distriktų pasekmė, o 
partįja turi 17 distriktų.

Faktai parodo, kad dar
bininku kairėjimas didelis 
ir kad proletarinės masės 
supranta, kad kelias linkui 
pasiliųosavimo iš kapitalis-' 
tinęs;,alginės, vergijos yra 
per įvirtinimą savo klasės 
partijos. Na, o renegatai 
Pruseikos, Butkai ir Loves- 
tonai .vis gieda davatkišką 
gįorr|olę apie “Komunistų provokacijomis, sukurstyti 
Partijos, s^ųikimą/' , ' .. žvalgybą .prieš “Viltį”, kad (

lo, smarkiai auga.
Valstiečių Kovos

Jeigu pažvelgsime į 
mūs, taipgi matysime

kurį jie prisiunčia iš mies
tų namo kiekvieną mėnesį. 
Bet dabartinis krizis išmeta 
tuos darbininkus iš darbo 
ant gatvių, ir jie priversti 
sugrįžti į kaimus. Iš prie
žasties dabartinio krizio per 
vienus metus valstiečiai 
prarado 1,250,000,000 ^en’ų 
del nukritimo agrikultūros 
produktų kainų ir 312,000,- 
000 algų nukapojimū. To- 
kiuo būdu valstiečių padė
tis" dar labiau blogėja ir 
blogėja. Kaimai persipil- 
dę bedarbiais. Jie negali 
valgyti ryžių; ką patys pa
gamina. Literatiniai kal
bant, jie badauja^ Mirimų 
skaičius smarkiai - didėja. 
Japonijos valstiečius išnau
doja ir spaudžia paraziti
niai žemvaldžiai pusiau fe
odalinėmis metodomis, ei
dami ranka rankon su bur
žuazija. Bet jie pradeda 
sukilti. prieš savo prispau
dėjus. Spontaniški sukili
mai plečiasi kaimuose.

kai-
, v kru-j

vinus valstiečių masių suki- j 
limus prieš žemvaldžius ir 
jų policiją. Valstiečių pasi
priešinimai, kurių skaičiusį
siekė 1,523 bėgyje pereitų Pjyčio mėnesį pereitais me
metų pirmutinį pusmetį, pa
rodo valstiečių masių bruz
dėjimą.

tais 500 spaustuvių darbi
ninkų Taihoku mieste ve-

mos, ir tiktai vieno smatra- 
šo vieta suteikiama kiek
vienai merginai. Džiova

- įsiautė; po trijų metų męr- 
gina jau nebetinkama dau
giau dirbti. Maistas pras
čiausias: ryžiai ir kiek dar
žovių kiekvienam vaisiuj, 
duodant žuvies iy biskį mė- 

isos kartą į savaitę. Mergi- 
fašistai greičiau ją likviduo-Inos už darbą gaudavo 12 
tų. , Socialfašistai jau pa-1sen’ų į dieną... Jos neno- 
siekė savoč žvalgyba užklų-'rėdavo grįžti" namo (nes 
po “Viltį”, pradėjo areštus namuose dar didesnis-^kur- 
ir jau uždarė “Vilties” kliu- das), taigi arba jos gauda- 

Prie progos žvalgyba vo darbo kitam (dar ] 
’, gesniam) fabrike arba pa-i 

nes kai kurie trečiafronti- tapdavo prostitutėmis...
(^Lancashire and tile Far Yra skaisti padangė, fyet aš klėtkoj

viešpatavimo ribų..
Pramonės Darbininkų 

Skaičius
Japonijoj yra apie 5 mi- 

lionai pramonės darbinin
kų. Pusė jų fabrikų darbi
ninkai, ir pusė tų dirbtuvių

bą 
palietė ir ‘‘Trečią frontą’,

ninkai priklausė ^Vilčiai.” 
, .. r “Balsas”.

v

East,” paraše p’eda Utley.)

dėjimą. Badaujanti vals-'do generalį streiką; prade- 
tiečiai reikalauja sumažinti ^a suorganizuoti Komųnis- 
vandą arba atsisako mokėti Partija ir Jaunųjų .Ko
ra nd ą žemės savininkams. ImunistU Lyga. , Koloninės 
Dažnai jų kovas vadovauja!}1’ Pusiau koloninės salys, 
valstiečiu sąjunga. Žemės; kul}os ^la daP?mį°? iml)e~ 
savininkai kreipiasi prie nle_dziagmiu pa-,
teismo ir policijos, kad at-1 gi’^du, pradėjo sukilti pnes 
imti javus ar žemę nuo vai-:savo PrisPaudejus.

Darbo Unijos
Tos Japonijos darbinin

kų kovos kartais spontaniš
kai iškyla ir jas patys dar
bininkai veda, arba jų, dar
bo unijos. Pabaigoj 1930

stiečių. Pagalios abi spė- 
koš sūsikerta. Mayedamu- 
roy (Akita) keli šimtai gin- 

I Įduotų valstiečių tris dienas 
kovojo (lapkričio mėnesį, 
1929 metais) prieš policiją 
ir pasamdytus mušėikasir pasamdytus mušeikas. , / j i •• 
Okanbąroj (Nigata) šimtai bu™ 7^d.arboQ™;

viso narių turėjo 354,312. 
Tačiaus didelė didžiuma tų 
unijų yra dabartiniu lai-

valstiečių birželio mėnesį, 
j žem

valdžio namus; masiniai ta
Nuo Pesimizmo Prie Revo- J930 metais, užpuolė

liucinės Dainos JLJ.dlJLlUVO 111 CIO L1A1. CX X UCV” | i • i i v • • • • «

Yra pesimistiška darbi- i p0 suareštuota 80 valstiečiu. Ku P° Įtal^a de?laHĮJlllr kal‘
— 2___ _________________ •____ • 1 • 1 1 • k 1.111111 1'zaTrtl’VMIC.riVim irodn

liucinės Dainos

ninkių merginų daina:
1 Aš dai’binihkė mergyte; biedna pau

kštyte !
Nors sparnus turiu} bet skrajoti ne

galiu; i .

uždaryta;

Arti 1,000 valstiečių tapo 
suareštuota Yamanashi ko
vo mėnesį pereitais metais. 
Tai yra tik keli pavyzdžiai

riųjų reformistinių vadų. 
Dešiniosios reformistinės 
unijos remia Shakaiminshu- 
to (Socialistų Liaudies Par

Valstiečių kovos eina daug tiJii)>-kuri atvirai priešina-
1 4 r-» 1 < jtm 1 A rv* W* I-v m *a Z /m A PT J- \toliaus lėgališkumo ribų. (Tąsa Mūvi pusi.)
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NESIVĖLINKITE PASINUDŪTI PROGANesenai tilpo “Laisvėj” ko
respondencija iš mūsų koloni
jos, nurodanti, kad mūsų ne- j 
kurie draugai perdaug patai- 

Jkauja fašistams. Buvo pažy- 
jmėta, kad iš jų kadaise net 
{vadovavo Lietuvos himno gie
dojimui fašistų parengime. Jis 
korespondencijoj nebuvo įvar-' 

T • . Ii •• • V • 1 I

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS
4

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
AMERIKOS19|49 

2112
I 6 

3116 
|28 

• 2|15 
4| 7 
6110 
3138 

10134
ill 

5|22 
8|18 
4|11 
11 7 

17122 
3121

111 
8121 
7112

dintas, bet visi gerai žino, ku
ris taip darė.

Na, ir štai 2 d. vasario A.L.
D.L.D. kp. susirinkime tas gies
mininkas pakėlė tokį triukšmą 1 
prieš minėtos korespondenci-Į 
jos autorių, kad jeigu nebūtų-1 
Įsikišę kiti draugai, tai būtų 
buvę muštynės. /

DRAUGAI IR DRAUGĖS, 
svietą. Platinkite piknikuose ir išvažiavimuose, paren
gimuose ir taip tarpe darbininkų. Mes turime cjar 
daug A.L.D.L.D. knygų, ir skelbiame jų ispardavinią!

paskleiskime mūsų ap-
Dabar

61 7!
181 6!
10'12 111151 
miniom!

8118112 181151
71 71 6| 81 6'

151 51 21131131141 1J13I23
91 61 4111111' 4| | .111

žinoma, jis čia suvis nusimas- į 
Įkavo pats save. Bet man Įdo-. 
miausia, kad net nekurie drau 
gai diskusuodami tą klausimą, 
bando pateisinti tą su kumščia i 
argumentuojantį žmogų. Ro-. 
dos, turėtume jau senai žinot, 
kad tas žmogus ne su mumis, 
bet prieš mus. Aš tik negaliu 
suprasti, ko jis vis dar maišo- Į 

j si tarpe mūsų. 'Mes turėtu-į 
i me nuo senai žinoti, kad jam į 
niekuomet nerūpi darbininkų 
judėjimas, bet doleris. Kaip 
kurie draugai, kišdami tą žmo
gų po skvernu, vis dar argu
mentuoja, girdi: jis daug pasi
darbavo, suorganizavo chorą, 
ir gerokai pramokino. BetI 
pažiūrėkime, kur jis buvo tą 
chorą numokinęs.

. v • i Choras susideda vien is vi
sokių pakraipų jaunuolių. Ir 
tas žmogus, kuris save vadina 
bolševiku, visai nesistengė cho- j 
rištus supažindinti su darbi-1 
ninkišku judėjimu ir atskirti, Į 
kas draugas, o kas priešas, j 

; Bet, kaip tik priešingai, jis | 
stengėsi, kad ir niekas kitas i 
nepradėtų skleisti darbiniu- j 
kišką supratimą tarp choro i 
jaunuolių.

1

Štai vienas atsitiki mas : | 
kai choTas buvo ką tik su- i 
organizuotas, kartą atėjo - 
jauna Komunistų Partijos na
rė Į repeticijas. įr norėjo 

'šiems jaunuoliams pasakyti 
kelis žodžius. Tai tas mūsų 

i lyderis išvarė tą draugę lau- 
! kan ir liepė daugiau nepasi- 
i rodyti.
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Dabar tas žmogus šoka su 
, kumščia ant draugų, kurie 
I bando jį pįgikritikuot. Būtų ir 
! daugiau ką parašyti apie jį, 
i bet neužsimoka tuom laikraš- 
i tyj vieta užimti ir popiera dar- 
I kyti.

Dabar dar apie chorą ir 
choristus.

Nepersenai LDSA. 42 kuo
pa turėjo surengus balių. Tą 
patį vakarą buvo ir bažnyt

inėj svetainėj kokis ten jomar- 
kas. Mūsų choristai visi ten 
nugužėjo, nors ten buvo net' 
50c. įžanga, o mūsų parengi
me, kur buvo 35c. įžanga, ma
tėsi tik du ar trys; gal būt ir 
tų nebuvę čia matyt, jeigu 
Jiems būtų nereikėję grajyt 
mūsų parengime.

