
r ■

Y., Trečiadienis, Vasario (Feb.) 10, 1932 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV

Darbininkai Visą šalių, 
Vienykitės! Jus Nieko

* Uf

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite > 
Pasauli!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N.

KRISLAI
Pacifistės už Karą.
Prieš Karą—Darbininkės.
Plėšt Kovą Prieš Oportu

nizmą.
Oportunistiniai Pasiteisi

nimai.
Rašo Dimas Benamis

Buržuazinė spauda praneša, 
kad 800 moterių susirinko į 
Washingtona reikalaut, kad 
valdžia budavotų daugiau ka
riškų laivų. “Todėl, kad mes 
norime taikos, mes reikalauja
me galingų karinių spėkų.”

Tai sena buržuazijos pasaka, 
naudojama apgavimui darbi-! 
ninku. Visi juk mato, kad ne ! 
taikai, bet karui tie plieniniai 
kariški laivai, apginkluoti nau
jausiomis kanuolėmis naudoja-j 
mi. Vienok labai daug darbi-! 
ninku ir darbininkių yra suvil-

Jeigu buržuazijos moterys or
ganizuojasi reikalavimui ruoš
tis į karą, tai darbininkės mo
terys privalo organizuotis prieš 
karą. Nes pasiuntimas už tūk
stančių mylių visos eskadros 
karinių laivų ir aeroplanų, ap
rūpintų maistu ir kitais reik
menimis ant metų laiko, reiš
kia jau nebe taiką, o karą.

Pranešimai iš karo fronto; 
taipgi pažymi, kad Shanghajuj i 
jau užmušta tūkstančiai žmo
nių, didžiumoj moterys ir vai
kai. Sakoma, kad šimtai bėga Į 
iš karu apimtos srities. Aiškus I 
dalykas, kad bėgančiųjų tarpe I 
randasi ir vargingųjų darbiniu- j 
kų. Pirmoj vietoj, be abejo-' 
nes, nuo 
naši turtingesnieji. Nes ] 
bėgimui priemonės (gelžkeliąi, žmonos, 
automobiliai ir tt.) tarnauja j 
pirmoj vietoj jiems, taip pat j 
jiems yra ir kur pabėgt,*jie tu
ri už ką nusisamdyt namus sau
giose nuo karo pavojaus vieto
se. Kitaip yra su darbininkais, 
šie žūsta tūkstančiais dabar 
Shanghajuj, ten kur jie gyve
no, sūkuryje ugnies.

Imperialistai prieš 
Chinijos Revoliuciją

I ; i  . ‘ i

MASKVA. — Sovietų 
Spauda neatlaidžiai nuro
dinėja, kad imperialistų 
žygiai Chinijoj pamati
niai nukreipti prieš Chi
nijos revoliuciją ir prieš 
Sovietų Sąjungą. Japoni
jos pasiūlymas • visoms 
kapitalistin. valstybėms 
susitarti ir bendrai plėšti 
Chiniją, gauna: pritarimo 
Anglijoj ir kitur. Revo
liucinis vulkanas Chinijoj 
grūmoja imperialistų in
teresams. Jie jau atvirai 
kalba apie susivienijimą 
bendram reikalui — su
triuškinimui Chinijos re
voliucijos.

METAI KALĖJIMO Už 
NUŽUDYMĄ PAČIOS

ELIZABETH; N. J.—Mi- 
.,uj abejo-!chael Steranka, 39 metų
karo pavojaus nešdi-1 amžiaus, nuteistas metams 

pa-: kalėti už nužudymą savo 
tarnauja j

Sveikinimai “Laisvės” 
Šėrininku Suvažiavimui

Nesenai “Laisvėje” , kores
pondencija: iš Bostonp praneša 
apie suspendavimą d. Barcienes 
Darbininkių Susivienijimo or
ganizacijoj. D. Barčiene yra 
viena iš tarpo veikliųjų narių 
mūsų organizacijose Bostone, 
yra priešinga oportuniątihei 
opozicijai. • Matomai opęrtUnis- 
tų sekėjai Bostone, rifepasirodę 
viešumon, slapta varo savo 
griovimo darbą.

Laikas Bostono draugams ir! 
draugėms suburt savo spūkafe, | 
kikl užkirst kelią oportunistų 
Griovimo darbui. Ir ne vien tik [ 
tam bostųniškiai privalėti] savo i 
eiles sudisciplinuoti, bet reikia, | 
kad visas mūsų organizacijas; . 
išjudint iš apsnūdimo prie di- S1 
dėsnio veikimo. Juk jeigu da
bar neveikt, kuomet darbinin
kuose didžiausias nepasitenki
nimas yra, kuomet minios lau
kia, kad joms duoti] iniciatyvą, 
kad jas vestų į kovą prieš alkį 
ir skurdą tie, kurie per metų 
eiles joms pasakoja žodžiu ir 
raštu apie revoliuciją ir sočia-1 žiavimui, 46 Ten Eyck 
lizmą, tai kas bus toliau.: : Brankivn N Y

‘DAILY WORKER’ DAR NEIŠGELBĖTAS, 
IŠ FINANSINIO KR1ZI0 PADĖTIES

Komunistų Partijos orga-j 
no “Daily Wqrkerio”' aęįmi-Į 
nistraęija praneša darbinių-, 
kams, kad dienraščio, pūdė-, 
tis tebėra kritiška.. Vajus' 
už sukėlimą $50,000 fondo 
eina sunkiai, nes bedarbe 
labai skaudžiai atsiliepia. 
Tūkstančiai revoli u c i n į ų 
darbininkų, kurie visuomet 
būdavo karščiausi 
Workerio” 
šiandien patys neturi duo
nos kąsnio. Todėl adminis
tracija šaukiasi prie dir
bančiųjų darbininkų duos- 
niau aukoti delei dienraš-
v • 
CIO.

“Daily

Štai Nacionalės Mainie
rių Unijos 4-tas distriktas, 
kuris randasi Wisconsino ir 
Michigano valstijose ir su
sideda iš žalvario ir gele
žies rūdos mainierių, priė
mė rezoliuciją) ,už
Workerį” ir šaukia visus 

i met darbininkus gelbėti komu- 
“Dailv' dienraštį iš finansinio 

finansuotojai,! ^°-
Męs lietuviai darbininkai 

ir darbininkės neturime pa
miršti Komunistų Partijos 
organo. Jo palaikymas yrą 
visos darbininkų klasės rei
kalas !

SMETONOS VALDŽIA IŠSIGANDO IR 
PALEIDO KLAIPĖDOS PREZIDENTĄ

BERLYN.— Gautas pra
nešimas, kad Smetonos val
džia paleido iš kalėjimo Ot
to Boettscher, Klaipėdos tar
nybos prezidentą. Tik pa
liko jį po militarinio ko- 
mandieriaus priežiūra. Sa
koma, kad Smetona kaltins 
Boettscherą suokalbyje pa
daryti sukilimą. Mat, kuo-

N. Y. Valstijoj Nesulai
komai Auga Bedarbė

ALBANY.— Valstijos 
industrinė komisionierka 
panelė Frances Perkins 
paskelbė raportą apie be
darbės augimą. : Darbo 
Depąrtmentas ištyręs pa
dėtį Į,6$l dirbtuvėj. Pa
sirodė ^tai kas: „Tik per 
viena 
Yorko 
padidėjo keturiais 
šimčiais.

Svarbu tas, kad 
kins pripažįsta, jog paly
ginus su 1927 metais al
gomis išmokėta suma su
mažėjus 45 nuošimčiais. 
Taigi, tas aiškiai parodo, 
kad bedarbės augimas 
ranka rankon eina su al
gų kapojimu dirbantie
siems.

usio mėnesį New 
valstijoj bedarbė 

nuo-

Per-

, KENTUCKY STREIKO VADAMS GRŪMO
JA NUUNČI AVIMU; VALDŽIA IR BOSAI 
NUTARĖ ATIDUOT JUOS CHULIGANAM

j Streikieriai Susirūpinę Savo Vadų Likimu; Vasario 10 (L 
į Demonstracija Paskirs Ginkluotus Sargus, kad Neprileis- 
I tų prie Kalėjimo Chuliganų , ; ’ :

PINEVILLE, Ky.— Pla
čiai pasklydo gandai, kad 
valdžia ir policija planuoja 
atiduoti devynis streiko va
dus, tarpe kurių yra “Daily 
Workerio” atstovas drau
gas , Smith, į rankas chuli-

butų laikomi atsakomingi. 
Toliau komitetas reikalau-< 
ja, kad šerifas leistų pąr ‘ 
tiems darbininkams mainie- 
riams pastatyti ginkluotą 
sargybą prie kalėjimo, ku-. 
riame randasi vadai, kad.aj>

Jeigu geruoju šerU 
fas neleis sargus pastatyti, 
tai vasario 10 d. demon
stracija paskirs tuoš sargus 
Tr”jie vis tiek eis saugoti 
kalėjimą nuo chuliganų, 

Vasario 8 d. tūkstančiai 
mainierių suplaukė į Moi^

• . , , . • . i i ley, Tenn., kad išvesti visusja protestui pries tuos kru-, mainierius j streiką. Iš 
vinus žygius. j m;'eSį0 Nacionalė Mainierių

Centraliniš Streiko Komi- Unija gavo nuo mainierių
> pasiuntė telegramą prašymą, kad prisiųstų or- 

. Kentucky valst. guberna- ganizatorius išvedimui mai-
i ii* šerifui! nierių į streiką. Dar niekai 

Broughton, c Komitetas sa-j dos pirmiau ši anielinkė ne
ko, kad jeigu kas nors atsi-i buvo mačius tokios entu* 
tiktų su streiko vadais, tai i ziastiškos ir galingos darbi- 
gubernatorius ir Broughton' nįnkų demontracijos. j

i   . : : £____ :_________Y_____-. .

ganų delei nulinčiavimo. Jie; saugojus juos nuo hnciuo-
visi dabar randasi kalėjime, tojų.

Šitie gandai sukėlė di- 
| džiausi susirūpinimą tarpe ‘ 
streikierių. Jie mato, kad 
jų vadai gali būt nužudyti'

1 .. — i .. I arba žvėriškai nuplakti.
Statoma Nauja Fabriką- Vasario 10 d. čionai šau-1 

Virtuve j kiama masinė demonstraci-;
Prie dirbtuvės “Krasnyj 

putilovec” vartų pradėta 
statyti nauja fabriką virtu
vė, kuri pagamins 100 tūk- tetas 
stančių pietų kasdien. ,

Nauja fabriką bus atida- toriui Laffoon 
ryta Spalio šventėse.

jam rezignuoti, tai jis ne
paisė.

Klaipėdos diktatorium pa
skirtas Merkys, ištikimas 
Smetonos čebatlaižis. Iš vis
ko’ matosi, kad Kauno val
džia pasiryžus pilnai uždė
ti savo fašistinę kurką ant 
Klaipėdos, kaip ji turi už
dėjus ant visos Lietuvos 
liaudies. ’w>'

Visa eile draugų bei drau
gių, taip pat mūsų revolių-

: siuntė pasveikinimus “Lais- , t ;

su važia vimui? kuris įvyks; TŪKSTANČIAI N. YORKO SUKNIAS®
V1U IŠĖJO Į STREIKU PRIEŠ 'BOSUS

ęinių orgaijįzacijų jau pri- met Kauno valdžia įsakė

Brdoklyne ateinantį sekma-' 
diehį, vasario 14 d. Negalė
dami patys dalyvauti suva- 
žiavjme, šėrininkai ir šiaip 
revoliuciniai darbininkai iš 
tolimų kolonijų, sveikinda
mi suvažiavimą, neužmirš
ta finansiniai paremti dien-

Tie draugai žino ir atlie
ką savo revoliucinę* parei- 

! gą. Juos turėtų pasekti vi- 
“Laisvės” draugai ir 

prieteliai, kurie del vienos 
ar kitos priežasties negalės 
dalyvauti šėrininku suva
žiavime. '

Pasveikinimus siųskite se
kamu adresu: “Laisves” 
Bendrovės šėrininku Suva-

NEW YORK. —Pirmųjų 
dienų sukniasiuvių streikas, 
kurį paskelbė Adatos Ama
tų Industrinė Unija ir Ben
dro Fronto Komitetas, rodo 
didelio pasisekimo. Dar nė
ra apskaitliuota, iš kiek 
dirbtuvių sukniasiuviai išė
jo i kovą, bet masiniai susi-Į 
rinkimai ir masinis pikietas 
liudija, jog ta pramonė ta
po suparalyžiuota. Kas va-

I Brooklyn, N. Y.
St

I

Pasiteisinimai, kad ' žmonės 
nedirba, ’neturi pinigų ir todėl,; 
nestoja į organizacįjas, neturi 
sudilusio grašio vertės. Tai pa
prastas oportunistinis pa'siteisi- 
nimas,Jkad pridėngt'feaVd'opor
tunizmą, pridehgt savo’pacifis
tinę- rolę liiikuii revoliucinio dar-

Darbininkai, kurie atsikrato gaiš trys kaliniai žuvo, o nė I tai senosios uni j oš 
nuo tų oportunistinių nuodų, ■ vienas nepabėgo. ;
persiima revoliuciniu suprati-1 
mu ir pradeda dirbt revoliuci-1 
nę propagandą'ir <organižavimof 
darbą, visur, o ypatingai taępę 
labiau suvargusių darbininkų, 
turi puikii] pasekmių.

Trys Kaliniai Žuvo
MAUMONT, Texas.—Va-, sakosi, kad jie rengiąsi pfiė 

šario 8 d. :iš New Texas ka-'savo streikų, ’ kuris turėsiąš 
Įėjimo bando 'pabėgti kali- ' už dienos kitos prasidėti: ' 
'niai. ‘Susikirtime • su sar- Bet svarbu štai kas rašinį-

\ VWX UVAAVU1VU UAAAJVd p* '

I meta darbą ir stoja- į. kovą;’
--------------------- -i ' .,r

» f

T .i

kartu su naujosios unijos 
nariais. Bendro Frontę 
Streiko Komitete labui daug 
yra Sukniasiuvių, kurie yra 
senosios unijos nariais. Tai 
puikus apsireiškimas darbi
ninkų solidarumo.