' ‘ I
i čia dar kartą mes galime 
pamatyti to “mūsų” lyderio 
“pasidarbavimo” vaisius šiame j 
chore per paskutinius suvirš į 
tris metus. j

| JTaip, draugai, ilgiau negali | 
i tęstis. Mes turime daryti grei- Į 
tai žingsnį pirmyn,' kad šį mū
sų jaunuolių chorą pastatyti 
ant klasinių darbininkiškų ko- 
jų ir kad žinotų, kur link jie

’.turi eiti. Ir, ,dėka to žmo
gaus pasitraukimui iš chorve
džio vietos, tikiu, kad dalykai 

j greit pakitęs.Ralsavirmosn dalyvavo 115 kuorų ir 1,600 nariu. Kandidatai 
travo tekama5 bnl<»u. Dr J J. Kaškiaučius—1,346: D. M. šoloms
kas—-1.317; R. Mlzara—1',172; A. Bimba—1,168; F. Abekas—930; 
P. Buknv*-—.793; S. Sasnauskienė—721 į V. Bovinas—683: M. žal- 
dokas—454; A. J. Pranaitis—269; J. Weiss—253; J. Valatka— 
241 ir D. Krūtis—230 balst}.

J Centro Komitetą įeina: f J. J. KAŠKIAUČIUS, D. M. 
ŠOLOMSKAS, R MIZARA, A. BIMBA, P. BUKNYS. S. SAS
NAUSKIENĖ ir V. BOVINAS, nes d. F. ABEKAS apleido Brook
lyn© apielinkę dar balsavimams nes’baierus. J Alternatus gavo se- 
kamaŲbalsų: B. šalinaitė—1.009; V. Tauras—1,002; A. Gilman— 
970; J. Bimlja—815; P. M. šolomskas—707; S. Petkiene—478; B. 
Ramanau«kieng—321 ir J. J. Dulkis—171. Išrinkti draugai: 
ŠALINAITĖ, TAURAS, GILM.ANAS ir J. BIMBA.

Reikia pažymėti, kad 1931 metais didesnis kuopų ir narių skai
čius dalyvavo Centro Komiteto balsavimuose. Tas parodo dideshį 
draugi? ir draugių susidomėjimą organizacijos reikalais.

A.L.D.L.D. Centro Komiteto Sekretorius D. M. ŠOLOMSKAS.
BALSŲ SKAITYMO* KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Mes, A.L.D.L D. 1 kuopos išrinktoji komisija, susirinkome 17 d. 
sausio ir peržiūrėjome A.L.D.L.D. Centro Komiteto balsavimo 
blankas del 1932 metų. Mes surandamb viską tvarkoje ir liūdija- \ 
me. kad balsai teisingai suskaityti.

A.L.D.L.D. 1 Kuopos Komisija: \
PETER VIŠNIAUSKAS, K. BALČIŪNAS, K. DEPSAS

Dabar yra užėmęs choro va
do vietą jaunasis Jonais Lat
vis; jis stengsis dalykus su
tvarkyti gerai, šį jaunuolį t»a-

■ žįstu iš pat jo mažų dienų, ir 
i jis yra išaugintas darbininkų !
i tėvų vaikas darbininkiškoje i 
dvasioje. Aš nuo savęs veliju 
šiam jaunuoliui geriausio pasi
sekimo jo pradėtame darbinin
kiškos visuomenės darbe. Lin
kėtina, kad jaunasis mokyto
jas vestų chorą darbininkiškoj 
dvasioj, lavindamas darbo 
žmonių sūnus ir dukteris.

Well, Johnny, be a good 
boy, and We all are going to 
help you along!

Ex-Chhristas.
/
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! 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 apysaka. 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 istorija 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. Zetkinos 
ir kitų. Tai istorija Vokietijos socia
listų išdavysčių ir revoliucinių prole
tariato kovų., 280 puslapių. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parakė 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. BO^OPARTO 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 
kiekviepa'm 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, Atspausdinta ant geros ir 
gražios popieros. Turi 628 puslapių. 
Apdaryta ✓

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik
KLASIŲ KOVOS IS/TOR1JA AMERIKO-

■ JE. Parašė d. A. Bimba. Skaitydami 
šią knygą kaip veidrodyje matysite • 
kokiais kryžiaus keliais ėjo ir eina 
Amerikos proletariatas. Tai istorija 
kovų. Organizavimosi unijų ir par-

■ tijų. Knyga jau yra išverstą į rusų 
ir anglų kalbas. Turi 608 puslapių. 
Gražūs apdarai

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

Parašė U. Sinclair. Pusi. 246.,/
Ą.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po

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

jimą abelnos teisingos istorijos. Ji turi 
320 puslapių. Apdaryta

I
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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 būtiriai reikalinga per
skaityti kiekvienam darbininkui ir 
darbininkei. Turi 432 puslapių. Ap
daryta > 3

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. Rau
some, Įdomi ir prie skaitymo patrau
kianti. Daug paveikslų iš Sovietų ša
lies puslapių 250. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė.N. Bu- 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyl^ bedarbės ir karai.' 
Darbininkų uždaviniai ir t.t. Knyga 
turi 208 pusi. Gražiais apdarais

Taipgi dar galite gauti šių knygų 
bet jų jau nedaug turime

NAIjJO 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”, L J. T.. “2_
“ARGENTINA’ . , ,
damos tik A.L.D.L.D. kuopoms už kny
gą po . ,

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F. Vaigšnords. Tai pamatinis 
politiniai ekonominis vadovėlis. Kny
ga turi 256 pusi. 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. Miarksas. Brošiurai
tė labai naudinga. 64 pusi.

ŠVENTRAŠČIO 
apie religiją.

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

L. Andrejev.
sakymas iš 
Knyga turi 
mato.
SODŽIAUS
TUVOS BUOŽĖS.

ARELIAI. Apsakymėlis iš 
voliucijos laikų 16 pusi.

PROFESINĖS SĄJUNGOS.
PARYŽIAUS KOMUNA.

Baks.

ir d. R. Mizaros 
bet jos bus parduo-

PASLAPTYS. Knyga 
Turi 196 pusi.

32 pusi.
Parašė

Tai labai užimantis ap- 
kruvinojo caro laikų. 
56 puslapius didelio for-

DARBININKAI IR LIE- 
Turi 66 pusi, 

karo ir rė-

24 pušį.
Parašė B. 

Baks. Tai geriausia istorija Pary
žiau^ Komunos.- Smulkmeniškai išdėa- 
tą jos gyvenimą, karą su Versailium 
ir pralaimėjimą. Turi 66 pusi.

NAUDOTOJŲ TIKYBA, šioje knyge
lėje faktais įrodoma kam religija tar
navo ir kam ji tarnauja 32 pusi.

TAUTŲ LIUOSUOTOJAI. Apie impe
rialistų politiką ir tautų pavergimą. 
Brošiuraitė turi 18 pusi.

1.25
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1.00

.15

1.00
.10
.10

, .75

1.00

.2

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 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$10.00 prisiusite tiktai $9.00.

Užsakymai, kur nebus prisiuva 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:

D. M. ŠOLOMSKAS
BROOKLYN, N. Y.

y
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B. Jokubonio Vieša Byla Amalgameitų 
Kriaučių Lygiečių Susirinkime

Sausio 29 d. “Laisvės” name teriai, kurie daugelį šiandie iš 
atsibuvo B. Jokubonio vieša 
byla Amalgameitų Kriaučių 
lygiečių susirinkime. Jis kiek 
laiko atgal buvo jau prašalin
tas iš kriaučių Lygos, tai B. 
Jokūboniui reikalaujant, tapo 
jo reikalas perkratinėtas iš- 
naujo ir vis tiek jis atrastas 
kaltu, ir 24 balsais prieš 14 
tapo prašalintas antru kartu 
iš Lygos eilių.

Manau, bus <’ 
žingeidu susipažinti su tuom, 
del ko B. Jokubonis buvo kal
tinamas ir del ko buvo pra
šalintas iš Lygos. Tad teismi
nę procedūrą aprašysiu ''taip, 
kaip ji ėjo Lygos susirinkime.

Kaip astuonios valandos va-
• kare atidarė d. T. Šerienė, Ly- i 

gos sekr., susirinkimą. J. Kai
rys tapo išrinktas B. Jokubo- 

, nio bylos tyrinėjimo pirminin
ku. T. Šerienė perskaitė šiuos 
kaltinimus prieš B. Jokubonį.

Apkaltinimai prieš B.
Jokubonį

organizacijų išmėto narių. Aš 
jau, ačiū tam, esu išmestas iš 
antros organizacijos. Bet nors 
tiek gerai, kad kriaučių lygie- 
čiai, man reikalaujant, sutei
kė progą pasiteisinti, apkaltin- 
nimus atmušti, kurie jokio pa
mato neturi, o tik taip sau del 
mados padaryti prieš mane.

“Pirmas apkaltinimas,” sa
ko B. Jokubonis, “mane įtaria 

j šnipinėjime 'Hillmano naudai.
! Jeigu 

aš ant ryt buvau Amalgamei- 
tų Unijos ofise ir kalbėjau su 
Jankausku, tai ir kaltas, būk 
aš pranešiau. Aš sakau, kad 
aš apie Lygos buvusį susirinki
mą nieko su Jankausku nekal- 

Į bėjau. Tegul priparodo kas.
“Aš tuos šmeižtus neužgin

čijau per “Laisvę,” laukdamas, 
kad kaltintojai parodytų fak
tus; tai jau ir esą tiesa, kad aš 
išdaviau susirinkimo planus.”

Tai čia Jokubonis pradėjo 
teršti “Laisvę,” kad, girdi, 
jam būtų peržemas dalykas 
dėt\ į ją savo parašą. “O ki-

. j K.’ * * * [S J- & * X^ J 4 A * * XX 4X1*4X11 vv A A XX

darbininkams j rpaį bjaurus įtarimas!

• ardyme organizuotų darbiniu- ja turi turėti disci^liųą, bet 
jau ne tokią, kokią R. jMizara 
prakalbose aiškino, kad kuris 
tik pasisako prieš, tai tą prie 

■t sienos ir kulką į kaktą. To- 
V* A 14, K X> A VV A • *. 1 AAAV^AJL , U *• *

prieš susirinkimą niekas nieko kia disciplina tai varjotų, o ne 
nesakė, kad lygiečiai nori pa- organizacijos!” • j

Tai kokią jūs discip-V tik i kaltininkų suolą paso
dino Komunistų Partiją ir jos 
vadovybę. Aš nesitikėjau, 
kad B. Jokubonis taip toli nu
eitų, kaip iš'jo pasiteisinimų 
mes dabar girdime. Tiesa, 
nejauku kalbėti ir smerkti tą 
žmogų, su kuriuo per 20 metų 
reikėjo dirbti vienas darbas. 
Bet nuo pereitų metų sausio 
mėnesio jau mūsų keliai per
siskyrė. Jau B. Jokubonis su- •

kų spėkų.
“Ketvirtas klausimas, tai 

kad aš kriaučių lokale išėjau 
prieš lygiečius. Tai aš manau, 
kad padariau gerai. Nes man

galvą prašyti sau. dovanos. 
Jeigu kaltas, išmeskite!”
Kalba J. Buivydas

“Matot, draugai, B. Joku- 
bonis visur save pasiteisino; 
visur save surado išmintingu,

I. Rugpjūčio 13 d. 1931 me-1 įur> ]-ur a§ galėjau užginčy- 
ar eiti į priešų laikraštį? 

! aš dar iki to nenusigyve- 
l nau,” pasididžiavo Jokubonis. 

“Antras apkaltinimas,” sa
iko Jokubonis, “tai, kad aš vi- 
isur kovodavau prieš Komunis- 
j tų Partijos akstinimus griež-

tų įvyko Lygos susirinkimas, ’ ;
kame buvo ir kirpėjai, ir bu-^e! 
vo tartasi bendrai suvienyti 
jėgas kovoje prieš Hillmano 
apgavingą streiką, kad iš jo 
iŠvystyt tikrą darbininkų 
streiką. Po to susirinkimo, jūs 
(B. Jokubonis) nuvykote pas - 
A. Jankauską ir išaiškinote, i kovoti prieš Hillmano ma- 
kokie kairiųjų planai bandoma ; siną. Taip, aš tą darydavau, 
daryti. Toks bi lygiečio elgi-i rms Paitija ne kai tą mus su 
masis yra smerktinas ir neda- klausimais įmugdė į nesmagu- 
leistinas, kad su priešu konfe-; Pavyzdžiui, keli metai 
ruoti ir jam savo planus išduo- [ atgal atėjo įsakymas, kad mes 
ti pirma, negu jie buvo vykinti , nutartume prisidėti prie^Rau- 
gyveniman. i^onųjų Unijų Internacionalo;

j mes lokale tą klausimą prava-
II. Jūs nuo sausio mėnesio | rome. įšrenkame komisiją su- 

1931 metų kiekviename kriau-J j ieškoti nurodymą Raudonųjų 
čių Lygos susirinkime, jeigu r Unijų Internacionalo raštinę 
tik prisieidavo tarptautine plo- New Yorke; mes jos ir po šiai
tme užimti griežtesnį nusista- dienai nerandame. (Jokubo-

statyti V. Andriulį nuo Komu
nistų Partijos kalbėti. O kitą, 
aš žinau V. Andriulį, kad jis 
nieko nežino apie Imančius, 
tai ką jis naujo kriaučiams pa
sakys? Tas kriaučiams ne
svarbu, kad Bimba apskelbė 
Pruseiką ir E. Butkų renega
tais, o Andriulis kitoniškiau 
nemoka kalbėti, kaip tik gerai 
pasiplūsti, pasikolioti.

“Aš manau,” sako B. Joku
bonis, “padengiau tuos baisius 
prasižengimus. Aš buvau dirb
tuvės darbininkas ir juo pasi
liksiu; o tie, kurie mane įta
rė Hillmano danoščiku, liks 
tokiais greičiau jie patys, ne
gu aš.”

V. Burkšaitis, “Aš manau, 
kad čia tik šmeižtai, o dau
giau niekas nėra pastatyta 
prieš d. B. Jokubonį, tie kai- žikų laikraštį savo vardo ne- [ 
triumai, kad jis išdavė Lygos 
susirinkimą, kad eina prieš K. 
P. ir t.t. Juk kadaise ir J. 
Buivydas buvo unijos ofise ir 
bendrai dirbo su Jankausku ir 
Hillmanu, o dabar jau prieš ki
tus kaltinimo aktus rašo. Tai [ 
gėda! Aš matau tik ypatiš- 
ko pobūdžio ‘ kerštus, o dau
giau nieko. Mano nuomone, 
reikia tuos kaltinimus numesti' 
į gurbą ir dirbti vėl bendrai, Į 
kaip dirbome iki šiol.”

K. Naciunskas: “Aš norė
čiau paklausti Jokubonio ke
lis klausimus:

“Ar senai B. Jokubonis yra ‘ 
mūsų judėjime?” [

Atsako B. Jokubonis: “Se-1 
niau, negu tu.”

Kl.: “Ar ilgai prigulėjai prie ; 
Komunistų Partijos?”

Čia sukelia riksmą, 
klausimai ne vietoje, kad nori
ma išprovokuoti B. Jokubonį. 
Naciunskas atsako: “Tai bai
lių nugąstavimas. Aš noriu ži-'

kad !

tymą prieš Hillmana ir jo pa- njs ^ar nežino, kad Darbo Uni- ; noti aplamai apie B. Jokubonį, 
sekėjus kriaučių 54 skyriuje, Į jos Vienybės Lyga yra ameri-j 0 paskui išrėikšti 
tai jūs pareikšdavote, kad , Į,jnįs skyrius Raudonojo Unijų [ nuomonę.”
Amerikos Komunistų Partija j Internacionalo. — Red.) Mes j KL: “Kokiais tikslais rug- 
n°ri^ lietuvius įstumti į kovą’ tacĮa save pasistatėme ant juo-n pjūčio 14 d., 1931 m., Jokubo- 
prieš Hillmana ir tuom 54-me ! j<0> nes kitaip negali suprasti, [ ni, iš Biržiečio dirbtuvės nuvy- , 
lokale suardyti kairįjį judėji- [ kaip tik, kad K. P. vadai mus ! kai pas A. Jankauską į Amai- , 
mą. Jūs buvote daugelį kar
tų perspėtas nuo tokių aiški
nimų ir nuo tokios ideologijos, 
bet pastabų neklausėte, o vis 
tolyn su pabrėžimais atkarto
davote, kad A.K.P. tiksliai to 
nori dasiekti - suardyti 54-me 
skyriuje komunistinį veikimą.

III. Jūs nuo pat pradžios ap
sireiškusių ginčų lietuvių ko
munistų tarpe, Lygos susirin- 
knpuose stodavote, kad lygie
čiai turi sugyventi vienybėje, į kas įf to išėjo? 
o tuom patim kartu organiza- j 
vote savo jėgas ir iš J. Stakvi
levičiaus išreikalavote lygiečių 
antrašus; geriad pasakius, jūs 
lapės rolę lošdavote, o iš pasa
lų pačiai Lygai taikėte peilį 
j nugarą. . Į

IV. Spalio mėnesį 4,931 me-[
tais laikytame ______ __________
skyriaus susirinkime, išėjote eina prie manęs Buivydas ir

' griežtai prieš lygiečius, kurie sako, kad yra K. P. įsakymas, 
reikalavo, kad į kriaučių jubi- kad mes turime šaukti lokalų 
lejinį parengimą pastatyti nuo konferenciją. Aš sakau J. Bui- 
Komunistų Partijos Lietuvių vydui: bet juk mes tą lokalų

bešališką

i norėjo palikti ant juoko ir pa- gameitu Unijos generalį ofi-1 
•liko. įsa?”

*• • I

Darbininkų Namelių Ap- 
taksavimas ir Liet Pol. 
Kliubo Veikimas Union 
City-Naugatuck, Conn.

Nors tas kliubas, galima sa
kyti, negyva raidė politiniame
veikime, bet susidėjus dabarĮ

I tokiom sunkiom gyvenimo są
lygom pa^ darbininkus, kur 
tik žino, jog kas nors galėtų 
užtart darbininkų reikalus, tai

' randa, kad K. Partijos įsaky-įir beldžiasi į tokių organizaci-.
mai .yra ant juoko mums tei-1 . . . v . , ,į. • • t tz ^ ... • įJU duris, nori, kad sauktų tamkiami. Jau Kom. Partija, jo

Kl.:
liną suprantate?”

At.: “Aš suprantu tokią 
discipliną, kuri leidžia nuomo
nių skirtumą turėti, bet jeigu 
organizaciją griauti, tai jau 
disciplinos laužymas; bet or
ganizacijos vadovybę kritikuo
ti, tai dar nereiškia pažeisti 
organizaciją, bet ją stiprinti.”

Kl.: “Na, ištiesų, Jokuboni, 
kokia yra jūsų nuomonė apie 
Jankauską ?”

AL: “Tai mano dalykas!”
Kl.: “Jeigu jūs sakote, kad 

“Laisvė” jus ‘apšmeižė,’ saky
dama, kad jūs esate Hillmano ! akimis žiūrint, ‘nori’ sugriauti Į tikrus susirinkimus ir ką nors 
donoščikas, tai kodėl jūs neuž- [komunistinį judėjimą kriau- Į 
ginčijote, nes juk ir Lyga iš ' čių 54-me skyriuje. Tik to- 
jūsų to reikalavo padaryti?” I kios demagogijos, tokios drą-

At.: “Aš niekuomet į šmei-! «os. ,taip falsifikuoti

dėsiu!” į kubonio netikėjau to susilauk-
s ! ti, kaip iš asmens, su kuriuo
Kl.: “Ar jūs norite ir toliau'išvien visuomet, kaip unijos 

pasilikti Lygos nariu ir pildyti, lokale, taip kitose organizaci
jos discipliną?

At.: “Taip, 
nariu. 7 ‘ 
kios nesulaužiau ir nelenkiu

darytų.. ?
Tad kelios dienos atgal šis 

kliubas ir turėjo ;politišką susi
rinkimą'todėl, kad miestas tiek

<: AKRON, OHIO
Koncertas ir Šokiai

Penkios tautos rengia kon
certą ir šokius, šeštadienį, va
sario 27 d., Ziegler svetainėj, 
kampas E. Voris it Miami St. 
Prie šio parengimo prisidėjus 
ir A.P.L.A. 40 kuopa.

Šis parengimas bus jau pa
skutinis šiame sezone. Privalo 
lietuviai skaitlingai atsilanky
ti, ypatingai 40 kuopos nariai. 
Dalis pelno; 15 nuošimčių, ski
riama ^Kentucky streikuojan- , 
tiems mainieriams. įžanga pi- • 
gi. Tikietus perkant iš anks
to, vyrams 30 centų, moterims 
20c. Prie durif bus 35 ir 25c. 
Kurie norit iš anksto gaut ti
kietus, kreipkitės pas A. Ba- 
klienę, 930 Lane St., ir J. Kir
tiklį, 1388 Andrus St.