EXTRA!
s:< ?'■ ’> . -f >

$■

,,c„. ‘LAISVĖS’’ ŠERINI® SUVAŽIAVIMAS 
DIDŽIOJI VAKARIENE VAS.UD!vans ųiašiniamę darbininkų i 

teisme prieš PriiSeiką ir ki- 
tiis oportunistus sklokinin- 
kiis rytoj vakare, Grand As- nraiiėša, kad daug revoliu- • « Ti 1_ ' yj I i « 1 »• S.A V-\ rC t Z'j

Jis bus, kaipo Komunis- ,kelis ' dolerius ir’ perka ben
droves : serus, idant galėtų 
dalyvauti šėrininku suva
žiavime vasario 14 ir prisi
dėti Prie sustiprinimo “Lai- 

Tai puikus apsireiš
kimas, kad mūsų draugai 
komunistai ir simpatikai 
tain susirūpino dienraščio 
likimu. Mes turime’ iškelti 
obalsį: Vieton vieno oportu
nisto, atsiėmušio serą bei iš
mesto is b-veš, turi įstoti du 
revoliuciniai . darbininkai.

tiis oportunistus sklokinin-
- k ■*’ .: ' Į J D n ;  

Dienraščio* administracija jaus^po suvažiavimo. Visi 
šėrininkai ir visi šiaip dar
bininkai, norinti turėti gen 
rą vakarienę už labai prieik 
namą kainą, galės dalyvau
ti. Be* to, vakarienėj bus 
graži dailės programa ir 
grieš didelė orkestrai. Jau
nimas galės šokti iki vėlu
mui nakties.. Reikia nepa
miršti, kad ten yra dvi didė
lės svetainės—vienoj eis va
karienė, o kitoj šokiai. Tuo- 
jaus įsigykite vakarienes 
tikietus. \

kurie, pritaria Komunistų $21,000,000 Paskyrė į 
Partijos1 vadovybei mūsų Karo Vedimui Chinijoj 
judėjime.

. Šėrininku suvažiavimas 
ateinantį sekmadienį: Iždda 
Jbūti labai didelis. - Žinant 
;tątai/7 direktoriai; „paėmė 
r Grand .•: Assembly .di.džiąj ą 14^1^ ;s • zJ^ia? i a£ie '
svetainę.:; Ji i randksi’.! ant ; ,, - - • , , . ••

: kampo Grand • ir Havfeme- ^ad slaptai Uhmijon

šembly svetainėj, Brookly- einių darbininkų’ sWtfapSto 
ne. ’
tų Partijos liudininkas.

Shanghai.— Chinai buvo 
padarę puolimą ant japonų _ „ 
pozicijų šiame mieste, bet ?Yes ‘ 
tapo atmušti ir pasitraukė, 
su dideliais nuostoliais. Ja-

Naujas Japoną Puoli-
, • su uiueučua ua-mas ant dhangnajaus ponijos laivyno admirolas j

XX.. 1 '

landą nauji šimtai suknia- SHANGHAI.—. Vasario 8
siuvių meta darbą ir eina į 
kovotojų eiles.

Senosios reakcinės Inter
national Ladies Garment 
Workers unijos vadai, kaip 
ir visuomet, lošia į- ibosų 
rankas. Jie viešai pareiškė, 
kad jie nieko bendro neturi 
su šiuo streiku. A Antra, jie

Nomura siunčia daugiau 
jurininkų ir kareivių japo
nams pagelbon su tikslu ga
lutinai užgrobti visą Shang- 

\ • . . - .> •
Woosung.—Japonai iš. ka- 

nuolių darė naujus puoli- 
paleidb į mūšį skaitlingą ar-1 ^s^nt šio uosto, bet-chi-; 
miją;; Bet iki : šiol ’ chinams. n^L atsilaikė

d. Japonijos karinis laivy
ną pradėjo išnaujo bombar
duoti Shanghajaus dalį, ku- 
,rią valdo chinai ir kuri va
dinama Chapei. i Be to, ja
ponai išsodino iš laivų ir

X • i- V • *1 • i 1 •

Eina kruvini

V

■ ANGLUOS APGAVINGAS PLANAS GENEVOJE
GENEVA.— Anglijos de- tai turi susitarti, jog darbir

■ legacija “nusiginklavimo” ninkai kare bus žujomį ;ne 
Kuomet mūsų organizacijų konferencijoj pasiūlė savo' gazais ir submaripais, ale

vadovybėje stovėjo oportunis- planą. Tas planas ,reikalau- kanuolėmis, kulkasvaidžįais 
tai, tuomet ir buvo tik vienva-} ja> Raci yjsos šalys susitartų ir bombomis iš orlaiviu.
lis, nuolatinis, dejavimas, kad 
organizacijos viena po kitai , 
krinka, nari’ai jas • apleidžia, raugiau . v . -
apleidžia. Bet kitaip viskas kaip bus susitarimo nusta- užsimeną. . Anglijos; pląnajS 
virto, kuomet nuo oportunistų' tyta. Aųtra, delegacija siu-. yra bjauri apgavystė, ; Jis 
vadų atsikratėme, kuomet išil-, Jo, kad iškilus karui butų tik parodo, kad imperialis- 
cijose pradėta begailestinga ba-

(Tąsa pusi.) \\

gerai apsiginkluoti, bet kad O apie nusiginklavimą 
nebesiginkluotų, Anglijos plėšikai vištai ne-

gai ir skersai visose organiza- uždrausta ;vartot . ęubmari-ų tai pasiruošę naujam karui, 
,nūs.ir gazus. Vądiųasi, ką-1 o’pirmoj .vietoj prieš Sovie-. 
rąs buę, aje tįk impęriąlis-.1tų Sąjungą,, , ,

pavyko atsilaikyti prieš. ja
ponus. ’ Pavyzdžiui, uostąs 
Wobsung -tebėra chiniečių 
rankose? nepaisant kelių 
dienų ’atkaklių mūšių. ’ Ta-j 
čiauš’ iš visko matytu kad, 
Japonija- f yra nusprendus 
ir jjo uostus užgrobti.

Darbininkų Tarpt. Pagelta’ > 
, j Spkniasiuviy Streike , < :

NEW YORK.— TarptauJ 
tįnė ' ’ Darbininkų Pagelba 
(W. I. R0 jau rūpinasi šel
pimu tų sukniasiuvių streį- 
kierių, kuriems ištikimųjų p 
pašalpa' reikalinga. Bus įs
teigtos :šelpimo stotys. įvai
riose miesto dalye. Taip pat 
Adatos1 Amatų Industrinės 
Unijos streiko komitetas 
paskyrė komisiją, kuri 
dirbK su .W. I. R. streikierių 
šelpime. ■, b

svetaįinę.’ r Ji i randhsL! ant

musiąi. t Y ' 5-,
London.— Anglijos VaL 

dzią siunčia . daugiau ,ka- 
! riųomėnę^. į ŠJi'a'nghajij. : ’

Shanghai;—? Imperialists 
nes Tautų Lygos komisija 
stoja už Japoniją, ir .pateisi-*, 
na jos -kruvinus .. žygius. 
Shangip..

Peiping?—AMerikoškata
likų misionieriai šaukiasi iš 
Kiąng'si' > provihbijos', -kad 
■Wąshirigt6n6; Valdžia' at
siųstų kariuomenę karui 
prieš kbmūnistų Raudonąją 

’Armiją: Jie sako, kad Rau
donoji Afmija apsupo ^mie
stą Kancho, kuriame tiėini- 
šioniėriai randasi ir dreba 
iš baimės. : ■ 
f Srinagar, Indija.— Ihdu- 
sai .sukilo prieš-vietos val- 
d^ią/ ’^Kareiviai! 21 jų' phs 
škėrdė, o 30 sužeidė;-V(<■■■

yėrSgatvių.’ \ Toj: svetainėj, 
lyra didelė galerija,’: kurio j 
galės sutilpti keli šimtai re- 

, J voliucinių darbįniųkų) j dien
raščio -^Lalšvėš’’ di ūgų dr 
simpatiku, kurie nėra šėri
ninkai, < t)dt karštai kitais 
budaisp remia dienraštį ir
dalyvauja darbininkų kovo
se prieš 'buržuaziją. Todėl 
kviečiame 1 visus' revoliuci
nius darbininkus 'iš visos 
apieliilkes ‘'vasario 14 d.‘ bū
ti iBrooklvne< ir pasiklausy
ti šėrininku suvažiavimo ei
gos.' ' ’ ' , ; '

Pagaliais vakarienė! Tai 
biis ten pht lGrand Assemb
ly švėthihfcj ir prasidės tiio-

TOKYO.— Japonijos yaĮri 
d^ia paskyrė $21,000,000 deg
lei padengimo išlaidų 'katę, 
Sharighajųje. Be Vy, 

armiją ^andžurijojė.. .Mari

siunčiama tūkstančiai natD- 
jų kareivių.

-*x

Motina Nuteista Visą 
Amžių Kalėti ; '

h.

PEKIN, Ill.—Prisiekusie
ji posėdininkai rado kalta 
ir nuteisė visam ‘ amžiui ka
lėti Alice Mason, 50 metų 
amžiaus, kuri prisipažinp, 
kad ji nunuodijo 12 metų 
amžiaus savo dukterį, idant 
išsikolektuoti už ją $1,000 
apdraudos. ’

•t
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Pasmarkinkime L.D.S. Vaju
Lietuvių Darbininkų Su- į tuvius darbininkus su 

sivienijimo vajus gavimui i nauju Susivienijimu, 
naujų narių prasidėjo su 1' ......... .. ‘
d. vasario. ■ tuvių darbininkų, kurie dar

Kaip vajaus darbas eina j

Trečiadienis, Vas. 10, 1932
' ' "......... .. " ' ■' • * *"< 1 ............... ' ■ 1 1 :

Kova Dar^iinky SkirstytojamsKekonMcija Gelžkelio Stočių Maskvoj S* * T :
• ’> L._ ■■■ -,V|-- i • * * U. Motinos ir vaiko kambariai

(Motinos ir vaiko kamba- ti, užmigti keltom valan- jnk.iū būdu netuyi tapti nei _ •. ■ j k. ,: t > -. „h 11 'm. I .į.< riai) ' 1 : d:om. 'Centrosojuzo traps-j 10.phW> vaikų namais. >■ Daibo ,Ųp*jų >Vtęnylps( Ęjlgos TarytojPar<a6kimas
Maskvos ' miesto partinis!» ,sekciia., organizuoja,Ši^vSo1 kt 

■komitetas draime su eelž-’W»tinuną valkų ųr moti- W«Į Wino? n va^ko ke- 
mjniteras ataugę su geiz . o-e]žkelio stočių bufe- !yJe lr suteikimas pągęjbos 
kelių komisariatu vykdant g f- 'nmlnimov ’ ’
nurodymus C.K.V.K.P. (b) 'tuose> “vos stočių; buf_e- 
griežtai ėmėsi reorgąnizuo- j ^-'°?e mo*'lna su krūties ku- ........ ■
ti gelžkelio stotis Maskvon i,1 <lu.. . v

jje. Tas d,arbas jau baigia-' k°sę
imas. ' . 7 taip toliau.

riai)

taip toliau.

Sąryšyj su Teismu Adatos Amatų Darbininkų 
Baltojo šovinisto .

Į New Yorko Darbininkus: suvienyti juos į bendrą ko- 
Darbo Unijų Vienybės va prieš išnaudotojus. Yra 

Taryba pilniausia užgiria -r (įaUgįau tokių darbinin- 
zingsnj, kuri padarė Ada
tos Amatų Darbininkų Pra
moninė Unija kovodama?; 
prieš žalingą vieno savo na-•

ir pavojuose, 
su važi.avimu 

gauna pietus už 30 gelžkeliu.
pieną ir.; Bandymą darbe Maskvos 

• ' stočių reikia pernešti į kitų 
'miestų stotis, kur tankiai 
būna persėdimai iš 
kitan traukiniu, kaip tai

tuoj Išskyrus visa eilę sanita- . -Apart motinystes ir kūdi- būna įėrsėdimai iš vieno Ū°> Joe Birns, atsinešimą. 
rijos pagerinimų, kaip tautystes apsaugos sesers, trailkinin> kaij5 tai

kiekvienam kambaryje dar Qmgkas> Brįanskas,. Char-Tkas nesupranta to faktoYra šimtai tūkstančių lie- švarinimas, remontavimas j
ir taip toliau, stotys Mas-1 ^ia Pedagogas, kurio• p.arei- 

rekonstruk- '^a vaiku? su JeP?v.ai 
Pravestas didelis j dezinfekuojamais . žaislas, 

paveikslėliais ir žaidimais,. i
I 1 -m i • • • i 1 i

kovaį ir kitos. Provincijos Į kad vienas iš daugelio darb-1 
;ime dar-

. kių galimybių, kaip Mas- bininkų.. yra padalinti. dar-

1 kų. Teismas tęsis ir to- 
liaus, kad pertikrinti neg- 

i rus darbininkus, jog Darbo 
'Unijų Vienybės Lygos uni- 

. , , , . _ .. . jos* nieko bendro neturi suMatomai, tasai. darbimn- Amerikos Darbo Federaci.
jos darbdavių negrų išsky-

I rimo politiką, blogu atsine- 
, Šimu linkui negrų, ir stoja 
ne tik už pilną lygybę neg-

už apvertinimą. ■ pateisina- ‘

V

Kaip vajaus darbas eina | nepriklauso prie jokios pa- kvoje bendrai rekonstrųk- §’a Yaiku.s sū JeP^v.ai miesių stotyse, kur nėra to- Į davių būdų pavergime dar- 
visose kolonijose? Ar LDS.Pa*Pin- ^ani^cuos.. Daugi tu'otos. Pravestas didelis j dezny exuojamais ...zaisĮąis, kių galimybių, kaip Mas- bininkų , yra padali 
kuopos ir apskričiai jau ge-| tų darbininkų ir jų šeinynų’L.aciOnalizadjo darbas, rkvoj£ Visgi galima organi- bininkus ir viešpatauti .ant; i7b^tųįu dlrbiniiikų, bet

vajaus? i g^bma įtraukti į Lietu; lų .huosudti ir pritaikyti ap-’- tviotmos n vaiKo Kamna m ai-qVivh nno-ma mm bni_ : - • . . . . . <
kuodau-; U-rbininkų < Susivienijimą. , tarnavimui reikalams ke- 

-Sąryšy su šiuo vajum i liaujančių visi, gyvenimai, 
tai i įvairiose lokalinėse pašaipi- kurie iki šiol buvo užimti 

dar neišsijudinta į vajaus i P®3®.organizacijose reikia, įvairiomis kanceliarijomis, 
darba, kaip reikia. i Iškelti klausimą apie lokali-1 kabinetais, nieko bendro ne-

m i i x • -i v I ribj organizacijų prisidėji-1 turėdami su stočia. 
Todėl. tuojaus reikalinga; ma prie Lietuvių Darbmm-I ............. ,

pašalpinių draugijų, Siaurės stotyje tarnybiniai, ką užtikrinta, kad su juom • 
- . • t* • Iro v-vi Lii m o i iiryi i zx -t n-vi /-\ 4- n k 1 11 i • i **1 ’ * . ’

rai prisirengė prie.
Ar stoja’ į darbą - kuodau 
giausia vajininkų?

Kiek mums žinoma,

l tarnavimui 'reikalams ke- 
į visi, gyvenimai,

i nčse organizacijose reikia,įvairiomis kanceliarijomis,

----- - __ švarius patogius kam- jų- Atskirti negrus nuo bal- ;
barius,.su elemeiųtąyįniais tųjų yra vienas is dąpįida- negrmdarbininku nuo- 

motelis gauna aPvstbvA' hi8>®nos .pamatais .pasilsiui, VJU, programos- .punktų. w kakią jie ,t‘uri iš 
motinos-ir'vaiko: kur būtų Birns sake, 'kadi ■ tai, būtų pytyrinįų praei.