Kviečia Komitetas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

L.D.S. 33-čios kuopos susirinkimas 
10 vasario, L.D.P.

i Kliube, 69 S. Park St., 8-tą vai. va- 
1__ Visi nariai ateikit, bus nomi-

Pa-: nuojamį kandidatai i L.D.S. Pildomą-
. Yra ir taip svarbių rei- 

aptarti. Tat visi atsilankykit.
, Sekr. V. Sheralis.
1 (32-33)

PITTSTON, PA.
Svarbios diskusijos įvyks antradie- 

rio, Valinčiaus svetainėj, 
51 Butler 'Alley. Pradžia 7-tą vai. 
vakare. Visi vietos ir apielinkes 

įžanga dy- 
Komitetas. 
Komitetas.

(32-33)
SHENANDOAH? PA.

Bedarbių Tarybos susirinkimas bus 
antradienį, 9 vasario, Sweet’o svetai
nėj, Main ir Lloyd Sts., 7-tą vai. va
kare. Bedarbiai ir dirbantieji, ku
rie dar ir nepriklausot Taryboj, da
lyvaukite susirinkime, labai svarbu.

Bedarbių Tarybos Pirmininkas.
(32-33)‘

DETROIT, mFČh.
Naujos Atakos ant Ateivių 

Jungtinių Valstijų valdžia pagalios 
pasirįžo suregistruoti visus ateivius 
ir įsteigti pasportų sistemą, pana
šią kokia buvo Rusijoje, prie caro 
Mikes. Prezidentas Hooveris savo 
įžarfginėj prakalboje Jungt. Valst. 
Kongrese! pareiškė: “Kad dėliaį grei
tesnio sugrįžimo “prosperity” (kuri 
randasi už “kampo”) reikalinga iš
leisti Federalis įstatymas suregint-- 

; ruojant visus ateivius, ir didžiumą

; Hooverio balsas nepasiliko “balsu’ 
’ Mes matome

! jau čielą eilęz bilių įneštų Jungt. 
Valst. Kongrese, kuriais turėtų su-, 
sidomėti kiekvienas ateivis, pilietis i 
ar ne.

Ar visi žinote, ką reiškia kongres- 
mano Cable bilius arba kongresma- 
no McLeod ?

Kad geriaUs nušvietus tą klausi
mą, yra rengiamos prakalbos ir dis
kusijos. Įvyks nedėlioję, 14-tą d. 
vasario (T'ebruary), 7:30 vai. vakare, 
lietuvių svetainėje, ant 
nor Highway.

Visi atsilankykit ir 
kykit. Įžanga veltui! 
Rengia Ateivių Teisių

daug namus apkainavo ; o su- 1 J?,1!? ,tre^dlenh 
lig apkainavimo yra renkama kare> 
jr mokesčiai — taksai. ~ -
gal tą naują apkainavimą pa- į 

i kėlė vertę ant. namo po $3,-į 
' 000 ir daugiau. Bet, supran-! 
: tama, tatai daugiausia palie-1 
[čia darbininkų namelius; o di- i 
[ dieji namų savininkai, buržu-!
jai visuomet i 
nuo taksų mokėjimo; jie išsi- 
meluoja bei paperka taksų ko- darbininkai dalyvaukit. 
lektavimo mašiną. I 

[ Veitermanas ir kiti politi
kieriai — advokatai neva prie- Į 
šinasi tokiam augštesniam na
mų apskaiciavirnui ir daug jie 
kalba apie tą savo “geradarys
tę” per.vietinį kapital. laikraš- 

i tį; bet tie politikieriai nepa
duoda jokios konkrečios pro- 
j gramos, kaip kovoti prieš šį 
i naują pasunkinimą darbinin- 
j kams savininkėliams. O na
mų kainos dirbtinas pakėli
mas ir didesnis jų aptaksavi- 
mas turės atsiliept ir į darbi
ninkus abelnai, gyvenančius j 

[svetimuose, namuose, įnamius.
Bet minimi politikieriai tik

tai. lošia; nori pasirodyti geri 
į žmonėms, ir tuoųa pakilti jų 
Į akyse politiškai, arba kokiuose , jų išdeportuojant. 
j rinkimuos^ daugiau balsu pa-; F -
Isimedžioti. ' i Saukiančio Rįrįoje.

i Tas apkainavimo klausimas 1 
[ visai nebegalimas nubalsuoti. 
•miestelio taryboje; ir kiekvie-1 
n as, nepatenkintas, kad per1 
pakėlimą jo namuko “vertės” ! 
jis turės, mokėt daugiau taksų, j 
turi pats eiti į miesto valdybą ' 
ir prisiekti, kad perdidelis ap- 

j kainavimas jo namui padary
tas. O kaip paskui pasielgs 
taksų assesoriai, tai jau, jų 
dalykas. Jeigu tuo būdtb pa-j 
vienių didelė dauguma atski-! 
rai'pasipriešintų, vis politikie-j 
riai suklastuotų skaitlinę, kad! 
daugiau žmonių “sutinka” su 
priskaitymu namams didesnės 
vertės. Iš antros pusės, milio- 

' nieriai politikieriai Veiterma- 
i nai ir kiti galės sakyti, kad tai 
pačių žmonių kaičia, kad jie 

[ nėjo į miestelio valdybą ir ne- 
I protestavo.

Prieš tokį apsunkinimą dar
bininkų — savininkėlių dir
bantieji ir bedarbiai turi orga- [ 
nizuotai veikti ir reikalauti, 
ka^ bent visi nedirbantieji 
darbininkai būtų paliuosuoti 
nuo bent kokio taksų mokėji
mo už savo namelius, taip pat 

' kad jie būtų paliuosuoti ir nuo 
! mortgičių ir kitų zmokėjimų, 
kol nedirba. Pirmučiausia 
mums organizacija , toj kovoj, 

[tai stoti į Bedarbių Komitetą' 
Jr to komiteto posėdžiuose pri
imti programą (Darbo Unijų" 

i Vienybės Lygos) už dabarti- 
[ nius reikalavimus. Tik ture-j 
darni programą >ir organizuo-j 

i tai veikdami, bedarbiai ir dir- 
mieji žingsniai” bus sulošti vi- | b^ntieji, tegalėsime pasiekti 

skirtingai nuo to, kaip pir- jUnioį city _ Naugatuck dar- 
miaus buvo sulošta. • Aido j bininkų — taksų mokėtojų rei-j 
Choras dėjo pastangas, kad ! kalavimams. 
surinkus geriausius aktorius, ir ' 

kad

jose kadaise pirmose eilėse 
noriu pasilikti kovodavome prieš priešus.” 

Bet disciplinos aš jo- į Mykolas Puzinas.
L (Daugiau bus)

Brooklyn, N. Y.318 Grand St

PRADŽIA 7-TĄ VALANDĄ VAKARE

Po suvažiavimui bus vakariene su pui-’ 
kia koncertine pfograma toje pačioje sve
tainėje, kyr bus konvencija:

Masiniai dalyvaukime “Laisves” naudai 
vakarienėje. Parodykime savo stiprų ūpą 
kovoje su visais darbininkų klasės prie
šais, kaip su kapitalistais, taip ir su bur
žuazijos čebatlaižiais renegatais.

lYinki) išsirinkti 1 vasari moka issisuKii r B tl r\A

kai!

Įsigykite “Laisvės” bendrovės Šerų, da
lyvaukite suvažiavime 14 dieną vasario 
(Feb.), 1932, apginkite savo dienraštį nuo 
renegatų sklokos, turėkime sau už obalsį: 
“Laisvė” yra įr bus komunistinis dienraš
tis! Ji gina ir gins darbininkų klases rei
kalus visose kovose iki mūs pergalei!

i
Atsako: “Tai mano daly

kas!”
KL: “Kokia tavo nuomonė; 

apie A. Jankauską?” I
At.: “Kas tau galvoje!” [
Kl.: “Kaip tu manai, ar per- 

eitas Hillmano streikas buvo 
streikas už kriaučių reikalus, 
ar tik blofas?”

Nieko Jokubonis neatsako.
Fiasko! Čia! K. Balčiūnas pastato irgi ke- 

vėl mes pasilikome sūmulkinti i lis klausimus.
’ 1 Kl.: “Kokiais, Jokuboni, su-

.....................: iškildavo 
aštresnės . kovos klausimas 
prieš Hilmaną ir jo mašiną, 
jūs šaukdavot, kad Komunis
tų Partija nori lietuvių lokale , 
sunaikinti kairįjį judėjimą?”

'‘"At.: “Aš jau savo nuomonę 
išdėsčiau pirmiau.”

Kl.: Kokiu tikslu jūs Lygos 
susirinkime šaukdavote už vie
nybę lygiečių, o iš patylu ren
gėte dirvą Lygai ardyti?” |

At.: “Aš sakiau, kad vi
sur buvo vedama politika nuo 
“Laįsvės” suvažiavimo. — ne
klausančius A. Bimbos, Šo-' 
lomsko ir kitų <vyti laukan;, 
tai nujaučiau, kad tas ateis ir1 
pas kriaučius Lygoje; tad aš i 
stodavau už vienybę, o antra
šus lygiečių prašiau organiza- 
vimuo sklokos.”

KL: “Kokiu išrokavimu jūs 
stojote prieš lygiečius, kuomet 
jie reikalavą pastatyti į kriau-

“Toliau,” tęsia Jbkubonis, 
; “ateina iš K. P. įsakymas, kad 
’ mes išeitume ant rekordo už ! 
; darbo partijos sutvėrimą ir iš-i 
rinktume atstovus į konvenci-i 
ją, kuri buvo šaukiama Chi- 

[cagoje. Mes tai 'padarėme, 
' mes tą patį vadinamą renega- [ 
i tą A. Jankauską pasiuntėme į 
i Chicagbs suvažiavimą. Bet,

per Komunistų Partijos įsaky- i 
mus.” (Kodėl dar Jokubonis [ metimais, kaip tik 
nepaplojo delnais susibūru- 
siems reakciniams gaivalams^ 
komunistų priešams, kurie tą 

[suvažiavimą suardė?—Red.) 
[ “Dar vienas, ir bus viskas,” 

kriaučių 54 įsako B. Jokubonis: “pernai at-

Frakcijos kalbėtoją. Jūs griež- konferenciją negalėsime vado- i 
tai pareiškėte: “Kol aš bū- vauti, anglų kalbos nemokė
siu kriaučių 54 skyriaus pir
mininkas, tol aš iš jubilėjinio galėsim, tiek kalbėsim; kiti lo- 
parengimo neduosiu komunis-kalai mus parems, ir mes turi-

darni. J. Buivydas sako: kiek

tams daryti jomarko.”