Xyj. ’ Darbo Ūdiju Vieny
bės Lyga ypatingai sveiki
na negrus savi? eilėse įr yra 
griežtai nusistačius.-. prieš 
bile kbkią tendenciją neim
ti rjmtai čįomėn jų nusis
kundimus.

Didžiojo New Yorko Dar
bų Unijų Vienybės Taryba, 

J. Zack, Sekretorius.

rįs aptarnauja ne tiktai
hisi«nos pamatais .pasilsiui.

kur jinai :gali pasilsėk,pa- į^ktai įrauJS 
valgydyti krūties kudikl; jį- i vįet 
jį pervystyti ir tt Taipgi, medicinos personaiLl. 
motina gali reikalui esant | 
išeiti miestan, palikus vai

yjų, programos- .punktų. žiūi. skokią rni . hfifrn . . . 7 . .
.. J ir išeina- daug geriau,'jeigu'mes vi
su atatinkamu i sai' nėturčtumė1 negrų toj 

j pramonėj , Jisai nėra vie- 
, Maskvoje motinos ir vai- matinis darbininkas, persj- 
! ku kambariai randasi žinio-; gėręs darbdavių demagogi- 

v _ __________ ___ _ i
rių prie gelžkelio. Ant mo-1 blogesni už* kitus; kuris ka- 

Apart to motinos su vai- tinystės ir kūdikystės ap-
i kais iki 7 metų be eilės gau- ■ saugos inspektorių guli di
na per vaikų kambarius dėlė atsakomybė už organi- 

•;gelžkeliu važiuoti bilietus, žavimą ir vadovavimą šių! 
. Tokis pats darbas praves-!ir su P^elVa st°ties admi' naujų’ labai svarbių darbų' 

iia būtu tvirta finansi-tas ir kitose Maskvos gelž- nis^laclJ°s be edes s°dma- 
i> skXį nariui kelio stotyse. Paliuosuoti ■

ku°-1 skaičiumi. Todėl kiekvieno kambariai bėgyje kelių die- 
i nario pareiga darbuotis nų atremontuoti, pritaikyti 
šiame vajuj ir dėti pastan- i kultūriniam aptarnavimui 
gas gauti nors vieną naują į keliaujančių, pirmoje eilėje 
narį. Jeigu visi LDS. na-1 tranzitu keliaujantiems su 

tai! Mūsų stotys dar visai me- 

buities motinos su vaiku. To- i b011AlL

geižkelioka« taP« vieta, -kar turi 
■ tapo pimaeilinč vedąmas.^ agitaciniai - 

užduotis, kurią rišo Mask- ~

j nii.i organizacijų
Taip iki reorganizacijosišjudinti tam darbui visas į ku* Susivienijimo'. Desėtkai 

mūsų spėkas. Turime pa-<vlia 
smarkinti vajaus darbą. , kul lits OU11CL1

Vajumi privalo rūpintis! tvviu Darbininku Susivieni- 
visi mūsų judėjimo draugai.: jimu; j<ą tuo klausimu 
LDS. vajus šiuo tarpu pas į draugai daro įvairiose kolo- 
mus yra svarbiausias vajus.; niiose? 
Todėl ne tik LDS. kuopos ir' Aišku 
apskričiai privalo smarkiai; narvs nori, kad ta organi- 
darbuotis, bet prie to darbo! zacf 
turėtu aktyviai prisidėti A., 
L.D.L.D. ir L.D.S.A. i 
pos; tos kuopos savo susi

rinkimuose privalo pasvar
styti, kaip geriausia galima 
pasidarbuoti gavime kuo- 
daugiausia naujų narių į rjaį per gį vajų gautų nors j šeimyna.

. Xsėtuvių tJa,i bminl^ų 11 * i “i po vieną naują narį, tai Mūsų:—
vienijimą. Reikia nepamirš-! Lietuvių" Darbininkų Susi-1 pritaikytos ' aptarnavimai i 
ti, kąd ALDLD. ir b-DSA. I vienijimas su pabaiga va- —------------- ------------

jaus jau turėtų apie 10,000 del organizacija motinos ir 
narių. O tas galima pada- vaiko kambarių j 
ryti. Juk labai lengva kiek- stotyse ir _ 
vienam nariui per kelis mė 
nesiūs gauti 'nors vieną vos miesto partinis komite- 
naują narį. ‘ Ko'reikia, tai tas. ' 1 y

Su pagelba partinių or-j 
ganizacijų, darbininkių ■ pa-1 Kapitalistų rąšytojąi, dą- tą., -Dabar ten baltagvąiv 
skirtų dirbti atsakominges-i ro visokius, aprokąvįrpus,! diečiai galės suktis sau liz- 
nėse vietose,i motinystes ir kas išeitų iš to, jeigu kiltų dą ir 'mobilizuoti savo spė- 
kūdikystės apsaugos in-! karas tarp' Amerikos ir Ja- kas atakai ant Sovietų ‘Są- 

mazgo tapo galimu visose 
stotyse organizuoti motinos ■ čių rašytojas William Phi- imperialistai, 
ir vaiko kambarius. Šiam'lip" Šimms New York --------
dalykui išskirti geriausi, | “World-Telegram” aprokuo-1. Popiežius vėl įsakė kuni- 

_ . . . . _ . . • • kad karas tarp Ameri-lgams raginti savo parapijo-
, tik svarbiau- savišalpos ir darbininkiškos, Įeinant motinos ir vaiko kos ir Japonijos Amerikai:nu& prašyti dievo, kad su- 

i opairinrina n;7am’i j ( i kambai in papuoli filtram galėtų kainuoti iki $100,- itmažintų krizį. Girdi
. --.r.-;j Kur gydytojas arba sesuo AAAndnAAnI 1 T> !• •• ff 1 ° • n i ' instruktorius apžiūri vai-rittsourgno romia Lazdomis ir Bombo- negu jį įleidus

Ibpndran vaiku kambarin

mis Vaisina Badau jančius Bedarbius

j yi>a
: kurias galima sulieti su Lie- kambariai užiminėjo plotį nįeko blogo neatsitiks. 

2,724 kv. metrų. Po reor-;
ganizacijos tie pat kamba-'. 
riai užima tiktai 850 kv 

! metrų, o keliaujantiems — 
kiekvienas LDS. 4,006 kv. metrai.

m i je sveikatos apsaugos sky-ija, būk negrai darbininkai 

pitalistinio išnaudojimo kal
tę suverčia ant negrų, vie
toj dėti pastangas suorga
nizuoti tuos darbininkus ir

organizacijose yra nemažai 
nariui kurie dar nepriklau
so piie Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo. • Reikia 
juos įtraukti į LDS. Rei
kia raginti, kad tėvai įrašy
tų savo paaugusius vaikus.

Būtų geras dalykas, jeigu 
kiekvienoj kolonijoj susida- 

z rytų skaitlingos grupes va- 
jininkų, kurie netingėtų ap
lankyti lietuvių darbininkų 
namus, tinkamai paaiškinti 
apie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą ir paraginti 
prie jo prisirašyti. Pasiro-i^..... ---------—z-- ,—v...... ......
do, kad nėra sunku gauti I žinišką lietuvi^ * darbininkų šviesiausi kambariai. • • . • t 1 • • 1 • 1 1 • • 1 • vi I TT • i • •naujų narių, 
šia reikia supažindinti lie- apšvietos organizaciją. j

.....===r—...........................r.---Į Kur gydytojas arba sesuo

labąi mažo pasidarbavimo: 
tik reikia nepamiršti, kad 
dabar eina Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo vajus 
ir kad kiekvienas narys pri
valo atlikti saVo pareigą.

Todėl, draugai ir ,drau- 
gės, visi stokime į darbą ir 
budavokime Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą į mil-

PITTSBURGH, Pa.—Va- 
sario 4 d. bedarbiai ir dir
bantieji pradėjo rinktis į 
nurodytą Memo nstracijai 
vietą. Toj vietoj policijos 
prisikim^, Tuojąus pradė
jo policija 'puldinėti bedar
bius, lazdas“ naudoti ir f ve
žimus įimšti bile kurį pasL 
taikiu^ jl^ms pqakimis. 
Areštuota^ )$ąybininkai.

tiek visi nubausti.

Tai visai naujas darbas, 
turintis didelę politinę

Stotys Maskvoje per die- reikšmę. Čion reikia ąt- 
-'kreipti domę visos proleta

rinės visuomenės ir pirmu-1 
čiausia visuomenės pačio | 
transporto. v

Statant naujas stotis bū
tinai reikia organizuoti. įs
taigas motinystės ir kūdi
kystės apsaūgos. {buvo bedarbių demonstracija

> Kęstutis Matulaitis.
Leningradas,
i 22 sausio, 1932, metų.

ŽVĖRIŠKAS POLICIJOS UŽPUOLIMAS
na praleidžia dešimtis tūks
tančių' moterų, per mėnesį 
laiko motinos ir vaiko kam
bariai Pavelecko stotyje 

j praleido 1,770 žm., šiaurės 
I stotyje—^-2,010 žm., Kursko 
; stotyje—2,180 žm. ir taip 

. Taip gausiai aplan
komi šie kambariai gali ir

Ivair^Dab^į

kūdikystės.
spektorių gelžkeliu Maskvos ponijos. r ' J-jungos. Jiems duos pafa- 

Scripps-Itoward, laikraš- mą. Japonijos ir kitų salių

Šiam'lip Šimms New York --------
i z/ttt i i m i _ i i __  . ... ... . . .

ANT BOSTONO BEDARBIU

i, “vis
kas yra dievo rankose”. 
Ištikrųjų, keistas dievas. Jis tik laukė ženklo, kad pult ra- 

. i Žinoma, visa karo našta'viską turi savo rankose.
| bendran vaikų kambarin. ..^ūtų veręiaiha ąht, darbo Reiškia, jis ir krizį užleido.

apsirgo kelyje, gauna pa- j įninku klasė būtų taip pri-; laširdingas 
tarnavimus ir pagelba UU1',11V11UU 11V.
įtaisymui gydyti. Vaikams, | buvo, ir skurdas keleriopai!

000,000,000.

Motina, pas kurią vaikas masjų pečių. Amerikos dar-, Tai kokiems galams tas mie-
. ", ’'....Z ’ **..*- * „. i dievas tokius

j°islegta, kaip dar niekad ne-1 bjaurius darbus atlieka?
a . t - °»r .v, , ’ ' uuvo, ir sKiiruub Keleriopai;YL ynJJ« mitina, ! padidėtų: Q kiek darbininkų

šauktas protesto mitingas, tkia bus liga, yra ten pat' dvtTkaro'fronte?kuriame išnešta policijai ir-stotyse 2-3 izoliatoriai. I hutų lszud^_
visai valdžiai pasmerkimas, j Visose didesnėse Mask-; Tnr1pl Qv Hjirhin:n.

McKeesporte buvo susi-1, vos gelžkelio stotyse moti- i • - i i i l.„i tiLULy.be yiuLi , kams susirūpinti kai’o. klau-
m-nia į demonstraciją. Po
licija, negalėdama lazdomis 
išvaikyti „demonstrantų, 
naudojo gązines . bombasl. 
Dųvgelį areštavo ir ant ry- 

• tbjąuį? nubaudė, užsimokėti 
po $5Q - kąlejiine a.tsę- 
•dėti. ■ ' j : '■ U ; ? ' ; į • į f..’
į ‘ įMatpte, ką kovojanti darJ 
bininkai gauna,, kuomet jie 
pr reikalhuja duonos. Vie
toj' duonoš, kurios čia yrd 
.pi Įversti sandėliai, badau
jantieji gauna lazdų, bombų 
ir kalėjimo. ' \

Nėpripuolamai todėl Pitt
sburgh o vienam teatre ro- rie yra delpi atk! 

-- ------ ------ i do, kaip vienas jaunas vy- mingi.
Teisėjui to U pakako. Ji-; rūkas vietoj (Įuonos valgo 

sai visiem^ paskyrė užsimo- vinis ir stikhis, - Visaip 
keti po;;$Įtt ąąba kalėti po darbininkus valdančioji kla- 
10 UiC^g.f?Negelbėjo -----u-i: -----
kurių m nuolankus teisini-žvalgymo, 
masis, fe d: j ie: ėjo tik tai į r" ”v ’ 
pro. 7 H ir. buvo įstoję pa-: badaus, Jie kas kart tvir- 
žiūrėti^ kąs čia parosi. Vis-1 čiau organizuojasi . kovai

Šitai
mas ii * buvo gau
tas. Tačiau *į yisti^k , de
monstracijai išvdikytąA Tei- i 
sme policijd’pareiškė,tjogei 
jinai nenorėjusi • kliudyti lai
kymui .denięns^ącijoį, - bet 
kuomętYįatnacįpsį, kad be
darbiai •pmjiafe; į m dęmons7 
traciją: marguoja, tokiu bū
du tųrįoįusi' sulaikyti, nes 
ant perinttd visai nesą pa
žymėta japie mąršavimą,

rinkusi milž nišk^bPdarHn! i kams susirūpinti karo,.klau-rinkus milžiniška bedarbių in0S?r vaiko priėmimo kam- gimu ir organizuotiS po Ko- 
bariuose yra ]ta»syti šilti, - ‘ - - -
lietūs, vanos vaikams, prau- ; j 
stuvai, išeinamos vietos, vai-i 

’ .’ Apart bendro motįhos su 
vaiku poilsiui kambario, 
kur vaikai, žaidžia ir valgo, 
yra įtaisyki f . lųįęgaųiieji 
kambariai: vaikąuis:, šit gei 
dėžinėmisIpyęl^rųfe,; cĮuątųsi 
matracu pagalvę, “kurie 

■lengvai »dezinf'eLųęjąųii;pą- 
niiegojus kiekvienam' vai
kui. Čia vaikai gali pasįls.ė- ’• i* ’* . ‘i v •’ w ♦ -r jt’c ’z P*’

IŠ Bedarbių Demonstracijos | demonstracijoj dalyvavo tūks- 
BOSTON, • MASS. — Kaip ' tyčiai, tai kapitalistų laikraš- 

visur, taip iri čia Vasario 4 d. ciai paduoda viso labo tik še-
x sis simtus. Tai begėdiškas pa- 

už apdraudą ' bedarbiams ir j sityčiojimas iš skaitytojų ii 
prieš imperialistmį kąrą.' Man in.ulhmmas jiems akių. O rei- 
nuejus paskirtu laiku, jau bu-1 ^ia Pasakyti, kad dąi didžiu- 
vo miesto sodfl . tūkstančiui iina, daJrl’lnl,]kų„(taįne fkąįc1“' 
'darbininkų/ ir> minia Sponta
niškai didėjo. •

’KalB^ojAi tyiėpas ;^o kitam 
aiškipo miįžhliškaf ' įhiniai, 
kdipi k<?Ydt,. kąd pyįyerst :val
džią š.ęlpt bedąfbius ir jų šei
mynas. ‘‘O.’Hiesjtą atsieksim, 
tik (tvirtai susiorganizavę į re
voliucines ..orgapizacijas ,ir Be
darbių Tarybas/’—sakė . kal
bėtojai. Tąipgi aiškino da
bartinius imperialistų žygius 
Chinijoj iv prie ko tas veda— 
prie triuškinimo Chinijos So
vietų ir paskui puolimo ant 
Sovietų Sąjungos.

Minia griausmingais delnų 
plojimais pritarė kalbėtojų iš
vadoms. Bet buvo daug vie
šos ir slaptos policijos, kuri I 
mią beginklę minią, ir gavo Padėkos Žodis Bostono

Užsibaigus demonstracijai, < lietuvių Darbininku Or- ; 
tūkstantinė minia partaukė j • ••
link Bedarbių Tarybos rašti- gamzacijom 
nės, dainuodami revoliucines ° ■ ....
dainas. Tatai ^kapitalo sar- . 3
gams baisiai nepatiko; daug Tai’iamę širdingą ačių ...
gėriau jiems būtų patikę, kad Bostono ir apielinkės lietu- 
kiekvienas atskirai būtų dūli- vių .darbininkų organizaci- 
nęs. į savo namus. Į joms, kaip tai: ALDLD., ...

Paėjus keletą blokų ateina jjdSA., Tarptautiniam Dar- ■ 
binmkų Apsigynimui, ku
rios yra išrinkę komisijas,

je kadaise buvau ir aš) grei
čiau patiki buržuazijos didla- 
(piąi “informdcijdms,” negu 
darbininkiškiems laikrąŠ- 
v • ' t . 4 a ’ I r Jciams. . •

Matėsi demonstracijoj ir lie
tuvių,;bet toli gražu he tiek, 
kiek jų kenčia nuo šio krizio. 
'Mat, vieni laukia, kad kiti 
jiems iškovotų, o kiti laukia 
pasibaigiant krizip. ir ateinant 
vėl “gerų laikų.” Bet tai sva
jonė’ Darbininkai tegali pa
gerinti savo būvį, tik tvir
tai susiorganizuodami j revo
liucines organizacijas, kurių 
priešakyj stovi Komunistę 
Partija.

Viską Mačiusį.

prieš badą, prieš tuoSj į ku...< ...... -etiįęo

Žinoma, pats popiežius 
ir kunigai netiki tokioms 
kvailystėms. Bet jie tuomi 
dar labiau nori sumulkinti 
tuos darbininkus, kurių | 
protas yra užnuodintas re-llynsiūlių ir, kapitonui palie- 

i mtmist^ Partijos vadovybe |Ilginiais burtais. ‘""A ,=
."ikovai prieš, ;impėriali$tįnį /'' ——— ...

P’j karą,, pavęriimųi <. injpęrią-l .,,Begyje dešimts metu nuoĮma p,adejo' *nto- kuomet
lįstų karo: į ikarą sunąiMini-<1920 iki (1930 m./Amri’ikoj „g„o,
mui kapitalizmo. u.i <<«! moterų, dirbančių už algas, daug -sykiu buvo- mūsų, draugai!

— ; /'* ? ’skaičius’ pa'didejo ant pus- iš jų atiinti. ‘Pasekmėje:visko,; rie. pl’ie 'organizacijų da ne 
> Nežiūrint kokie!’ J.ajis^ait-’* trečio miliono, pasak ”Jung- ..J, ’tapo suhreštuotb—

liavimai,' kokios kalbos ne- tinįų Valštjjij Belizo &a$6t4j/ -L -- 
būtų apie karą tarp Amjeri-; to. TT’ 1 " v 1 ' 
kos ir Japonijos, 'šiuo tar-: t .
pu; visi ženklai rodo, kad 1 ninkiuj 11,000,000. ’'
ąvarbiąusia gręsiąz fanj>erik^ Dąbąr11 bedarbių ’ moterų |
listų karas prieš Sovietų yra iki'‘trijų rtiįlionų.Dii>);kapitalistinė spauda informuo- 
Sąjungą. Taigi, < ’darbinim bančiųjų algos nukapotos.’ij^/sąVo skaitytojuš. 1 Kuomet 

’kų užduotis dar labiau buy- nuo; dešimts iki 40 nuošim-jf^?
ti savo jėgas į daiktą, kad čių.; > ' y ■ ■ - • ■ •

nęs. j savo namus.

iš priešais keli desėtkai mė-

1 puš, kaip tigrai puolė minią, ... .
paleisdami buožes į dauba. Mi- ir pavieniam nariams

laiks nuo laiko mus lankau 
tiems. • ’. * <-; policmanai, "Susgriebę mūsų 

draugus/ pradėjo tempt, tai t •» < . . J : ■. Į .Taipgi^', aciu ir tiems,' kji-.

l.

liavimai, kokios 'kalbos lie

kos ir Japonijos, šiuo tar

. _______ i*—; priklausė’•’o mus ’atlanko,
b ir' 5; vyrai. > Dauge- ’ Tikimės,, kad tokie (įai'bi- 

Viso priskaitoma už al-1'i brt teko ir j ninkai ir. .darbininkės da, la-
ga dirbančių motėru darbi-.i 2. . • ? L keliems tapo įiau susįriį ?u mumis, arti- 'gą uiiuaiicių įnamių uai ui «(atbukintos nosys,-d’vienas at-!

' '■ 1 ‘ ' .'jšidūrė ligonbutjj.
; Dabar noriu pabrėžti,' kaip

■ Kuomet

10 dicifų. - ' Negelbėjo kai1 sė bando nupratinti nuo

Tačiaus darbininkai ne-

Beje, feikeris -Cpę -^ali 
laikyti ir demonstrąoijąšįir 
maršavirnus, niekas jąr| 'ne
kenkia. Atbuląi, vagiančio
ji klasė visaip jam .’padeda. 
Jjš, mat, yra buržuazijos 
įrankis. . ,. ,

iresniais ryšiais, kuomet jie 
įstos į darbininkiškas orga
nizacijas ir' taps nuolati- > 
niais aktyviais darbuotojais 
darbininkų klasės reika
lams.

Būtų labai linksma mums 
matyt komisijos ir nuo ki-

7 . f ' -i ? ■ j — :

’ ' ’ propagandą .tarp moterų
■; darbininkių,- jas organizuo- 

moterų ti. Aišku; tą darbą geriau-.

i
apginti darbininkų valdo* 
mą šalį. ' *'

' darbininkių Amerikos pro-'Į faa atlikti gali darbininkės,; tokių organizacijų, kaip pa- 
Mandžurijoj randasi sų- Jetąrįąto eilėse. Milionai jų I priklaūsanpios prie Komu- šalpinių draugijų arba kliu- 

virš 100,000 rusų bąltągvąį-“ ^bedarbių armijoj. . , nistų Partijos. Todėl būti- bų. apart čia suminėtų, 
diečių.

Charbine,

milionai

. nistų. Partijos. Todėl būti- bų. apart čia suminėtų.
• . ■ I i Labai svarbu mįlionųs tų na pareiga kiekvienai kla- Draugiškai, J. Krauce-

Mandžurijoje,! darbininkių padaryti kovo-Isiniai sąmoningai darbiniu- vich, E. Berkman, B. Dne- 
rusai baltagvardiečiai--sveĮ-1 tofemjš uz savo ir abelrtai kįei patapti Komunistų Par- gian.
kiną Japonijos impęęiąjis- jd^biniųkų klasės reikalus, tijos ų^rę- ! . •
tus,i kad jie užėmė ^ą iųi^s- 'fięikin'j skaistį komunistinę ., '

■i • ■ ’.I ?: i : J ’C it - i / • • ■ ■■ t ; j ■ i !.,)(• \ j i

, j East .Bęstop, lytass., imi- 
,nJ‘, S. , 'grącįjo.s narnąs. <

< > I A W ■ , f: . 4*.

tiLULy.be


K

15

►

PHILAELPHIA, PA.

inžinaiskosi

kompro- ma,

pabūgė-

i

‘laisves” Redakcijai
Da-

MONTREAL, KANADA

4

perda- 
m. ge-

te, kad ' komunistas kalbėjo.

šikšnosparnius ir kuogreičiau- 
sia meskime laukan juos iš 
darbi n i n k i šk ų organi z aci j ų.

M. Gudas.

“Laisvės” Dalininkę ir Skai- 
, tytojų Susirinkimo

Amerikos Komunistų Parti-

i ma darbininkų, kurie

Iš tokios bedarbių padėties 
ir negalėiimo išsimokėtivduok- 
lių gali su ironija tyčiokis tik

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Bal ų, Koncertų, Ban- 
Icietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

1 j.nuvarginę narius, 
nariai ipykę, tai

1 aš dažnai pirmininkauju 137. 
kuopos susirinkimuose; tai ko- ! 

į kili gi būdu aš tenai pirminiu-| 
‘kauju? Jeigu pirmininkau-

Ii jums uždrausti eiti, kur jūs I
norite. • • ‘ Į

Darbininkai para p ijonai, I
■meskite tą mųlkinyčią. Ar ne

nu
Pa. '•A-
buvo ...
naktimi
hot jie
benlcsj Nuua-Tone.
laiko
mano
Tone

Laisvė” virto “bimbiz-1 1 as pats majoras, ouvęs pir- 
įmo” reklamacija ir tam pana-' m’au ma'joru, brutalę kovą ve- 

. ' dė prieš Kensingtono tekstili- 
industrijos d a r b i n i n k u

. Bu-

kuri vos tesudaro’pusant-
asabos, tai “L.” ir
to nei biskelio nenuken- kurių

. Toliau sakote:
Į pasekmės labai liūdnos.

cijose; jose tik buvo nurodo- 
kad, korespondentų su-

J tingai tuos, kurie negali nau-
Toronto Kun. Garmus Negali dot'. svetimą kalbą.

. ....... . Montreale, ' 
i verčiamas gyvenimo 
.bių, rengiasi apleisti 
: ir dar paleidžiate

pasakys? Atsiminkite jūs, kad'tjn§ 
tai jūs einate provokatorių

viešai pasirodyti kaipo 
opozicionierius}” o nesidangs-

> var-"
dais, tai pamatysime jūsų “spė

bas, demonstracijas ir tam pa- 
. Darbinin-

Nuo Redakcijos, — Nįekas 
Vie-} neprimetė kliubo valdybai va-

reikia išsirašyti
kurį užlaiko i A.L.D.L. j karinę, giįsinat 137 

‘" šiais metais stovėsite 
Joj”-

no miestą skolose su nesvietiš
kais graft a is.

A. Smitas.

k p., kad 
“opozici- 

ganėti-Į joj’\ rpa-j nieko nuostabaus. 
Todėl, | A.L.D.L.D. 137 kp. njeko ge-1 

, kad toj draugijoj yra daugu- 'resnj0 jr nesitiki i

rUiegu i-

Trečiadienis; • Vas.: 10; • 1932 
______ .1 .

KANADOS DARB1NINK AI.PRISIDtKIM PRIE
ALKANŲJŲ BEDARBIŲ MARŠAVIMO

Puslapis Trečias

raportavo pilnomis sumomis,1 ta skaitę tuos laikraščius.” 
kad kliubo įplaukos viršijo iš-1 
laidas ir tokiu būdu apie virš! 
$700 pasidaro savotiško pelno.! 
Bet nariai tuoj pastebėjo, kad 
čiit priskaityta kliubo esančių 
pinigų banke procentai, kurie 
nieko neturi su tokiomis įplau
komis, ir šios pastabos šimans- 
kiniai negalėjo užginčyti. To- į 
kiu būdu išlaidų buvo dau-;
giau, negu įeigų.” 

Pasakymas, kad norėjo ap

 

gauti nariūsSiiJoūtent, kad iš
laidų buvo daugia 
plaukų, yra inkriminayi as 
visos valdybos ir knygų per

žiūrėjimo komisijos. Mes no- 
! dalijančių darbininkų iš. namų rime pasakyt, kaip redakcijai, 
'• mifitnas alkanųjų. šitoks taip suklaidintiems skaityto

ji nansin is 
raportas buvo atspausdintas, ir

[ yra reikalinga, kuomet pas 
i mus tiek pirmiau ir dabar sa
vitarpinis lavinimasis , 'apleis
tas, o dėlto stoka, veiklesnių 
draugų mūsų judėjime. ,Ne- 

i kurios korespondencijos telpa 
I per ilgos, bet už tai redakci
jos negalima kaltinti. Visi pa- 

”1 geidauja, kad korespondenci
jos būtų rašomos trumpos ir 

dirbtuvių. Kad daugiau 
bėdnVnm ! korespondencijų iš dirb-

I tuvių, reikalinga organizuoti 
korespondentų biurus, reika
linga visose mūsų organizaci
jose turėti ant dienotvarkio ra- 

■ pertai iš dirbtuvių, streikų, 
demonstracijų, mėtymai ba- 

I j — x:,.' .i.. ..i
| ir mirimas alkanųjų.

TORONTO, Ont. — Diena Kun. Garmus po to šaukė 
iš dienos Kanados bedarbių net “konferenciją” apkalbėji- 
padėtis sunkėja. Bado šmėk-' mui, kas daryt su tais parap., 
la žiūri tiesiog į akis. Bet j kurie buvo mūsų parengime, j 
kapitalistinė valdžia nei kiek ! 
nesirūpina bedarbiais, bet vis i 
dar jabiau persekioja kovojau- ’ 
čius už duonos kąsnį darbiniu-1 
kus. Tam tikslui nesigaili di-} 
džiausiąs sumas pinigų išleisti, i -----1--A_ .1---- j_ l -_ ...»-------- !

darbininkams.
i kunigas turi ant jūsų kišenių? 
Kaip jis gali užginti jums eiti 
Į kokius nors parengimus? Jūs

■ užsimokate iŠ savo prakaitu ! būdas išvystys trumpus ir la-įjams, kad metinis 
uždirbtų centų ir niekas nega-• bai svarbius aprašymus, pąna-j

šiai, kaip telpa “Daily Worke- .visiems nariams išdalintas. Ra-

Prisamdyta daugybės visokių 
šnipų, kurie kiekvieną revoliu
cinį darbininką visur sekioja.

Tokiai padėčiai esant, vie
nas kelias darbininkams belie
ka—kovoti. Tik organizuotai 
spaudžiant valdžią, 
sime priversti, kad 
bedarbiams pašalpą, 
išeities nėra. Ta

Išmestų juos iš parapijos, bet p.\ 
ir dabar jau nėra iš ko’dole-j1S 
rių pasirinkt. Gyva L_.............
mulkintojui.

Norėtųsi pasakyt porą žo
džių broliams parapijonams 

Kokią gi teisę

mes gaĮė
ji duotų 
Kitokios j 
supranta ■ 

dauguma darbininkų. <
Darbininkų Vienybės Lygos laikas būtų susiprasti ir eiti 

vadovaujami, Kanados darbi-! pas darbininkus? Mes sau-į 
ninkai rengiasi prie alkanųjų kiam jus ir šauksim, kad jūs j 

d. esate darbininkai, kaip ir mes, 
miestus ir jūs turite ateiti pas mus. | 

Alka--Mes nieko prieš jus neturime,.;
delegacijos įteiks po- i Ne vienas iš mūsų sunkiai nu-; 

kenčiam del to, kad mes dar
buojamės pasiliuosavimui, kaip 
mūsų, taip ir jūsų iš visų mul
kintojų ir kapitalistų jungo.