B. Jokubonis atsako į 
Kaltinimus

. “Draugai ir draugės, 
B. Jokubonis, 
ląiko, kaip jūs mane prašalino
te iš savo eilių. Aš, tiesa, ne
žinojau nei už ką, nes pats 
ypatiškai tame susirinkime ne
buvau. Mano nuomone, tai 
buvo žingsnis labai blogas, pa
darytas prieš mane, kaipo ypa 
tą! Bet tiek to. Kuomet mes 
susišaukėme atskirą susirinki- eialfašistai ir Hillmanas, kad 
mėlį į Gimnastikos Kliubą, ten mes 
pasirodė, kad daugelis lygie
čių jau nekviečiama į Lygos 
susirinkimus; tai atrodė, kad 
su kitais dar bjauriau pasielg
ta.

“Nors prieš mane sudarė 
skundus, apkaltinimus, kuriuos 
gavau nuo draugės Šerienės, 
bet aš žinau, kad ji tokius 
skundus, kaipo ypata, nemokė
jo sudaryti; juos sudarė meis-

i me eiti pirmyn. Gerai, šau- 
įkiame New Yorko kriaučių lo- 
ikalų konferehciją. Išsiuntinė- 
Ijame laiškus, priimam dieno- 

sako tvarkę, ir jau svetainę pasii- 
jau valanda mam konferencijai laikyt, kaip 

ateina kitas K. P. įsakymas, 
kad konferencijos nešauktu
me, kad sulaikytume. Mes sa-į čių jubilėjinį parengimą kal
ve pasiliekame ant juoko. Aš bėtoją nuo Komunistų Parti- 
kitokios išvados neturiu, tik [jos?” 
kad K. P. vadai tiksliai nori 
sugriauti mūsų jėgas 54-me 
skyriuje. O juk to nori ir so-

5 susmuktume. . . Spręskit, 
tad, kas teisingas, ar aš, ar 
K. P. darbuotojai, kurie duo
da kreivas instrukcijas mums/ 
veikti.

“Trečias kaltinimas, kad aš 
reikalavau lygiečių antrašų, 
kad aš organizavau. Lygoje ly- 
giukę. Tiesa, aš organizavau, 
tai ne Lygoje lygiukę, bet sklo- 
ką apsiginti nuo-A. Bimbos ir 
nua jo nežmoniškos taktikos

ĮŽANGA ANT VAKARIENĖS $1.00,

bedarbiams 50 cehtų. Vien tik ant šokių 
įžanga 50 centų.

PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ

grieš lietuviškus ir amerikoniškus kaval- 
kus šokiams. Kas myli šokti, tai pasiten
kins pilniausia. Tad seni, jauni, dideli ir 
maži būkite šiame metiniame dienraščio 
parengime.

Visus prašome išanksto įsigyti vakarie
nės tikietus. žinokite, jog rengėjai negali 
gaminti vakarienės, nežinodami apie kiek 
turės svečių.

Tikietų reikalaukite iš. “Laisvės” ofiso 
arba nusipirkite susirinkimuose kur jie yra 
platinami. Prašome nesvėlinti su tikietais.

At.: “Aš manau, kad L.
Prūseika geresnis kalbėtojas, 
negu V. Andriulis, tad aš ir 
kovojau prieš lygiečius.”

KL: “Ar jūs jaučiatės bi 
viename apkaltinime nors 
kiek kaltu?”

At.: “Aš čia nematau jo
kio kaltipimo; tai tik pliurpa
lai prieš mane pastatyti, į ku- paimta 
riuos kuo mažiausios domės i High School, 
tekreipiu.” • nu.—

KL.: “Ar jūs pripažįstate, 
kad Lyga, kaipo organizacija, 
turi turėti discipliną?”

At.: “Kiekviena organizaci-

WILKES-BARRE, PA.
r<wnraw

Bus Suvaidinta “Pirmieji 
Žingsniai”

Kovo 28 d. Aido Choras su
vaidins keturių veiksmų dra
mą “Pirmieji žingsniai.” Jau 

svetainė Coughlin

Taigi ir Lietuvių Politinio 
Kliubo susirinkime, apdisku- 
savus klausimą, liko nutarta 

kad ■ kovoti prieš taksų kėlimą, ir 
[ priimta rezoliucija, kad namų, 
i apkainavimai ir taksai paliktų

visu smarkumu mokinasi 
suvaidinti kuogeriausiai.

Taipgi nori pranešti,
kitos organizacijos nieko ne-[ priimta rezoliuciją, 
rengtų tą vakarą, o kad ir iš ■ apkainavimai ir taksai paliktų 
apielinkių kuoidaugiausia atsi-' tokie, kaip kad iki šiol bu^vo. 
lankytų pamatyti tą naujai su
tvarkytą veikalą..

Komisijos Narė.

25-tos ir Ver

kit iems pasa- 

Gynimo Kom. 
(32-35) 

WILKES-BARRE? PĄ.
Komunistų Partijos lietuvių sky

rius rengia diskusijas pirmadienį, 8 
po No. 139 S. Main St. 

Pradžia 6:30 vai. vakare. Diskusijų 
tema “Ar sklokininkai eina su Ko
munistų Partijoj linija, kaip jie skel
bia. Kviečiame visus atsilankyti ir 
apginti sklokininkų pusę. Taipgi ga
lėsim diskusuoti ir šių dienų darbi
ninkų klausimus.

Komisija.
(30-32)

' vasario,

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu. senu 

t linimentu

PAIN-EXPELLER

liu Phone. Poplar 7545 ■ .

GRABORIUS-UNDERTAKEH 1 
(ib.xInwMHojn fr Ifiidojt tiunlrnaini «r>t 
risnklų kapinių. NorluUtjl geresnio pa- 
tarnavimo ir n# tarną kainą nulittdlwo 
r»Uodoje laukite* mane Pa» a«atf« 
galite gauti lotu* ant visokių kartinių kas 
r*rUn*ioie~jrieto*« fr už iena kalną._

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.ir vi-

“Pir-

Aido Choro pramogų komi
sija iš tos dramos padarė kaip 
ir operetę, pridedant apie dvy
liką dainų: solo, duetų 
sam chorui dainą. Tad

■I

Rezoliucija bus paduota it į 
vietinę spaudą.

N augatuckietis.



Pirmadienis, Vas. 8, 1932

PIONEER CORNER But ■ tikrąjį atsinešimą pirmųjų 
t Y T I • 1 • T* •• 1J LIETUVIS GRABORIUS

MENT
A Workers Fable

THE SOVIET UNION

JUOZAS KAVALIAUSKAS

thank

one-half yr Sovietų Sąjungoj
REVOLIUCINIS JUDĖJIMAS JAPONIJOJ

savo

LUTV1NAS

NEW YORK CITYAvenue

Norintieji ge 
riauftio patar

gauta 
yra

T. subway
Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave

Komunistų Armija Jau 
Prie Pat Hankowo

Pioneer Corners

natas
nius-
kpmbinatąs gamins

v * si».

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai
Keystone

Beil—Oregon 5136
Main 1417Comrades,” he said

Rostove ąnt Dono pasta
tyta ultramarino fabrikas, 
vįepas iš “518”.'Fabriko pa
statymas Rainuoj 
640 tuks. rublių, 
ma

Nauji Linų Fabrikai
1932 m. sausio 1 d. “Lno- 

konoplevodstroj” p aleido 
darban 54 naujus pradinio 
linų ir kanapių apdirbimo 

I fabrikus.
! Iš 37 linų fabrikų, stato-

Statomi Du Galingi Tėkšti 
lės Kombinatai

mėnesio dekadą išleido 236,3 
tonus pbpiei’os 141.422 rub. 
vertės (1926-27 metų kaino
mis).' Programa išpildyta 
69,4 nuoš.

9 lirių* fabrikai bus greitu l 
laiku paleisti darban. Liku-; 
šieji fabrikai t.aip pat bai-‘ 
giami statyt,,. ... '. T '

Stojo Darban Ultramarino 
Fabrikas Rostove

WHAT W. I. R. MEANS 
TO COMRADE ROSE 

ZIPPIN

the W.I.R 
help the miners. Therefore

Laisniuotas Graborius
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 :

‘Tis Lenin whom wo have to 
He’ll never be forgotten
And we will follow Lenin here 
To abolish all that’s rotten.

Henrieta Kiinetsky, age 10

liaus. Ekspertai instruktoriai
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu

Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojanie.

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

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

Dear Comrade Editor,
W.I.R. standų for Workers In
ternational Relief which helps 
workers in time of need. Such 
a time, for instance, as a 
strike. Now the W.I.R. is 
getting food and clothing and 
sending it .to the Kentucky 
miners. We all know that it I If not, send in your sub 
is not easy to fight on an em-’NAME — 
ty stomach and half-frozen to I ADDRESS 
death. There were times when'city 

was not able to ' STATE
1 yr. 50c

Linkui Proletarinės 
Revoliucijos

Komunistų Partija, va- 
duodamosi Komunistų In
ternacionalo teziais, dabar
tiniam Japonijos revoliuci
jos laipsny j turi svarbiau
sia savo užduotim pravesti 
buržuazinę demokratinę re
voliuciją —• nuvertimą m o - 
narchijos ir užbaigimą ag
rarinės revoliucijos — kuri 
turi būt tuojaus paversta į 
proletąrinę r e v o 1 i u c iją. 
Svarbiausia varomoji re vo

ki- i liucijos spėka yra proleta
riatas ir biednieji ir viduti
niai valstiečiai. Partija 
dabar išjudina ir organizuo
ja visas Japonijos revoliuci
nes demokratinas spėkas po 
obalsiu “Liaudies Revoliu
cija už Ryžius ir Žemę, už 
Darbininkų ir 
Valdžia.” Nepaisant vidur
amžio priespaudos ir teroro 
monarchistinės vąldzios ant 
darbininkų kląsėš avangar
do, Partija plečia ir drūtina 
savo įtaką masėse. Ji su
organizavo nelegąįes de
monstracijas Bedarbių Die
noj, Prieškarinėj Dienoj, 
Tarptautinėj Jaunimo Die
noj ir t. t. Ji Vadovavo ir 
organizavo revoliucines ko
vas prieš Mandžųrijos oku
pavimą. “Prąvda” savo 
straipsny (rugpjūčio 26 d., 
1931 m.) sakė: “Suarešta
vimas 31 organiąato^'iąus 
demųnstracijos’ prieš irnpe- 
rialistinį karą, kuri įvyko

narinio ir už 

i e m kainą, 

nuliūdimo va-

tis pas;

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

How many of you will ad
mit that your thinking caps 
have grown too small? If 
they haven’t, where is the^pile 
of letters we expected to re- 
cieve from you in answer to 
the last few puzzles. The slo
gan many of you could not 
w,ork out was—Work for our 
fathers, bread for us! Watch 
for more of these word puzz
les in the next issues of the 
corners. We will print the 
list of these who drew Mr. Ca
pitalist correctly in the next 
Corneę. '

1 mln, 
Progra- 

1,0.00 tonų- ultramari- 
Visos mašinos ir įtai

symai yra Sovietų produ k- 
sijos.. Produkcija, 
prie pirmo bandymo, 
labai geros kokybės.

New York “Times” ko
respondentas praneša iš 
Hankowo, kad Komunistų 
Raudonoji Armija jau tik 
už 5 mylių nuo didmiesčio 
HankowN Kanuolių baubi
mas jau pilnai girdisi. Ko
rės pondentąs išgązdintai 
priduria: “Hankowas grei
tų laiku gali virsti taip 
svarbiu punktu del užsienio 
interesų, kaip Shangha- 
jus”. Mat, Hankowe impe
rialistai irgi ‘ turi kolonijas 
ir karinius laivus.

Įvairių karštų gėri- 
ypač kuomet 

užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didėlę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pae- 
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staeri Island Fer-

Nižegorodsko c h emijos 
fabrikas N. 4 išpildė 
penkmetį y 3 metus.

Leningijido fabriko “Kitu 
snyj vodnik” penkmetinis 
planas išpildytas į 3 metus. 
Išleista produkcijos 15,586,- 
000 rublių vertės prieš 12,- 
689,000 rublių, užbrėžtų 
penkmečio plane.

t tardyme.*, «uta)»ymn«, ruatatymak, oupr*«t 
Ir planą automobilio; mokinam liienomii 
Mokytojai* yra žymC« ekspertai—L. TICHbilAVIOIUS, . 
Leidimą (Licence) ir Diplomą prvarautuojame už. mažą užmokesti, 
kiekvienam prie pirkimo karo. Už«5ra6yma* j mokyklą I ' ' 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki į ‘.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL 
BIS B. 14th STREET Near 1st Avenue 

Telephone, Algonquin 4-404f

one 
swooped up 
around the 

way that ho 
frightened. 

When the pigeons saw how 
successful their new defense 
was, without waiting for the 
hawk to attack any one of 
them, they swooped down 
upon him and with the flap
ping of wings and the pecking 
of bills destroyed him forever. 
After that victory the pigeons 
were never bothered by that 
hawk or any hawk which trįed 
to annoy them.

What working class slogan 
is hidden in this fable?

S ea tie, Wash. — Praneša
ma nuo salos Squaw Har
bor, kad tenai pradėjo į vir
šų spjauti ugnį ir dūmus 
kalnas Shishadin. Sakoma, 
kad liepsna pasiekia 1,500 
pėdų augščio!

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

1) Class struggle
2) Demonstrate,
3) Organization. 
Write

A certain flock of .pigeons 
lived for many years in con
stant fear of a scheming hawk. 
Every so often, this hawk 
would swoop down and carry I in 
off one of the pigeons. When 
a young pigeon was born, the 
mother pigeon warned it 
against the hawk. She war
ned it, when the hawk came, 
to leave the flock and fly off 
by itself as fast as it could. 
This had been done for many 
generations. Once, however, 
a young pigeon who did not 
believe everything which his 
elders taught him, noticed 
that when the birds became 
frightened and flew off in all 
directions, it was much easier 
for the hawk to catch anyone 
of them.

So, on the evening of a cer
tain day, upon which the hawk 
had killed three pigeons and 
carried off a fourth, the young 
pigeon spoke to his compa
nions in the roost.

; (Tąsa iš 2-ro push") 
! si komunizmui i 
i prieš Antrojo Internaciona
lo. Kairiosios reformisti- 
nės unijos remia Taishuto 
(Masių Partija), kuri ban
do pridengti savo socialfa- 
šistinę išvaizdą kairiąja 
frazeologija. Nesenai jie 
sudarė “Darbininkų Kliu- 
bą” kovai prieš masių radi
kalėj imą.

Prieš virš' minėtas refor- 
: mistines unijas yra nelega- 
\ liškas nacionalis revoliuci
nių darbo unijų centras, 
Zenkyo (Darbo'Unijų Na- 
cionalė Taryba). Zenkyo su
sideda iš 11 svarbiųjų pra
moninių unijų su 15,000 na
rių. Po jo vadovybe yra re
voliucinės opozicijos gru
pes reformistinėse unijose. 
Japonijos valdžia dabar 
koncentruoja savo ataką 
ant Zenkyo, nes tai yra ne 
tik revoliucinio darbo unijų 
judėjimo vadovybė Japoni
joj, bet taipgi yra tvirčiau
sias ryšys tarp Japonijos 
Komunistų Partijos ir pla
čiųjų, masių. Rugpjūčio pa
baigoj 1,500 kovingųjų dar
bininkų. tapo- suareštuota 
Osaka, Kobe, Kyoto

Į tuose miestuose 
i giant Japonijos imperializ
mui veržtis i Mandžuriją.

Valstiečių Sąjungos
Dalis valstiečių yra suor

ganizuota į įvairias vals
tiečių (sąjungas) unijas 
(422 unijos su 300,105 na
riais). Bet didžiuma tų 
unijų yra po reakcinių va
dų įtaka. Nacionalė Vals
tiečių Unija yra didžiausia, 
(turi 50,000 narių) ir vado
vauja biednųjų valstiečių 
kovas. Mažiausia pusė jos 
narių yra revoliucinio spar
no vadovybėje.

Jaunųjų Komunistų Par
tija yra centras ii; vadas vi
sų'tų revoliucinių judėjimų. 
Partija tapo nelegaliai įkur
ta 1922 metais. Jos istori
ja pasako apie nepaliaujamą 
teroristinį puolimą ant jos 
ir apie jos nuolatinį peror
ganizavimą. Dabartiniu lai
ku 2,000 jos narių randasi

The people live there happily 
As happy as can be.
The Five-Year-Plan build snappily 
By workers brave and free.

shall soon win. ’ mo
(Editor’s note —Strikes are 

not lost only because the W. 
l.R. cannot help the strikers 
sufficiently.'' Strikes are more 
often lost because the bosses 
hire police and thugs to beat 
up workers. Fake organiza
tions like the American Fede
ration of Labor, are used by 
the bosses to fool the'workers 
and sell them out).

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGA ELIZABETHE

1 NEW PIONEER. And — we 
must draw all workers’ child
ren away from the Boy Scouts 
and other bosses organizations 
into our own YOUNG PIO
NEER clubs. On February 4 
when the workers DEMONS
TRATED to show the bosses 
that they will not stand for 
this starvation much longer, 
we, workers’ kids had shown 
our SOLIDARITY by joining 

i with our parents in this pro- 
. test. Participate with your 
j parents in the next demonstra
tion — find out where the de- 
| monstration will be held in 
j your city.

Do you know the meaning

Trumpu laiku išmokiname 
kas link AUTOMO

BILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

elektriką Ir m/gnetizmą. Ir vaMaTlmą, 
ir vakarei* lietuvių ir anglų kalbos*.

9. J. VAITKUNAS ir kiti. 
|. Mes padeda* 

kiekvieną dieną nno P ryte 
▼ai. po_ pietų.

'"NEW YORK CITY

THE NEW PIONEER for Feb
ruary has just been taken off the 
press. Did you get your copy yet?

Pądii'jįta 236,3 tonai 
Popięros

Šklovo popięro^ fabrikas 
Tokyo priemiešty, parodo “Spartak”* per Lipą sausio

some strikes were lost.
keep up your good work, W.'eilių Japonijos proletariato 

and the Kentucky miners pinkui Mandžūrijos okupavi- 
Japonijos Komunistų 

Partija iškėlė sekamus obal- 
sius savo atsišaukime, kuris 
buvo plačiai paskleistas 
tarp darbininkų ir valstie
čių: “Šalin Japonijos impe- 
rializpią”; “Ginkime Chini- 
jos Liaudį ir Sovietus”; 
“Ginkime Sovietų Sąjun
gą”; “Pąverškimė šį karą į 
pilietinį karą”; “Už Sovieti
nę Japoniją.”

Iš “The Communist” 
Vertė J. S.

There is one country on our globe 
That has a worker’s rule.
J. know this is our only hope
I learnt this, not in school.

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

\ Įžanga Dieną ir Naktį 50c
Subatos vakare 75 centai z

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

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- KOR
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su '‘ rf
šviežiu vandeniu. Lanuotos vantos išsiperini ui veltui: f f
MOTERIMS PANEDęLIAIS IR UTAI^’INKALS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- / '
ro vanojimosi kambarys. Didelis,’ oringas miegojimui , L 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu. .. i • ■ *

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

KELRODIS: B. M. T. eleveiieriu; išlipt ant Flushing Ave. stotjęs; 
išlipt ant Montrose Ave. stoties; visaisJr

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir 'kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
ĖeaJ Estate—pirki
mui ir pardavjmuiĮ 
n a m ų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

For 
many years we have been fol
lowing an old tradition. When 
ever we saw the hawk, we se
parated and flew off in dif
ferent directions, each one for 
himself. In this way we have 
never been able to defeat the 
hawk. Now, comrades, how 
much stronger we would be- 
all together! Let us choose a 
leader and by flying , in one 
solid mass ,so confuse and tire 
the hawk that hė will give up 
his chase. If the hawk at
tempts to attack any one of 
our comrades we will all fly 
to his defense and with our 
bills peck him to death.”

The pigeons all listened and 
were thoughtful. Then one of 
the older pigeons ruffled his 
feathers and remarked, “How 
silly! Who ever heard of pi
geons attacking a hawk.” 
‘‘Every one knows that a hawk 
is stronger than a pigeon,” ad
ded another ancient pigeon. 
“My mother and my mother’s 
mother told me what I tell my 
children. It is impossible for 
pigeons to do anything else.”
But the young pigeons did not 

reject what their pomrade had 
said. One young pigeon got 
up on the highest roost and 
called “Fellow Pigeons! We 
have been living each for him
self. We all see how weak 
we are that way. Let us now 
try the plan which our com
rade proposed ! How many pi
geons are with us?” All the 
young pigeons favored the 
new plan.

The next time the hawk 
threatened the pigeons they all 
remembered the words of their 
comrade and together 
solid mass they 
and down, and 
hawk in such a 
w'as completely

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

kalėjimuose. Jie visi su- 
iklauso areštuoti vaduojantis prieš- 

komunistiniu “Taikos palai
kymo Įstatymu”, sulig ku
rio galima nuteisti visus 
komunistus nuo dviejų me-, 
tų kalėjimo iki mirties bau-|^Ili Maskyos^ apielinkėj iki 
smės. Japonijoj veik visos, 
darbininkų organizacijos, 
esamos po Komunistų Par
tijos įtaka, priverstos būti 
nelegalęmis. Pavyzdžiui, 
Zenkyo, M.O.P.R., Priešim- 
perialistinė Lyga, Priešre- 
ligine Lyga, taipgi Jaunųjų 
Komunistų Lyga yra nele- 
galės arba pusiau legalės 
organizacijos.