Draugai darbininkai-parapi- 
I jonai! Tik su darbininkais ei- 
I darni mes tegalime išsikovoti 
sau teises iš kapitalistų ir jų 
valdžios.

Parapijonu Draugas.
--- O---  

TORONTO, Ont. — A.L.D.
L.D. 162 kp. mėnesinis susirin- 

i kimas įvyks sekmadienį, vasa
rio 14-tą dieną, Ukrainą Dar
bininkų svetainėje, 300 Bath
urst St., 2-rą vai. po pietų. 
Šiam susirinkimui yra labai 
svarbių dalykų apsvarstymui. 
Visi nariai būtinai turite atsi
lankyti. Reikia dalyvauti vi
siems draugijos veikime.

Kuop. Rašt. J. E.

maršavimo. Vasario 
įvyksta į provincijų 
alkanųjų maršavimas. 
nųjų 
nams savo reikalavimus. Juo 
daugiau darbininku rems tuos 
maršavimus, daugiau spaudi
mo darys.—tuo geresnės pa
sekmės.

Kovo 3 dieną bus alkanųjų 
maršavimas į Kanados sostinę. 
Tenai visos Kanados bedarbių 
ir dirbančiųjų atstovai patieks 
valdžiai savo, bedarbių, reika
lavimus.

Mes žinome, kad bedarbiai 
jau nieko neturi dabar. Jei
gu pasijudinti kur, reikia kaip 
maisto, drabužių, taip ir pini
gų. Juk reikės juos apvilkti, 
papenėti. Taipgi reikia pa
skleisti atsišaukimų į visus Ka
nados darbininkus išaiškinant 
to maršavimo tikslą, kad visi 
darbininkai remtų alkanųjų 
maršavimą. Tai būtinas rem
ti reikalas. Kilnesnio darbo i 
nėra, kaip padėti alkaniems iš-; 
sikovoti nors sausos duonos. 1 
Tik pamąstykite, koks jų gy-! 
venimas. Kapitalistinė spauda } 
praneša, kad šiaurinėj Kana-1 
dos daly šaltis pasiekė iki 49 ' 
lapsnių žemiau zero. Q tenai

Taipgi pageidaujama duoti 
daugiau “Laisvėje” įvairių pa
tarimų apie streikus ir bedar- 

i bių organizavimą. Paduoti 
į daugiau žinių iš Kom. Parti- 
I jos organizatoriaus leidžiamo 
1 laikraštuko, kuris aiškiai nu- 
'jrodo, kaip organizuotis, kaip j 
stovėti kovose, kad P 
klaidų. Tokie raštai nėra pa-Į 
slepiami nuo šnipų ir panašių j 
elementų. Instrukcijos yra 
organizacijos įrankis, ir jis tu
ri būt išguldomas, kaip jį su- 
gabiąu vartoti.

Kas liečia “Laisvės” finan-

Taigi, ' gerbiamasis lepšy, 
I kodel nepažymėjot, kas ir kur 
! nustojo skaitę tuos dienraš
čius “L.” ir “V.”? O jeigu ir 
nustotumėt jūs visa “kompani
ja,” 
ros 
nuo 

l tės.

ištikimas dievo-Pruseikos ąlpašjčiau ne1 snlyg didžiumos narių 
talas Toni: Kas link tamstos ; noro, tai, žinoma, sykį išrink- 
priekaišto, kad “nematai su-! tų ir daugiau netektų man 
sirinkimuose nariu, o vien tik užimti tą 'rietą, bet dabar jūs 
žinai iš blankų,” tai geriausis i patys pripažįstat, kad dažnai 
bus tamstai šis receptas: nors • man. ta vieta tenka.
vieną dieną prieš susirinkimą i Mes, A.L.D.L.D. nariai, pri- 

V.” nelankyk “linksmins vieteles,” 
počenčaly” nestokuoja,

Vajaus tai tuomet tikrai praregėsi.
Ar i O del 16 išsibraukusių na-

' kuopos, ir be to
į “daug veiklių narių,” jei žinai

papvAiiico iciucii iiuuiiud. ni i (1C1
! tai del nepasitikėjimo darbi-| rįn iš 137

. ninku tas “liūdnumas” įvyko ? I “daug veil 
f Juk tai del baisios bedarbės ir ' tai kodel iš tų veikliu" nei vie-i 
L Canados dolerio nusmukime. [ no neišvardinai? čia taipgi' 
. Bet visgi, nors prie sunkiau-; u*imi melagiams role. Dauge-':

porte aiškiai pasakoma, kad 
turtas per pereitus metus pail
go 'ant $756.46, neskaitant 
nuošimčių už 1931 metus. Tai 
kaip nesisarmatina meluoti tas 
Tamstų “reporteris,” pasirašęs 
dargi kliubiečiu? Turėtumėt į, 
žinoti, kad valdyba yra atsa-' 
kominga už finansus ii: l__
narys, patyręs klastas, galėtų Į 

išvengus i patraukti atsakomybėn valdy- į 
bą. 
slėpus.

Toliaus, “L.” iš 8 d. sausio 
įtariama pirmininkas d. A. $i- 
manskas susukime kokių tai 
pinigų del Friends ,ęf Soviet 
Union. Del to mitinge buvo 
įrodyta, kad šimanskas nieko 
bendro neturėjo su jokiais pi
nigais del Friends of Soviet 
Union. Del minimos draugijos 
surinktas aukas $8.78 
ve d. P. Plungis 1930 
gūžio mėn.

Taip pat “L.” iš 14

|sinę sunkesnę padėtį delei‘be
darbės, kur daug darbininkų 
negali užsimokėti už prenume- 
ratus, daug parengimų nepa
vyksta. delei bedaroė^, mažiau 
aukų suplaukė del tos pačios 
priežasties, tai pas diskusąn- 
tus supuolė bendra mintis, kad 
“Laisvės” darbininkai turės 
mažinti algas, idant palengvi
nus dienraščiui. Abelnai dar
bininkai vieni nedirba, kiti dir
ba po dvi, tris dienas į savaitę 
su labai apkapotom algom.

Prie galo buvo, pakeltas 
klausimas delei vykimo j 
“Laisvės” suvažiavima. I 

[draugų tuoj pakėlė rankas va
žiuoti. Visi pasižadėjo orga-

; nizuotis masiniai ir vykti ginti valdyba.” 
n t iri nnni’f n niejf n ntn. •..‘i .i

! valome dirbti pašalpiuėj drau
gijoj solidariai ir drauge turi- 
■ me budėti, kad ši draugija su
šelptų kritingoj valandoj esan- 
1 ti darbininką ir kad jina. ne- 
(išaugtų i priešą darbininkų j

’ ! dėjimo.
1 -----O-----

-.y.k- į Tam pačiam “Klampynės” 
Į kitas ' numeryje, Pruseika savo “ža- 

. kuris i rijose” rėkia, pamišęs iš džiau-
sių sąlygų, keletas skaitytojų ! ns draugu persikėlė
buvo gauta. O ve kur irgi rė-jkuopas, o koks vienas, 
kiate veltui, be jokio pamato, randasi Montreale, tai ir tas 1 gsmo, kad gavo glėbį purvų iš

aplinky-! Montrealo, kuriais drabsto ant 
Kanadą.; A.L.D.L.D. narių.

Draugai, persitikrinkime iš 
i tos D. Tonio giesmės^ kaip 
I melagingai ir k f ‘Klam

Sakote, “kuomet ėjo klausi
mas S. ir D. P. D-joj, kokius 
laikraščius reikia išsirašyti Į 
kliubą, 1
D. 137 kuopa ir minėta drau
giją,” tai “L.”,ųegavo

i nai balsų. Bet kodel ? i pyne ro visais bendra-
i darbiais apgaudinėja ir šmei-,

jūsų, bet darbininkus. Teiskim tuos 
suviiii tik kuopos susirinkime kviečiu

- socialfašistų ir iki -šiol dar ti- ; .....
----- į ki jųjų gražiems obalsiams. O ‘ w

Į žinoma, prie jų dar prisidėjo sa\r0 veido įvairiais 
._ie .visa prūseikinių kompanija.

Ir dar, godusis garbės po- 
O čia apmeluojama pasi-ineli, toli prasilenkiat su tei

sybe, kur sakote; kad didžiu
mą narių pašalpiuėj d-joj su
daro A.L.D.L.D. 137 kuop..na
riai; tikrumoj jie vargiai tesu- 

I daro vieną trečdalį minėtoj 
į draugijoj; o jei sudarytų did
žiumą A.L.D.L.D. nariai minė
toj draugijoj, tai be abejonės, 
darbas eitų daug 
giau ir sklandžiau.

Taipgi ir čion, p. Toni, var
tojate perdaug skystą dema
gogiją, kad “pasirodžius “N. 

dauguma draugų 
[draugiškai ją pasitiko.” Ir 
štai “draugiškas” pasitikimas. 
Butkus su kompanija išvogė 
dienraščio “Laisvės” skaityto
jų antrašus, ir tais antrašais 

Į naudodamiesi, bruka savo 
} “Klampynę” kiekvienam “L.” 
|skaitytojui. O iš darbininkų 
I jokio prielankaus atsiliepimo miau 
“Klampynė” nesulaukia. Čion j 137 kuopos 
paduosiu vieno bedarbio išsir; sudaro S. ir D.P. Draugijoj, o

I reiškimą, kuris iki šiol dar ne- 
neb.uvo. ! prigulėjo jokiai organizacijai

Kadangi S. ir D.P. Draugi
jos nesenai buvo susirinkimas, } 
tai, matomai, D. Tonis vieno ! 
milimetro atmintį teturi, būk ' 
tai aš “labai spyriaus,” kad 1 
išrinktų mane į minėtos drau- gaivos . • « • , z ' nuldiimgijos pirmininkus, o į kitas j 
valdybos narių vietas nepaini-} 
kiau savo kandidatūros.” Me-! 

pasekmių-} Juoji: aš kandidatavau kaip į i 
I pirmininkus, taip į finansų se-1

d. sau-J Gadynei 
šio gerbiamas P. Buknys daug 
rašo apie minėtą kliubą, pagal 
girdėjimo nuo “pasitikimų 
kliubo narių,” pagal Buknį. 
Ten minima, kad “Sklokinin- 
kai Šimanskis, Benderis, Mer
kis taip daug kalbėję, -malę, 

ir kuomet 
____ i įpykę, tai Šimanskas 
paukšt ameriuku ir uždaręs 
susirinkimą, neleidęs rinkti

kretorius; o paskiauš į revizi-i 
jos komisiją likau išrinktas, i 
Ant galo savo giesmę giedate, i 
būk manęs neišrinko todėl | 
į pirmininkus, kad jeigu ne-} 
patiks man koks asmuo, tai I 
kalbėti neduosiu, o tą būk tai i 

i dažnai aš praktikuoju pirmi- ! 
' ninkaudamas 137 kuopos su-! 
Išbrinkime. Bet jūs patys savoj 
giesmėj pasirodote, kaip klas- 
tingai meluojate; tik ką pi)'-!

sakėte, kad A,L.D.L.D. i 
nariai didžiuma i

i “Dabar organai yra 
stiprūs ir sveiki”
\š kenčiau i>er daugelį metų nuo ailp- 
orranų.'' rašo p. U. Janusas. Reading, 

turėjau prastų skilvį. Mano inkštai 
silpni. Aš buvau nervuotas, tupėjau 

skaudėjimus ir nemiegodavau gerai 
Aš ėmiau daugelį visokių vaistų, 

man negelbėjo. Pagalios aš gavau 
| mažiau kaip savaitę 

aš pasijaučiau daug geriau. Dabar 
organai yra stiprūs ir sveiki. Nuga- 
yra pastebėtini vaistai del silpnų, li-

> žmonių.”
->se pasaulio dalyse yra milionai žmo

nių. kurių sveikata ir stiprumas tapo at- 
steigti Nuga-Tone ir jeigu jūsų sveikata nė
ra geriausia, arba jeigu jūs jaučiatės pase
nę prieš laikų, būtinai imkite Nuga-Tone. 
Jeiizu apt iekininkas neturi jo. paprašykite ji 
užsakyti iš savo urmininko. Žiūrėkite, kad 
gautumėte Nuga-Tone. Substitutai yra be 
v ri tės.

'BROOKLYN LABOR LYCEUM

laikraštį nuo oportunistų ata
kų.
gyrimo “Laisvės” rezoliucija ir I

T • Priimta 
| smerkianti ’protesto rezoliuci
ja prieš Lietuvos budelį Sme
toną, kuris kėsinasi nužudyti 
Kasparaitį, ir pasiųsta kable- 
grama. Kita panaši rezoliu
cija pasiųsta nuo visų darbi
ninkiškų organizacijų iš Phila-’ 
delphijos.

Vasario 4 d. bedarbių de-;
J.U1V JL/aiv vYvinciiv. į oi i----------------------,,.i naujojo majoro [ l?wotu pcio
susirinkimą atsilankė apie 30 , Moore valdžia buvo suorgani-1 artimiausioje “Laisvė 

Iš diskusijų paaiškė-. f-avas_ T500 PoliJj°ssu ilgomis įje.
Laisvė,

♦ . . . • v' i Taip,; gerbiamieji, hvvmw.'pn^uicju įv/yku v

Susirinkime priimta, ūz- į Merkis visai nekalbėjo. Mitin-1 (tai d. Belesloyo) : 

daugelis bedarbių gyveno pa- jos* Lietuvių Frakcija buvo su-; surinkta aukų $6.
prastose savo susikaltose bū- šaukus “Laisvės” skaitytojų iri 
delėse. Ar ne baisu! 'jos dalininkų susirinkimą, 5 d.

~0—~......................... į vasario, kuriame buvo apkal-
_____ __________ ____ _ j” su
važiavimas ir jos linija. Dar 
pirmą syki. Philadelphijos eili-

Smagu prisiminti, kad drg. bama šaukiamas “Laisvės 
drg. Timbokui, Kan. Komunis
tų Partijos sekretoriui, kuris, 
už darbininkų rejkalus beko-1 nįai nariai' diskusavo dabarti- 
vodamas, papuolė 5 metams į ngs “Laisvės” pakraipą, jos 
kalėjiman, atsišaukus per Sū-; trūkumus, gerumus, lyginanti

prie “Daily Workerio.” Į šį i monstracijainų ir Dukterų Draugijos susi
rinkimą del parėmimo alka
nųjų maršavimo, 
darbininkai virš 
dolerių suaukojo, 
darbas!

ant vietos [ ciraUgų, io vlJOIXL101JLZ ,
vienuolikos |j0> kad “Laisvė,” pasilikus po ■ buožėmis, gesų bombomis, ma-1 
Pagirtinas pjjna Kompartijos kontrole, Ii- šininęmis kanuolėmis ir stip-i 

___ pilnai suproletarizuota, > riausiais^ ugniagesių inžinais, J 
Bet socialfašistai per “Nau- j da.ugiau pritaikinta prie darbi- Aad ištaškyti baduolių demon- 

" i” grąsina draugijai at-1 ninku vedamų kovų prieš bur- į stra.ciją, kurios jie buvo pasi
tepi, kam buvo leista į žuazijos puolimus šiuo bedar-1 ren£'£ nedaleisti. Pirm de-Į

gą uždarė Aleksiejus, kaipo 
| vice-pirmininkas, kuris ir vedė 
susirinkimą laike diskusijų.'

Taip tai, gerbiamieji, per
daug jau prirašyta keistų da- 

įlykų. Klįubiėti, tai nepavydė
tinas tamstos susirūpinimas, 
bet nepamirškit, kad inkrimi- 
navimai, apvaginimai gero ne
atneš ir tamstoms.

Užtai mes prašome šį paaiš
kinimą 1 ištisai perspausdinti 

is” laido-

949-959 Willoughby Ave, 
.. Jęl., Stagg S84T

jienas” grąsina draugijai at-injnkų vedamų kovų prieš bur- į straciją, kurios jie buvo pasi
imti čarterį, kam buvo leista į žuazijos puolimus šiuo bedar-iren££ nedaleisti. Pirm de-j 
parinkti aukų. Ar ne niek- j bes, algų kapojimo ir bado j menstracijos kapitalistų spau-: 
šai!? Kokią teisę turite kont-1 metu. " 
roliuoti darbininkų sąžines ir | reiškė, kad palyginus 
kišenius? Nenorėjote, ir ne- < Vę” j . - .
davėte. T ” ' ’ 1
paimta nei cento. Be to, juk i ma> kurių šiandien jau nesi-^uos karžygius prie 
šnipai nebuvo atėję ir nema- mato. “Laisvė” artinasi prie ' rP^s0-

Daily Worker” pakraipos, lietaus ir silpnesnių 
demonstracija

Su pagarba,
P.Š.D.L.R.S. Valdyba: 

Pirm. Adolph Stankus. 
Sekretorius Paul Plungis. 
Fin. Seki’. Juozas Mjkitas. 
Iždininkas Egen Adams.

i “‘Klampynės’ ašmenoriu nei 
į. rankas paimti; nors ją kiek
vieną savaitę atgrūda. Ka
dangi aš žinau, kad darbinin
kų išgamos ir socialfašistų bro
liai Pruseikos ją diriguoja, ka
pitalistų naudai ir klaidina 
darbininkus, todėl su pasipik
tinimu atmetu ją.”

Ir iš daugelio darbininkų 
girdėti panašūs išsireiškimai 
linkui “N. Klampynės.” To- 
liaus Toni, primeti A.L.D.L.D. 
Centro sekretoriui d. Šoloms- 
kui. “Popierinį džiaugsmą,” 
kad “137 kuopai laike vajaus 

1 gauta 29 nariai,” . (30 narių 
; gauta) ; “dauguma iš jų kvo- 
; derinių.”

Pora mėnesių atgal pats gy
venai. ekonominiai, kritiškam 
padėjime, o ‘dabar tyčiojiesi 
iš bedarbių, kurie nepajėgia 

j ant syk sumokėt narines duok- 
1 les už visus metus, o mokasi

“Naudojau Pain-Expel!erį ir Tuojaus 
Atgavau Savo Sveikatą”

“PATN-ENPELLERTS sugrąžino man sveikatą. Per suvirs du metu'ai kanki
nausi su skausmais pečiuose. Išleidau daug dolerių daktarams, kurie Užsispyru
siai reikalavo, kad gulėčiau lovoj.

_ “Mano draugas patarė man, kad jei aš trinčiau skaudamus sąnarius su EATN- 
EXPELLER1U, tain tuoįaus išgyčiau. Paklausęs savo draugo patarimo pradėjau 
naudoti PA1 X-EXPELLERį ir tuojaus atgavau savo sveikatą.” ‘

(pasirašo) B. D., Philadelphia’, Pa.

— PAIN-EXPELLER*
Įreg. J. V. Pat. Biure

Per suvirft 60 metų tikras;^ EnkerPAJN- 
ENPELI.ERIS gelbėjo darbininkams “sugtjžti. 
vėl prie savo darbo.” .Sustingę sąnariai, skau
dami muskulai, skausmai pečiuose, įcumatiški 
gėlimai. strė'ndiegJis, neuralgija ir kiti pana
šus skausmai greitai pasiduoda šio puikaus 
liniinento dideliai gydančiai galiai.

Ką PAIN-EXPEI.I.JF.RIS padarė kitiems, 
jis padarys tą patį ir jiitns.
Kaina 35c. ir 70c. ‘ Parduodamas Visur 
"Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbazenkliu.

Visa eilė draugų- išsi-1 da baugino bedarbius, kad jie;
■v, “Lais- apsisaugotų pavojaus. 1...........................    ...

Nenorėjote, ir ne-įVę” metai tam atgal, joj buvo ; n°l< kovingumas darbininkų ii’ gystės minimose koresponden-
Draugijos pinigų ne- J <jaug negeistinu raštų talpina-1 nepaisymas tų baubų privertė

. .. z..-.., . - . .z— i.....y-u “j------ _
’L \-zK> ji y W A A <Z Jk A KJ V.L .

Nepaisant smarkaus pratimu, tūlos skaitlinės buvo ; dalimis, Ji, tą iaktą^ aiškiai ži-

pavyko. j atrodytu didesnės kliubo įp'lau-i PO 2-3 metus kaip be darbo irIš kur jie sužinos? Kas jiems Oportunistai sako, kad dabar-} V, 
------i-.-o _ ... . (Tas pats majoras, buvęs pir-

šnipų pareigas! Bet nieko ne- §jai, bet patys darbininkai sa-
gelbės. Jūs greičiau išbėgti iš ko> kad “Laisvė” niekad tiek : nes industrijos 
draugijos turėsite, kuomet dar- nerašė apie darbininku kovas, ! streiką, kurį sukriusino. 
bininkai pažins jūsų darbus, ju intensyvi organizavima i ' v?s majoras Mackey paskandibininkai pažins jūsų darbus,1 įu į
negu suspėsite atimt čarterį. darbo unijas, bedarbių tavy- 1 
A.L.D.L.D. 162 kuopa irgi par bas, demonstracij as ir tam pa- I 
rengė vakarienę alkanųjų mar- na§iaj, kaip dabar. Darbinin- 

Padaryta plačiai kalba, kad “Lais,-} 
ve” patapo gyvas darbininkiš-: 
kas laikraštis, išlaikantis ko- ■. 
rhunistinę poziciją. " j

Nekurie draugai darė išva- Gerbiamoji Redakcija!
'das, kad “Laisvėje” trūksta iš-1 
tisų teoretiniu straipsnių, ku
riu galima būtu išversti iš 
“Daily. Workerio” ir kitų žy
mesniu žurnalų svarbiais die
nos kylančiais klausimais, ku
rie pamatiniai arčiau supažin
dina veikiančius draugus, ypa- kurių deliai nutarė duoti seka

mą pareiškimą:
, “Laisvėje” iš sausio 13 d. 
plačiai rašoma apie metinį

’ mitingą, ir tarp kitų tikslių iš- 
j kraipymų žymima štai kokis 
inkriminavimas:

“'Na, ir štai, kada įvyko su-, 
tame susirinkime 

už
no
tai 
Jie

savim ui paremti, 
pelno $16.56.

Bet negana to; reikia remti 
ta žygį ir moraliai. Reikia ei
ti ir patiems į demonstracijas, 
kurios bus tam maršavimui 
paremti rengiamos. Tik ma
tydami, kad visi darbininkai 
eina išvien, kapitalistai “su
tiks” išpildyt alkanųjų reika
lavimus. Jie jausis priversti 
tatai padaryt.

Darbininkas.
—o---

Suvaldyt Parapijonu
TORONTO, Ont. — Kada 

cirg. R. Mizara buvo Toron
te, kalbėjo apie Sovietų Są
jungą, buvo atsilankę į pra
kalbas gerokas skaičius ir pa
rapijonu. Visiems patiko pra
kalba ir bendrai visa vakaro 
programa.

padėtos ne savo vieton, idant Į naL kad daugelis draugų jau 
j i j i • i — i i • _ _ K 1  ' rm mnfiio Izm’-n /lai’IvrK ipI x — ' •*'

! neturi iš niekur įplaukų pra
gyvenimui ; tai tokiam draugui 
yra gana brangus ir tas.kvo-

kos. “Laisvė” gi leidžia savo 
špaltose pakalbėt vieniems ir 
kitiems anie organizacijos da
lykus, kaip kad jie supranta, deri 
O kai del drg. Bukniq straips- ■ 
nio,\ tilpusio 14 d. sausio, tai 
kliubo valdybos nariai, geriau 

|įsižiūrčię, patys atrastu, jog 
j ten Buknys nesako, kad tame 
'kliubo susirinkime kalbėjo 
i Merkis. Benderis ir Šiifians-J 
/kas. Eina' kalba apie skloki- ' 
i ninkus abdnai, kurie . “vienas 
po kitam ėmė balsą” ir t.t. ;

Philadelphijos šiaurinės 
lies Lietuvių Republikonų Su
sivienijimas laikytam susirinki
me 19 d. sausio, 1932 m. svar
stė keletą aprašymų Tamstų 
vedamam dienrašty “Laisvėj” 
apie vi išminėtą Susivienijimą,

A. F. STANKI!
GRABORHJS-ITNDERTAKEH

i tbnl«»»«*ii<ijR Ir 
'isokių kapinių, 
larnattwr, >r nt

»<uKit.ėi>
r»lft<t gnu'1 k>ln»

Isldnj* nutMlrnaloa «<•! 
Norintieji crresnio pa- 

kuiną nullthbm 
«tin« pi»» « 

’ <-'»okiij knpinh) ’» <it Vainų

. Daug 
straipsnių telpa trumpomis iš
traukomis, kurie nenušviečia 
pilnai analizuojamų dalykų. 
Pas draugus yra mintis, kad į 
vietą ilgų korespondencijų ir į 
kitų silpnesnių raštų būtų ver- sirinkimas, 
Čiami ištisi teoretiniai straips-. išdavė finansinį raportą 
niai iš “D. W.” ir jie talpina- i pereitus metus, ant kurio 
mi specialiam skyriuj, nes tas re jo apgauti narius (mes 
prie savitarpinio lavinimosi pabraukiame.—Valdyba.)

i Šikšnosparnių Giesmė

“Naujosios Klampynės” No.
1932 m., patalpinta sekama 

i giesmė iš Montrealo po ant-
galviu: “Laisvė” ir “Vilnis” 
“nustoja pasitikėjimo Cana- 
doj.”

Tuojaus galima suprasti, 
kad rašyta dar tik nesenai su
grįžusio nuo Charlevoix kam
po iš Bagočiaus neišsipagirio; 
jusio žmogaus. Jis drožią, 
kad “Laisvė,” “bešmeiždama 
opoziciją, nustojo pasitikėjimo 
tarp darbininkų,” ir girdi, 
“Dauguma mūsų draugų me-

U»23 M t. Vernnn Street 
Philadelphia. Pa

i i MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE
i i 38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
IJ A. M. Balchunas. Savininkas Tel., Stagg 2-5938
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KULTŪROS IR KRYŽIAUS VARDU
B. Jasenski Vertė V. S. Mažiukas.

^fttLADELPltflA, PA.
Lietuvių Bedarbių Tarybos susi-

(Tąsa)
Kartais nubėgdavo į namą krašte mies

to, kuriame asmuo, apsivilkęs ilgais dra- • 
bužiais ir užsidėjęs akinius, mokino chi- j v
nu tuituolių apie 40 vaikų skaityti ir ra- ^Reiškia, ir jis yra blogas, 
syti. Jis rode jiems tas raides ir saukė1 
jų vardus Pan Tcian-ke, prisiglaudęsj (7 apgavystės “knyga, 
tai prie durų, tai prie vartų, atydžiai' ■ “ ........ -
klausėsi, kaip tuos ženklus šaukia.

Vėliaus jis pradėjo tankiau užeidinū-i 
ti į kitą vietą. Netoli nuo juormarkų vie- 
tos, ant gatvės, po kiauru įvairiaspalviu i -ovA ~
dideliu lietsaigiu, sėdėdavo senas kaligia- gyventi į rytinę miesto dalį 
fas (gražiai rašantis) ir ant ilgų iš me-1 ėia platesnės. ” 
džio bei nendrių padarytu susukimų jis L 
atsargiai įrašinėjo įvairias raides. Pan į^' ^^niaė kuriu&iki' šio? mažasis nema- 
Tcian-ke, prisiglaudęs prie sienos, aty- 
džiai sekė jo ranką, o senis savo darbą 
dirbo, ir išmargintų daiktų skaičius au
go.

Ir tai buvo vienatinis žmogus, kuris 
nepuldavo ant mažo Pan Tcian-ke ir, ma
tydamas susidomėjimą vaikučio ir jo be- 
sigėrėjimą, senis juokėsi. Dienose, kada 
senis neturėjo daug darbo ir kada jo išra
šyti ženklai ant šilko ir iš nendrių pada
ryto “audeklo” plevėsavo ore, džiovinosi, j 
tai senis paimdavo netinkamus kavalkus 
ir suteikdavo jaunam Pan Tcian-kei lavin
tis rašliavos. Iš karto tas darbas be ga
lo nesisekė, bet greitai jis įprato, ir taip 
jaunas Pan Tcian-ke išmoko rašyti....

Senas rašėjas, kada jam atsibosdavo 
jo darbas, skaitydavo “šventraštį,” kny-l 
gą “I-king”. Jis turėjo didelio turklio' 
kiaušą ir sakydavo, kad ant jo yra 6.4: 
bruožai kokios tai dieviškos reikšmės, ku-1 
riuose ir slepiasi žmogaus gyvenimo liki-1 
mas. Bet to negalėjo sužinoti nei chi-; 
nu gudruolis Fu-chi, nei chiniečių tikeji-1 
mo sumanytojas Konfucijus, nei 1,450 jų; 
mokytojų, kurie tam pašventė visą savo ■ 
gyvenimą. Tad kaip gi tą gali sužinoti1, 
senis, tik gražiaraštyste užsiimantis?

Mažasis Pan Tcian-ke tą viską suprato ; 
savaip. Jis nusiskubino už miesto ir pra-. 
dėjo gaudyti turklius, o sugavęs, ilgai jieš-' 
kojo ant jų lukšto šventųjų ^braižinių, j £ajam pan Tcian-ke jis davė bananą ir 
Nerasdamas to ant; viršaus, jis sumušė | vežiojo iki vakaro po miestą, pristatyda- 
tuiklio lukštą akmeniu, manydamas, gal!mas j krautuves visokias dėžes, 
tas yra paslėpta viduje. Bet ir ten jisįngj0 apįe tėvus. Apgailestavo, 
nieko nerado. Jo akyse tas viskas pasiro- ■ rc skiriantis davė dar apelsiną, i 
de apgavyste. t ! - -

Kada jis sugįžo Į miestą, i 
nuo senio savo atidengimą; jis nenorėjo 
senelį užgauti. Bet patsai nusprendė: ne
galima leisti, kad šis senelis ilgiau būtų 
suvedžiojamas. Mažasis Pan Tcian-ke il
gai galvojo apie būdą ir, pagalios, sugal
vojo. Kada nuvargęs senelis užmigo sa
vo kedėje, tai Pan Tcian-ke atsargiai pa
siėmė viso apgavimo šaltinį, tą “šventą” 
knygą “I-king”, ir nusiskubinęs prie upės 
kranto, įmetė ją į vandeni.