THE PIGEONS AND THE WHAT IS UNEMPLOY 
HAWK

Pirmame lengvosios pra
monės Narkomato kolegijoj 
posėdyje (17 sausio) buvo 
padalytas pranešimas apie 
pastatymą dviejų milžiniš
kų medvilnės išdirbinių 
kombinatų Vidurinėj Azi
joj ir Sibire.

’ irįnėj Azijoj kombi- 
gamins lengvus aūdi- 
satiną ir kitą. Sibiro 

i audi
nius viršutiniams rūbams. 
’ Abu kombinatai manoma 

Valstiečių paleisti darban 1933 metais.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA \

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai
i.
mulkius pataisymus, $25.00. Spe-

Sekmadie-

ln the United Stdtes of Ame
rica, 12,000,000 mėu are un
employed. 12,000,000 men 
and their families are starving. 
Our teachers tell us that this 
country is the richest country 

the world.
Why then these '*Jnen are 

! not working? Is it because 
; they have too much food and 
' clothing that they do not need 
I to work any more ? Is it be- 
| cause there is not enough raw 
material out of which to make 
the things they need? Then 
why are thousands- of bush
els of vegetables, grains, and i Box 28, Sta. D, N. Y. C. and 
cotton, rotting on the ground, ■ tell us what these words mean 
or being dumped into the riv-, to you.
ers before they reach the mar- j 
ket. Perhaps there are not i 
enough machines with which 
to make what is needed ? Ame- J 
rica has millions of machines' 
standing idle, while in the So- j 
viet Union, with many less 
machines to help the workers, 
new products are be
ing made all the time. There 
the workers are better fed and 
clothed than the workers of 
this country. What then is 
the matter? How can we 
understand this situation?

In America as in all capita
list countries, things are made 
and sold only for profit. What 
does this mean? This means 
in the first place, that the 
amount of food, clothing, and 
houses made, does not depend 
.on how many people need 
these things, and how much 
each persort” needs. It de
pends, rather, on how many, 
people can buy these things 
and how much they can af- 
fprd to pay. The bosses, al
though they work together to 
oppress tĮie workers, cannot 
unite to plan industry. That 
is because their profit de
pends on paying less to the 
workers than other bosses, on 
paying less to the farmers 
from whom they buy their raw 
material and on seeking for 
higher prices.

U n e m p 1 o y m en t' o c c u rs when 
the bosses stop production be
cause they cannot sell at pro
fit the things that are already 
made. When too much of 
some articles have been made, 
all the manufacturers will try 
to sell their | articles more 
cheaply than their business ri
vals. But they still try to 
sell for more than the article 
costs them. Therefore they 
stop making more things, and 
they destroy what "has already 
been made so that the workers 
will be forced to pay high pri
ces for the things they need. 
Of course, the workers are 
thrown out of their jobs be
cause the bosses .don’t want 
them to produce as much as 
they are able. And, when 
they lose their jobs and their 
wages, they are surely unable 
to pay high prices. So the 
workers are caught both ways. 
They cannot enjoy the things 
they have made, and they can
not make more things by 
which to get the wages \ to 
buy the things they need. 
This, Comrades, is unemploy
ment. • This is why the work-^ 
ers and the workers’ kids are* 
starving.

What can the workers and 
the workers’ children do about 
these conditions? The work
ers and the workers’ children 
are learning that the bosses 
and the bosses’ system cahnok 
give them what they need and 
what they have earned. The 
workers and their children see 
that only in the SOV. UNION, 
in the workers’ fatherland are 
the workers enjoying the be
nefits of their labors. For this 
reason the workers of this 
country and of all the capita
list countries know that they 
MUST ORGANIZE. And we, 
the workers’ children, must 
stand by our parents in the 
struggle. We must join the 
only workingclass children’s 
organization — THE YOUNG 
PIONEERS. We must read 
and sell the only workers’ 
childrens’ magazine — the

MiBiiiffliiiiuiiuuiuniimnnipniiinimnimiiiinniiiiffliMniiiimimniini'iiiiHiim
VIENINTELE AMERIK OJE LIETUVIŲ I

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA f
B2i E. 14th STREET, Nekr 1st

iiirai



.. Puslapis šeštas .
r.". .

Pirmadienis, Vas. 8, 1932VIETINĖS ŽINIOS sės ir atiduoda darbininkams 
spręst apie griovikų ir grobikų 
pasielgimus.

tokie atsitikimai vis dažniau 
įvyksta.

Pažįstamas.

“Laisvės” Vakarienės Darbininkai!
Draugai ir draugės! Kurie esate apsiėmę dirbti laike “Lais

vės” vakarienės 14 d. vasario, visi būkite “Laisvėje” šį pirma
dienį, 8 d. February (Vasario). Turėsime susirinkimą pasida
linimui darbų ir aptarsime supirkimą valgių. Susirinkimas 
prasidės 8-tą valandą vakare. Prašome visų dalyvauti.

Vakarienės Komisija.

Kodėl Tai Bus Didžiausia Is-torinė Vakarienė?
po še-; doleri, o bedarbiai už 50 cen- 

vasario tų. Valgius ir gėrimus gi pa
gardins dar koncertinė pro-

Humbųgiškas Streikas
Kompaničnos Unijos

LD.S. Brooklyno Jaunuolių 
Kuopos Susirinkimas

NEW YORK. — Schlesinge
ris ir kiti vadai kompaničnos 
International Ladies Garment 
Workers Unijos paskelbė neva 
streiką. Tai yra tik darbinin
kų mulkinimas, kurį socialis- 
taujanti viršininkai daro su 
darbdavių žinia. ( Jų “strei-

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Brooklyno Jaunuolių 
Kuopos susirinkimas Įvyks va
sario (February.) 8 d., “Lais
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y., 8-tą vai. 
vakare.

Visi nariai, atsilankykite,

“Laisvės” vakarienė, 
rininkų suvažiavimo, 
14 d., Grand Assembly 
tainėje, bus didžiausia iš visų grama, kurią išpildys darbi- 
Amerikos lietuvių vakarienių, 
kokios tik kada Įvyko. Apie 
tai niekas neabejoja. Tai bus 
masinė vakarienė, sprendžiant 
pagal skaičių tikietų, kuriuos 
išanksto perka vietiniai darbi
ninkai ir darbininkės ir ku
riuos laiškais užsisako drau-! 
gai ir draugės, suaugę ir jau- : 
nuoliai, iš Bostono, Worceste-i 
rio, Pennsylvania, Connecti
cut, New Jersey ir kitų vals
tijų miestų.

Visi tikri darbininkiško ju
dėjimo dalyviai ir rėmėjai žiū-! 
ri į tą vakarienę, kaip i jubi-Į 
lėjinį įvykį. Kodėl jubilėjinį?! 
Todėl, kad bus sukakę metai' 
laiko, kai buvo nugalėta prieš- i 
komunistinė skloka. Nepavv-, 
ko tiems oportunistams ir re-1 
negatams išplėšti “Laisvę 
Kom. Partijos vadovybės, 
tik jie tapo sumušti, bet komu- j 
nistinė dienraščio “Laisvės” 
pozicija per paskutinius dvyli
ką mėnesių sudrūtėjo nepaly-1 °
ginamai su anais metais. Bė-i( ! 
gyje 19.31 metų nauji tūkstan- • 
čiai dirbančių ir bedarbių pro-' 
letanj persitikrino, kad darbi-i 
ninkui kitokio kelio nėra, kaip , tikietus išanksto; visi nusista-.,...........
tik sekti komunistinę liniją, i tykite dalyvauti toj nepapras-1 Unijos, 
kuri neatlaidžiai pravedama \ toj vakarienėj, padarydami ją 
“Laisvėje.

Vakarienėje svečiai bus pui- į 
kiai pavaišinti—dirbantieji už i

. ninkiški artistai-dainininkai : 
A. Višniauskas, J. L. Kava
liauskaitė, P. Pakalniškis ir Ai
do ('horo Merginų Sekstetas. 
Šokiams didžiojoj : 
grieš Retikevičiaus orkestrą.

1 Įžanga vien į šokius 50c.
Bet, suprantama, ne pačio

se vaišėse ir koncerte su šo- 
I kiais yra didžiausia svarba; 
Į giliausia reikšmė tame, kad 
Į draugai ir. draugės iš artimų ir 
Įtolimų vietų masiniai sueis prie 
j stalų, minėdami revoliucinę sa- 
j vo pergalę, akstindami vieni 
■kitų dvasią, kad dar su dides- 
i niu pasiryžimu tęsti ir plėtoti 
: klasinį darbininkų judėjimą, 
kurio priešakyj stovi “Laisve.” 

i Prakalbėlėse draugai iš kolo- 
.v Į mjų ir vietiniai pasakys jdo- 

Ngimių dalykų, kaip Sykiu su pa- 
Įsmarkinimu kovęs prieš kapi- 
j talistus buvo parblokštos, ant 
Įšono ir prūseikinių oportunis- 
į tų spėkos. Be kitų, kalbės ir 

... Pranaitis, pirmininkas 
i Philadelphijos darbininkų teis- 
: mo.

Draugai ir draugės, pirkite

kas” yra toks pat, kaip kad ;nes ^us svarbių dalykų 
pernai buvo Amalgameitų j aPsyarstyL _ _ 
“stapičius,” po kuriam sekė 
nauji uždarbių kapojimai siu
vėjams.

Schlesingeris sušaukė savo j 
monijamus, darbininkus Į mi
tingą pereitą ketvirtadienį va
kare, Mecca Temple. Suėjo '

. Taipgi bus nomi-
I nacija kandidatų į Pildomąją 
Tarybą. .Todėl yra labai svar
bu, kad visi nariai atsilanky-

! tų Į susirinkimą.
I A. Kairiūtė,

Sekretorė. !

Į Laikrodžiai, Deimantai ir j 
į Auksiniai Dalykai Į 
I Dovanom ar patys sau norėda- I 
įmi pirkti laikrodžius, daimantus į 
lar bi ką Iš auksinių -v-: -
i nokite, kad 
I sipirksite.