Pabudo rašėjas ir apsižiūrėjęs, kad din
go jo “šventa” knyga, pradėjo garsiai rėk-1 kad žemė ne paplokščia, bet apvali, kaip' 
ti. Subėgo daug žmonių. Atsirado kai-1 obuolys. Išvažiuosi iš Nankingo, apva-j 
mynai, kurie matė, kaip mažasis nusinešė | žiuosi visą žemę aplinkui ir vėl sugrįši į tą 
knygą. Sugavo Pan Tčian-kę, mušė jį ilgai į pat vietą, iš kur išvažiavai. Atrodė keis-| 
ir reikalavo atiduoti knygą; jie manė, kad' ta, bet vežėjas tvirtino, kad taip yra. Jis' 
jis ją pavogė ir kam tai pardavė. Paga-i tvirtino, kad balti žmonės ta prirodė jau* 
liaus, pusgyvį išmetė į gatvę. i senai.

Mažas Pan Tcian-ke nesuprato to; jis j

įsu nusistebėjimu žiūrėjo į mėlynes ant 
Įsavo kūno. “Na, ir mušė; tiek to, prie 
I to jau aš pripratau”— galvojo jis. —“Bet 
j kodėl gerasią dėdė, tas senelis ra- 
išėjas stovėjo greta ir neužstojo manęs?

. Reiškia, nerei- 
kėjo man rūpintis jo suklydimu ir vogti 

. Štai atėmiau nuo 
jo tą niekšišką kaulą,—o jie įkando ma
ne, kaip šunes.”

iBet kaip gi dideliame mieste gyventi 
J skyrium nuo kitų žmonių? Čia tiek daug 

. Persikėlė Pan Tcian- 
Gatvės 

Namai dideli ir mūriniai, 
gatvėmis važinėja gatvekariai, o taipgi ir

N. į t. j

A.L.D.LD. 20-tos kuopos susirin- | . .
kimas, įvyks 8-t^ Vai. vakare, 315 , rinkimai atsibūna kiekvieną_ ketver- 
Clinton St. Būtinai'visi dalyvaukite 
ir naujų aplikantų atsiveskite.

Sekr. J. Navardauskas.
N (34-35)

-- --- - --- 4 .... Į........... ........ .... .4 

NEWARK, N. J.
L.D.S.A. 10-tos kuopos susirinki

mas įvyks vasario 12, 1932, 79 Jack- 
son St., Kubio svetainėje, 7:30 vai. 
Būtinai turite atsilankyti.

Org. K. Stelmokiene.
(34-35)

gą, 8< vai. vakare, svetainėje 1011 
Fairmont Ave. Bedarbių ir dalį lai
ko dirbančių darbininkų yra būtina 
pareiga dalyvauti šiame susirinkime.

L. Piviriunas.
(34-35)

.Detroit’, mich. 
Svarbus Susirinkimas

Vasario 10, trečiadienį, f7:30 
„kare, Draugijų svetainėj

k.n/‘ I

te. Kartą jis ėjo ties didele krautuve— 
stovi didelis automobilius, prikrautas įvai
rių reikmenų. 1 Apsidairė, ir pradėjo suk
ti iš visų spėkų priešakyje automobilio 
rankeną. Automobilis pradėjo garsiai 
kriokti. Iš krautuvės išėjo vyras su rie
baluotu žiurstu. Pan Tcian-ke atšoko į 
šaligatvį.

— O tu ką, ar pasivažinėti užsimanei? 
Sėskis pavėžysiu.

Tas vyras—chinietis, kalba nepiktai ir 
prielankiai žiūri, bet mažasis galvojo/‘Ži
nau jau aš jus. Nieko, nori prisitaikinti 
arčiau, o tada jau pavažinės per mano sė
dynę.” Stovėjo netolimai ir žiūrėjo į au
tomobilio valdytoją. r’

—Na tai ką, ar bijai, mažasis? Sėskis, 
nesu valgysiu, pavežiosiu. L

Mažasis Pan be galo užsimanė pasivaži
nėti, nusprendė važiuoti... ;

—Lipk čionai. Nesibijok, štai tau liuo- 
sa vieta. Lipk. Ir valdytojas pajudino 
ratą, pradėjo važiuoti.

Kelyje išsikalbėjo; automobilio valdyto
jas buvo Čao-Lin, gimęs Ken-Čau mieste. 
.Jis turėjo tokio dydžio kaip Pan Tcian-ke 
sūnelį, bet tas numirė iš bado, numirė ir 
moteris, gi tuom kartu Čao-Lin buvo Eu
ropoje. Dabai“ jis • gyvena . Nankinge ir 
tarnauja už išvežioto ją.

Čao-Lin buvo iškalbus ir paprastas. Ma-

Klausi- 
0 vaka- 

ir pareiš-

CLEVELAND, OHIO
Darb. S. A. 24 kuoposLiet, 

rinkimas įvyks 13 d. vasario, __
tuvių Darbininkų svetainėje, 920 E. 
79th St. Malonėkite skaitlingai at- ■ 
silankyti ir pribūkite.. į laiką. Pra
sidės 7-tą vai. vakare. Yra daug 
dalykų aptarimui. Atsiveskite naujų 
kandidačių į kuopa.

(34-35)
CLEVELAND. OHIO

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Jaunuolių 113 kuopa, rengia “Valen
tine” šoki,, nedėlioj, 14 d. vasario 
(Febr.) 1932. Lietuvių Darbininkų 
svetainėj, 920 E. 79th St. . - Prasidės 
7:30 vai. vakare. Draugės ir drau
gai! / . ........ '
pasilinksminsite prie geros orkestros. 
Mes, jaunuoliai prašome,kad visi 
remtumete mūsų parengimą ir atsi- 
lankytumčt. Įžanga tik 25c.

Rengimo Komisija.
(34-35)

vai. 
vakare, Draugijų svetainėje, 3302 
Junction Ave., bus labai i svarbus 
“Laisves” ščrininkų, skaitytojų ir 

i bendradarbių susirinkimas. Visi da- 
I lyvaukite, nes bus svarbių tarimų 
I pasiuntimui j “Laisvės” spaudos ben- 

susi- | drovės suvažiavimą ,vasario 14 d.
Lie- 1 Alvinas.

Atsilankydami ant šio šokio, l kiamos

DETROIT, MICH.
Mainierių šelpimo komiteto susi

rinkimas įvyks vasario 11 d., 7:30 
vai. vakaro, Draugijų svetainėje. At
sibus metine konferencija ir bus 
dąug svarbių reikalų tuom klausimu. 
Todėl visi delegatai nuo visokių orga
nizacijų būtinai dalyvaukite; su- 
bruskime daugiaus veikti.

1 Alvinas.
(33-34)

SCRANTON, PA.
Labai svarbios diskusijos yra šau- 

; ant 10-tos dienos vasario, 
seredoje, Italų Kliubo svetainėj, 1260 
Providence Road, Bullshead sekcijoj, 
prasidės 7 vai. vakare. Visi lietu
viai darbininkai yra kviečiami skait
lingai atsilankyti į šias diskusijas. 
Diskusijų tema bus sekanti: “Kur

Veda Stcloka D^arbinfriktiri.0 Ir feplbtftJ 
kari pavėlins, tai biiri dirikpsadjama: J 
“Ar Buržuazinės Labdarybės Išfrėl- , bUS*ri
bes Darbininkus Nuo Bado šitfo Kri- bus trečiadieni, 10 d. vasario 
zio Metu.” Rodės diskusija■ tertia v,’"hA T"**"*™’’™“-
rin svarbi kiekvienam, kuris tik kiek 
interesuojasi sklokos veiksimais, ir re
voliuciniu judėjimu. Diskusijose da
lyvaus ir drg. V. Bovinas, kuris lan
kosi šioje apielinkeje. Diskusijas 
rengia A.L.D.L.D. 39 kuopa.

P. S. Diskusijos atsibus žemutinėj 
svetainėj, įėjimas pro šonines duris.

Rengėjai.
(33-34)

Š. BETHLEHEM, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

kuopos susirinkimas atsibus sėkrria- 
dienį, 14 vasario, po nauju antrašu. 
602 Wyandotte St., 10 vai. ryte. Vi- < --r—;— ;, ---------
si nariai ateikit ir naujų kandidatų leisti ^ Federalis ^įstatymas suregis 
atsiveskit, nes L.D.S. 64 kuopa pri- , r -f 1 . .....
ima į savo tarpą narius nuo 15 iki ■ j^ep^rtuojant. ................
50 metų, nežiūrint politinių nei re-' 
Ilginių pažvalgų.

F. Zavis. į Jau vre'*l ūmi; fiicnvų vv
’ (33-34) Valšt. Kongrese, kuriais turėtu

YOUNGSTOWN, OHIO. 
Debatai su Kunigu 

Svarbūs debatai kun. E. J. Shteig- 1 mano Cable bilius arba kbngresmj 
man su J. Gasiunu įvyks sekmadienį, no McLeod?
14 vasario, Lietuvių Kliubo svetai- , j Kad geriaus nušvietus tą klaus

Įvyks nedėlioję,l 14-tą <

Visi vietos ir lietuvių svetainėje, ant 25-tos ir Vei 
» • • • • • * • 1 ▼ T • ' *

Visi atsilankyki! ir kitiems pas< 
j kykit. Įžanga veltui!
Rengia Ateivių Teisių Gynimo Kon 

(32-35

,• } SQ .BOSTTQTf, MASS 
t ? * • J r

L.D.S.A. 13 kuopos susirinkimą 
, * » ,PiH

čių Kliubo kambariuose, 376z Broa< 
way, 8 vat vakare. Visos narės a 
eikime, yra svarbių reikalų aptarti.

Sekr. K. Zinškienė.
(33-34

u ........ .. 4-—■

DETROIT, MICH.
Naujos Atakos ant Ateivių

Jungtinių Valstijų valdžia pagalic 
pasirjio suregistruoti visus ateivh 
ir įsteigti pasportų sistemą, pani 
Ši^ kokia buvo Rusijoje prie cai 
Mikės. Prezidentas Hooveris sav 
ganginėj prakalboje Jungt. Vals 

ongrese pareiškė: “Kad dėliai gre 
.nu, ' tesnio sugrįžimo “prosperity” (ku| 
Vi- i randasi_ už “kampo”) reikalinga i!

mojant visus ateivius, ir ‘ didŽium
HoOverio balsas ' nepasiliko “bals 

šaukiančio girioje.” Mes matorr 
jau čielą eilę bilių įneštų Jung

i si 
sidomėti kiekvienas ateivis, piliet 

i ar ne. . .
į Ar visi žinote, ką reiškia kongre: 
I msrnn Cable bilius arba

man su J. Gasiunu įvyks sekmadienį, no' McLeod?
14 vasario, Lietuvių Kliubo svetai- , j Kad geriaus nušvietus tą klaus 
nėj, 628 Frahklin Avė. Pradžia 2 mą, yra rengiamos prakalbos ir di: 
vai. po pietų. Debatų tema: “Kaip kusi jos. Įvyks nedėMojė.l 14-tą < 
ir kas panaikins;bedarbę ir darbiniu- vasario (February), 7:30 vai. vakar 
kų išnaudojimą?” ’r -- ,--t-—: *
apielinkės lietuviai darbininkai atei-j nor Highway.
kite įširsti šiuos debatus. Įžanga • V4“‘
dykai.

Rengimo Komisija.
(33-34)

IUIMM MMMWI“LAISVES” VAKARIENE, KKf
VAKARIENEI 
ĮŽANGA $1.00 \

, VIEN TIK ŠOKIAM
ĮŽANGA 50c

A. VIŠNIAUSKAS, 
Baritonas iš Bayonne

P. PAKALNIŠKIS,
Vietinis Tenoras

J. L. KAVALIAUSKAITĖ, 
Mezzo-Sopranas ,

. v j ke: 
tai užslėpė i —Ateik ir rytoj, dešimtą valandą, pa-

’ > vežiosiu. Ateik.
Taip ir susidraugavo jaunas Pan Tcian- 

ke ir Čao-Lin. Mažasis kiekvieną rytą jau 
laukė toje pat vietoj automobilio ir užsi
lipęs sėdo greta vežėjo ir gaudavo išanks- 
to paruoštą jam pundelį bananų. Valgė ba
nanus bei kitus valgomuosius vaisius ir 
su pasididžiavimu žiūrėjo į praeivius. Bet I 
dar labiau interesavosi Pan Tcian-ke tai Į 
pasakojimais apie užsienį, kur ilgai gyve
no Čao-Linas. Pasirodo,—pasakojo jis,—

Nedelioje, 14 d. Vasario = Feb., 1932
GRAND ASSEMBLY SVETAINĖJE,

318 GRAND STREET Kampas Havcmcyer Street BROOKLYN, N. Y.

(Bus daugiau)

į kos buržuazijos.
; Čia prisimena^ kaip
i metais mes parėmčrfte Sena i lnis-

A.L.D.L.D. 4-tos kuopos me- ■ Vinca, kada jis atsisaukė i dar-: . i- \ • • •v. v . . J j!,. . , . cky angliakasių vargai: itimame susirinkime sausio 8 d.: bimnkišką visuon^ehę, kmpo ! ]<amaj aukojo draugai
taP° Peiktas tas pats . padegėlis; o dabar, kada sklo- j stveikieriamš paremti: po do-

traukt platinimui ;
Kalendoriaus; Šeši nariai tfŽsi-Įiždus, 
mokėjo metines duokles.

Besikalbant apie narių bedas, 
pasirodė, kad nesenai užsidary-1 judėjimui, 
damas bankas nusinešė kai ku-1 
rių narių pinigus. Kiti prisi- ■ 
dėjo pinigais prie paliuosavimo 
bedarbių papuolusių į kalėji
mą už veikimą. Tai aukot jau 
nebuvo iš ko.

Buvo skaitoma ištraukos iš 
"Laisvės” ir “Vilnies” apie 
Oportunistus sklokininkus ir 
apie kovą prieš juos. Tai yra 
darbininkų neprieteliai, nuo ku
rių prisieiną daug nukentėt. 
Reikia išnaujo įgyvendint kuo
poje pasitikėjimą savo organi
zacinėmis spėkomis, kurias de- 
moraftzavo išdavikai, Vadovių-, iidnkų 
janti šklokai’ir išauklėt pasiti- “Lais 
kSjimą revoliuciniais vadais, ninkių Balsas,’’ vadovybėje Ko- 
kuric nėra paperkami lietuvis- munistų Partijos!