Į ĮVAIRŪS 
| RODŽIAI I 
a 
I a 
j 
I B (
| Taipgi taisau visokius laikrod-« 
? žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
s Taigi kreipkitės pas mane, o aš Į 
(stengsiuosi pilnai patenkinti. ■ 
i Williamsburgieciams, kuriems | 
įpertoli pas mane atvežti pataisy-Į 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius " 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise, 
s Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
(atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
ikesite “Laisvėje.” 
s 
I I
a

has mane

LAIK-
NAU- 

įjAUSldS MADOS 
į UŽ PRIEINAMĄ 

KAINĄ

daiktų ži- • 
pigiau nu- į

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

svetainėj į tūkstančiai moteriškų drabu-

j nauju mūsų darbininkiškos 
j mobilizacijos punktu.

Pasiryžęs.

Kas Bus, Jei Prūseika, Matulis, Kazakevi 
čius ir Baltaitis Bus Išteisinti?

Prūseika ir jo pasekėjai ofi- ma pilna laisvė tą padaryti, 
cialiai skelbia, kad jie neisią Suprantama, jeigu jie stos tei- 
j Darbininkų Teismą, kuris small ir Įrodys savo nekaltų- 
yra rengiamas ketverge, 11 d. Imą, tai bus išteisinti, 
vasario, 7:30 vai. vakare 
Grand Assembly svetainėje .... ____.
Bet iš jų ištikimų žmonių te-Į į Darbininkų Teismą? 
ko patirti, kad jie rengiasi sto
ti į teismą ir įrodyti, kad jiems 
leistina griauti lietuvių darbi
ninkų revoliucinį judėjimą ir 
kad jiems turi būt valia grob
ti A.L.D.L.D. ir kitų organiza
cijų iždus.

Gerai, abi pusės galės fak
tais įrodyti susirinkusiai darbi
ninkų publikai, katrie yra tei
singi. Drg. D. M. Šolomskas, 
A.L.D.L.D. Centro Komiteto 
sekretorius, ir nuskriaustų or
ganizacijų atsakomingi drau
gai, kaipo liudininkai, faktais 
įrodys, kad Prūseika, Matulis, 
Kazakevičius ir Baltaitis yra 
kalti ir kad juos darbininkai 
turi nubausti.

Prūseika ir jo pasekėjai bus 
pasodinti į kaltininkų krėslą 
ir kvočiami, kaipo kriminaliai 
prasikaltėliai prieš darbininkų 
judėjimą. Nepaisant, kad 
Prūseika ir patsai yra “spyke- 
ris,” bet skundžiantieji leis ' 
jam turėti ir advokatą apgy
nimui jo ir jo vienminčių.

Kad kaltinamieji nesakytų, 
kad jie nežinojo arba nebuvo 
oficialiai pakviesti į teismą, 
tai jiems bus pasiųsta plakatai 

— ir oficialiai pakvietimai regis
truotais laiškais.

Žmonės kalba, kad jeigu 
Prūseika ir jo pasekėjai yra 
nekalti, tai jie stos į teismą ir 
“įrodys savo nekaltybę.” Su
prantama, jiems yra suteikia-

O kas bus, 'jeigu jie 
'sis patys savo ukazu ir

MIRTYS - LAIDOTUVĖS
i žiu darbininkų. Eiliniai suk- 
niasiuviai siūlė savo rezoliuci
ją, šaukiančią j tikrą streiką.! 
Ant to reikalaujančių darbi
ninkų Schlesingeris su savo 
talkininkais lovestoniečiais už
siundė gengsterius, kurių bu
vo kelis šimtus prisivarę į sve
tainę. Visi'kovingi darbinin
kai tapo išmesti laukan; kai : puslapyje) 
kurie smarkiai apdaužyti, taip 
kad iš kelių tūkstančių į\galą 
beliko svetainėje tiktai keli 
šimtai gengsteriškų elementų.

Vienas iš Schlesingerio kal
bėtojų McGrady stačiai pasa
kė, kad šis “streikas” yra ve
damas prieš komunistus ir 
šiaip revoliucinius darbinin
kus.

Eilinių narių bendro fronto 
komitetas darbuojasi, kad vi
sus sukniasiuvius darbininkus 
Įstatyt į tikrą kovą už sąlygų 
pagerinimą, sulig programos 
kairiosios Adatos Darbininkų

Vincas Cibinskas, 20 m., 62
Penn St., mirė vasario
Palaidotas vasario 6 d. 
varijos kapinėse.

Laidotuvių apeigomis 
naši graborius J. Garšva.

Kai

ru p i-

(Daugiau vietos žinių 5-tam

□--------------------------------------------- --------------------8.......

1 SUSIRINKIMAI
i “LAISVĖS” DIREKTORIŲ f 

ATYDAI!
■ Trečiadienį, 10 d. vasario, įvyks 

Direktorių posėdis, 8-tą vai. vakare, 
‘fLaisves” svetainėj. x

Visi direktoriai būtinai dalyvauki-
nes yra daug svarbių reikalų.

E. Bimbiene, Sekr.

MASPETH, N. Y.
L.D.S.A. 91-mos Kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 8 die
na. vasario (Feb.), pas Draugę. Ka- 
lakauskienę, 61-39 Perry 
ta valandą vakare, 
nai 
įriti

Visos 
dalyvaukite, nes yra 
dalykų aptarimui.

Avenue, 8- , 
narės būti- Į 
daug svar-

Org.

—i

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

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

KO.TIJ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

fistas išgydo įvairias kojų Ii- £<■> 
gas, patinimus, gyslų ir są- M] 
narių įdegimus be operaci- Ky 
jos taipgi ir kitas ligas. Jy 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienoTnis 

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

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėlioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

40 Streikieriu prieš Duonos 
Brangumą Areštuota

lai ky
li ėstos 
Tada 
daro,

Darbininkų

darbininkų
Senas Vin-

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

(NC
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PIRMAS SOVIETŲ RUSŲ KALBOJ 

PAVEIKSLAS

KELIAS J GYVENIMĄ
Viliojantis ir užžavėjantis vaizdas. Ne- 

t n rasite sunkumo sekdami veikimą . su
prasti dialogą, nes yra išdirbta sistema 
Išvertimui kalbos ir išaiškinimui vei
kimo. Jfis negalėsite dasileisti prasi
lenkti nepamatę to paveikslo.

CAMEO THEATRE, 42nd St. 
East of Broadway 

į Rodo be persto Jimo.
įžanga 2fc. iki 1 vai. po pietų, 35c, 

i iki 5 vai. vakare. , . Ų

NEW YORK. — Brighton j * 
Beafch’iuje atsinaujino pa
smarkinta kova darbininkių, — 
streikuojančių už duonos kai
nų nupiginimą. Penktadienį Į 
tas moteris žiauriai užpuolė 
policija sumušė ne tik pustuzi
nį moterų, bet atakavo ir jų 
kūdikius. Areštuota 40 strei- 
kjerių. Kelios iš jų jau nu
teistos po pora dienų kalėji
mam Bet streikas vis dar ple
čiasi ir stiprėja.

C. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 24-tos kuopos susirinki

mas bus pirmadienį, 8 vasario, pap
rastoj vietoj, 8-tą vai. vakare. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų 

• aptarti. Atsiveskit nauju nariu.
i Sekr. M. Vaškiene.

(31.-32)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius del 3 šei

mynų namo. Už darbų gaus kam
barius už pusę randos, už $16.00 
Kreipkitės pas: F. C., first floor, 
317 Leonard St., Brooklyn, N.Y.

;BROOKLYN LABOR LYCEUM

Apvogė Stripeiką
Vasario 5, dienos laiku, ko

kie tai vagišiai įsibriovė į J. I 
Stripeikos kambarius, ant Wil-j 
loughby Avė., Brooklyne, ir iš-; 
nešė laikrodėlį ir kitus menkes- , 
nius daiktelius. Vertėtų vi
siems labiau apsisaugoti, nes

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

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Teh, Bragg B84V.

VARPAS BAKERIES. Ir

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniškas vyrų ir 

motoru ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimą kraujo ir, šlapumo.

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

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

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

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

'Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų

Tel.: Tompkins Square 6-7G97

MATHEW P. BALLAS 
IBIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 5 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y. !

Mūsų/ ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: O ; 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 5
PAS1UNČ1AM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ j >
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNf AUTOMOBILIŲ, || ;
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI LIGONINĘ, IR :
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS >
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO Y 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' V (

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS lx MUS, O MES Įj : 
KUOGER1AUSIA1 PATARNAUSIM. ;

MUSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSŲ :
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Ave.
Tnrpe 12 Tr 13 gatvių 

GYtJAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

Valandos, paprastamos dienomia nuo 11 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais n u e 6 iki 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų.

TelcL ALGANQUIN X-8294

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

I kaip Sovietų Sąjungoje 
taip ir Amerikos darbininkai 
teis juos, kad ir kaltininkams 
nedalyvaujant. Jų nedalyva
vimas tai būtų dar tvirtesnis 
Įrodymas, kad Prūseika, Ma
tulis, Kazakevičius ir Baltaitis 

j yra kalti padarytuose jiems 
! apakaltinimuose, ir kad jie, ži
nodami, kad negali išsiteisin
ti, kad nėturi faktų apgynimui 
savo kontr-revoliucinių žygių 
ir grobikiškų darbu, todėl ir 
bijosi stoti prieš 
Teismą.

Philadelphijos 
teismą kaltininkai
cas, J. Bendaravičius, A. ši- i 
manskas ir A. G. Jatužienė 
“boikotavo.” Kaip “boikota
vo?” Nagi, atėję nrie teismo 
svetainės duru dalino •kontr-; 
revoliucinės opozicijos komite- | 

Jo išleistus lapelius, šaukian-i 
1 čius. kad darbininkai neitu 
• į teismą ir neišgirstu teisybės 
1 apie sklokininkų prasižengi
mus.

Brooklyne Matulis, Kazake
vičius ir Baltaitis rengia, savo 
pravadyriui Prūseikai prakal
bas išvakarėse teismo. Kam ? 
Nagi, Prūseika prašys publi
kos neiti į teismą. Juk dar
bininkai dar nepamiršo jo nu
žemintą prašymą jų “diskusi
jose,” kad publika neduotų d. 
Bimbai balso. Jeigu taip, tai 
vis tiek Prūseika ir jo trys pa
sekėjai jaučiasi kaltais ir bi
josi, kad jų suklaidinti darbi
ninkai nenueitų į teismą ir ne
išgirstų teisybės apie1 Prūseika, 
Matulį, Kazakevičių ir Baltai- 
tį.

Taigi, darbininkai masėmis 
ateikite į pirmą Brooklyne 
Darbininkų Teismą ir patirkite 
faktus. Skundžiančioji pusė 
nesibijo masių, bet eina į ma-

O

<*•

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas Tek, Stagg 2-5938

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!
: Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yrą užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naajokij Cšgary

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

isdirbystbs
CIGARAI

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVE.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
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 j tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve

361 Broadway, Y
Brooklyn, N. Y*

Aš dekavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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