Fortland, Oregon
į Sausio 24 d. buvo susirinkęs 

anais i būrelis svečių pas drg. J. Stu- 
Besišnekučiuojant dienos 

Kentu- 
ir sė
tiemsvisuorųenę, kaipo | |<amaj aukojo draugai

♦. » X--------------- 7 ---------------- - -------------- Į 1CIU10 H4-** VjULl . VI

vadai užkomanciavo ruba-|lerį J. Stįipus, M. Yanuskaitis,
’l- ,voti dai'bininkų organizacijų | j. Valaskas, ir J. Sližius; po 50'

, tai Senas Vincas parodo I centų W. Murphy, F. Kontenis 
j savo gabumus šioj srityj; Tai j įr <Įar vienas (kuris nepridavė 
.kruvina skriauda darbininkų | vardo) ; S. UmVoasas 22c. Iš- 

j viso su smukiais $6.
Darbininkai ir darbininkės, j Aukos pasiųstos per “Lais- 

stokite į Amerikos Lietuvių i Vę ” Aukojusiems draugams ir 
Darbininkų LifeYatūros ■ draugams J. Stupams už ska

nius pietus širdingiausiai ačiū.
Aldietis.

_ _ J Jinai ne tik skleidžia 
darbininkišką apšvietą per sa-1 
vo leidžiamas knygas, bet taip
gi tiesioginiai veda kovą už 
darbininkų reikalus.

"Pastokite kelią darbininkų 
spėkų skaldytojams!” tai tokis 
yra mūsų kuopos obalsis. Ša
lin oportufristai, jūs darbininkų 
monelninkai su visa jūsų 
ZrKlampyne!” Tegyvuoja darbi- 

v reny be I Tegy vuoj a 
’ "Vilnis” ir “Darbi-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Rl^RtFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir Duktėrų Draugijos bus 
ekstra susirinkimas, įvyks ketverge, 
11-tą vasario ( Febr.) 1932. Pra
džia 7:30 vai. vakare, 29 Lawrence 
St. Yra labai svarbus reikalas, A. 
Kiškiuno išmetimo klauSitfias ir kiti 
svarbus dalykai. Kiekvienas narys 
stengkitės dalyvauti.

Raštin. J. Kazlauskas.
(34-35)

Aido Choro Merginų Sekstetas, Vadovaujamas E. Retikevičiūtes

ŠAUNI PROF. REOKEVIČIAUS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
Vakarienė ir šokiai prasidės 7-tą valandą vakare, šokiai tęsis ir laike vakarienės. Dainininkam akom

panuos E. Retikevičiūtė. Pirmu kartu Amerikos lietuvių istorijoj vakarienė toje didelėje ir parankioje 
svetainėje. , . ;;

Bedarbiams Įžanga ir ant Vakarienės tik 50c Ypatai Naudokitės Proga!
girdėsite Prakalbą philadelphijos darbininkų teismo pirmininko

PRANAIČIO IR KITŲ SVEČIŲ KALBĖTOJŲ
VU MM MM VU VU VU VU VU VU VU VU V» MU WU VU VU VM VU VU VU VU VU VU VWMUVU1(MU ¥U VU VU VU VU VU MM VU VU VU VWU MM VU VU VU VU VU VU VU VU VU
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VIETOS ŽINIOSfai-

Vadus Lockporte ;

Vokiečiai Reikalauja
komuniąw^^e. i • valgomąsias Jo- ter, Scott Nearing, chinai, ne-’pralaužą <taip |'a?lu°Ja P®>; va „...A f)n,.ili„h1ifni
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B. Jokubonia sveikinti. ''Jeigu pas jį būtų pradėjo stot net į Komunistų

kausku flirtavimą, *tąi >riš flir
$250,000,000 per

nuo

kįus tižpirolįmus

Pbrt Washington, L. L-

mes jį vejame lauk. pusiau lega- {

aiuiuj pęiocigęu uvoų t.i , • , .
policijos šnipus ir provoka-'’^er I)ckądą Išpildyta 50

tuo, kad mūsų ir K. P. taktU 
ka buvus negera, ’būk mus no-

patar- 
ir už 
kainą,

NEW YORK. — Wm. Z'.
Foster, M. Olgin, Israel Am-

PINEVILLE, Ky.— Poli
cija suareštavo 4-ris streiko, 
vadus ir padarė suokalbį

tei-į 
yra Į

maistu įr išplėšė 'maistą. 
Keturi streikieriai apsigin
klavę pasileido įieško,t pa
vogto maisto ir surado jį.

į ir pakui 
nuėjęs į jos skiepą pasikorė.

7 d. vėl buvo jaučiamas į ta, jog daugiau- jįęiji# nę^, 
smarkus žemės drębčjimas.1 reįkęš rodytis.

gabeno i šelpimo stotį, čia 
juos atsivijo policija, sua
reštavo ir apkaltino apiplė
šime !

Visiems dalyvavusiems pa
rengime širdingai dėkavoja.

> Rengėjai.

lokalus priėmė rezoliuciją, 
kurioj pęrsergsti bosų ir

VeL ŽEMĖS DREBĖJI
MAS

savo pasiteisinimais įrodė?
J, Valutkevičius: “AŠ ne t

bedarbių skaičius pakilo 
ant 218,490. Tai stačiai ne-

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

Sedalia, Mo.— Užsidarė I 
Trust kompanijos bankas ir 
nunešė $238,749.

1439 South 2nd Street
PH1LADEL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

Amerikos 
i Legiono vadai pradėjo blo- 
! fyti, kad jie "stengsis gauti

ir prieš jus, b į ' 
llU.-j’.l j ; įį.k 
‘Ilgai, draugai

grM ir japonai darbininkai

Chicago, UI. — Išnaujo 
■ pradėjo kristi kviečių kai- 
i na. Perdaug kviečių esama 
i ant marketo. Išvežimui už- 
i sienin randasi 970,000,000

įsi- 
or- 

Nauji nariai

New York.-L Lehigh Val
ley gelžkelio kompaniją tu
ri pasidarius pelno $52,-i 
293,837. O vienok darbinių- j 
kams algas kapoja.

iškarto visiems atrodė, ,u-
Buivydas norėjo pataikyti ge 
rus santikius su Jankausku
Jeigu ne Jankauskas savo už-!jai “Laisvė 
rvimli mu r\ {•ai rlnv‘ /Y

•L•'lJLk]asini0 Suokalbis Nužudyt

zių;
Jokubonis aiškiai

imperialistinį karą ketvirtadie
nio Vakare, vasario 11 d.^,St.
^ięholas Arenoj, 69 . V(>kidįjo<

LIETUVIS ČRABORIUS

torius ,kad jie daugiau ne-! - 
simaišytų tarpe mainieriu. 
Mainieriai pareiškė, kad jie 
apsiginkluos ir tiems juoda-

Scranton, Pa. — Netoli < 
nuo čia užsidarė Archbald I 
bankas.

, . j II i Vo VUL MII V U1UC11 onaivių ua ,1*'^ v* .

Jokubonis prasįKal- tūluose susidūrimuose gražiai sudainavo kelias dai-J
su priešais, 

, pas priešus?
Kas is to, Kaa Lygoje prasižengimas.

Trečiadienis, Vas.. 10, „1932
. •• «• »<<■»»*««•««« T » ’V « *<• t » 1 ' • * ’ 'f T' ’ 5 ♦ '* T ’ į

B. Jokubonio Vieša Byla Amalgameity 
Kriaučių Lygiečių Susirinkime

LOCKPORT, N. Y.—Va- 
rio 8 ’d. pradėjo teisti dvi! 

keturis bedar-1 
kad jie tūlas

(Tąso iš 1-mo pusi.)

žrnoneš gėrbti, kricj <jiH kada, ;pąt pas 
a • t < n ♦-I » V . •< t • ?. L * < !
bo gerai, tada atidavėme kre- kienė/slto. Bet Įėigfi tąes nd-’Į.iKomiiriistij iorgąniządj^ į^n šie-1 

blogai, šaukiame, prie tvarkos, tvjrtiy, tai mes Jokubonį turim, tiek pionieriuj O ąHeš^ti-eiką

švariausias 
“Laisvę” ;

IMmBMIw!

; me skilimas, tai mes tokių 
i klausimų šiandie čia neturė
tume.”

K. Grybas: “Juk mes, drau
gai, neturime būti akli; mes 
matome, kad mūsų B. Jokubo
nis susivienijo su Glavecku, 
Michelsonu ir kitais socialfa- 
šistais ir kovoja prieš mus, o 
mes turėtume, pagal tūlų su
pratimą, Jokubonį išteisinti. 
Tai, sakąu, padarytume klai
dą.”

K. Naciunskas: “Jeigu aš, 
^P^ts j draugai, stačiau Jokuboniui 

. . . v r i- 1 Mausimus, uai jis nežinojovisur kovojo prieš Lygos poli- į 0 j0 apgynimui? Bet 
tiką ir savo kovojimą remia - vįeĮOje, atsakyti, tai piktai; 

atrėžė: ‘Kas tau galvoj? Tai 
nedailu. Tie, kurie teisino 

. - . Į Jokubonį, tai teisinimus rėmė
tik ir arklys gali kvatoti įsriOr Lj^ tųom, kad yta ir daugiau 
kilį argumentų, o pas mus ; pas mus tokill ka|'tininkų ; tad, 
randasi draugų, kurie užtaria | gil.di, pali.kime. ir Jokubonį. 
Jokubonį ir kaltina mus. .ai Į Tai kas čia do pateisinimas? 
jau perdaug! ■—----

vienintelio kovingo
; darbininkų.; judėjimo, einančio 
I vadovybėje Komuhistų Parti- 
Į jos. . . i

Po visų kalbų eita balsuoti, 
j ar B. Jokubonis kaltas ar ne. 
Kad kaltas, balsavo £4, o už 
jo “nekaltumą” 14. Tad B. 
Jokubonis tapo iš Lygos pra
šalintas, nežiūrint to, kad jam 
buvo suteikta puikiausia lais
vė apginti savo “nekaltybes.”

Mykolas Puzinas.

Teroras ir Suokalbis ■': ’1 J’vaj^ ■ .j- 
Litvinova Genevoj prieš Ky. Mainierius —

(Pabaiga
V. Burkšaitis:; “Aš pirmiau 

sakiau, kad prieš Jokubonį 
nėra jokie kaltinimai, bet taip 
sau pliurpalai. Kas man ga
li įsakyti, kad aš turiu daryti 
taip, o jeigu man atrodo, kad 
taip negerai? Jeigu aš
tau, kad negerai, aš taip kaip 
Jokubonis ir susirinkime 
tuojuosi ir tiek.”

A. Ja&uiaitis: “Bent keli 
sina B. Jokubonį, kad jis 
caca. nieko nekaltas, o pau> į d ai> stačiau 
Jokubonis čia sako, kad Jis; v]_.lc- nc

, . , «vT • » ’ 1 d lAO 1 H1 vi M, v C t 1

GENEVA.— Susekta, kad 
daromi planai nužudyti d. j 
Litvinoyą, pirmininką So
vietų Sąjungos delegacijos į prieš juos, apkaltindami va- 
nusiginklavimo konferenci-s gytėję. Gi buvo taip: poli- 
ją. Suokalbio priešakyje [Gijos atsiųsti razbaininkai 
stovi tūlas Ladygenski, ku-Hužpųolė W. I. Ę,. troką su 
ris prie caro buvo Raudo-' 
no jo Kryžiaus galva.

Vitebsko dirbtuvė “Čyr- j 
vony Metalist” pradėjo iš-1 
leisti geležinius tramvajų' 
vagonus. Šių vagonų medi
nės dalys bus išdirbamos j 
Vitebsko medžio apdirbimo 
dirbtuvėse. Pirmutinis va-; 
gonas bus išleistas 1932 m. >

tą maistą ir
Labai Pavyko Yonkeriečiy 
Pramoga

! Užgriuvo 26 Mainierius Pa.6m6 ji
i ° gabeno i
' Belgijos Kasykloje į
I

A.L.D.L.D. 172 kuopa ture- | 
jo parengimą vasario 6 d., ku- Į 
ris • buyo pasekmingas, žmo-I 
nių buvo labąi daug. Tai pir-' 
mas toks publika skaitlingas ; 
parengimas Yonkerse. Labiau- į 
šia pasižymėjo White Plains j 
draugai, kurie suorganizavo '

Jeigu mes to-: jeįgu> draugai, turite davinių i net 40 ypatų, pasisamdė busą I 
kių nuomonių, laikomės, kaip prasikaltimo, duokite juos i ir draugiškai atvažiavo. Su-j 
mes dar galime vadintis kovo-1 ^ia‘ neg mes taip , toliau balo- ( prantama, kai kurie draugai 
tojų organizacija? _ Kas as-lje negaiįme būti, kaip buvome i turėjo daug dirbti. Be to, dar j 
tnįio, tai jo nuomonė ir takti- • $i0]. Tai kas iš to, kad i White Plains Birutės Choras »
ka. Palaidesnių barščių ir bū-1 mes turime dideli skaičių na- • po vadovyste drg. Kurdekienės • ti negali. —-m--, - i ................. .................
to kovose prieš mus ir n^es jį1 
turime pasmerkti, o savo Lygą 
sucementuoti. T 
mes turėsime ir didesnį skai-1 ~ i Daug taipgi buvo publikos !
čių lygiečių, o jie bus iškrikę,! K. Balčiūnas: Is tiesųjį Tuckahoe> N Y> ir vietinių. Į 
pasidalinę ?” I “r J.e,“ tuo buL «iiks 8ero u ■ ■ ■

M. C^hkiexxe: “čia mums įklemsiojame. Tuh sako, kad | darbi^ 
J. Buivydas pasakė graudingą 1 Jokubonis padarė klaidų, ir ki- j 
pamokslą ir ragino greičiau- i Pac^.ar®’ me® turime 
šiai išmesti B. Jokubonį iš sa-1išnaujo Įęlaidas daryti iri 
vo eilių. Bet mes turime pa- Į.^ieko nesakyti. O Jokubonis 
žiūrėti į patį J. Buivydą. Jis kaiP tik priešingai kalba, ne-1 
po “Laisvės” suvažiavimo tą- 
po Jankausko užpultas, kad !Ja- 
jam perdavė “Komunisfą,” 
kad bendrai organizavo su juo 
skloką, o ar Buivydas atsakė 
prieš Jankausko užmetimus 
stipriai, kaip komunistaį?>Ne 1 
Jis ir tada L , 
minkštai, tajp nekaltai. Iš ša
lies žiūririt, atrodė, kad jo ry
šiai ' su Jankausku, kaipo vie
nu iš renegatų, dar nenutrūko.

“Kada ’Buivydas,”. saį<b Ci- 
ko

vą vesti prieš Jankauską, tai

mūsiškiai nueiną neles. Ačiū jums, whiteplai- i 
Tokius laikyti niečiai, mes, yonkeriečiai, ne- į 

” ■pamiršime jūsų.
; tiesų, I 
perdaug !

gu jo apgynėjai argumentuo-L . . c, ,L n . v 
: . jis sako, kad .. jis jokio > Labai bvarbus rries- 
prasikaltimo, nęp.apildė, o jęi- R/lilincrjic
gu kas įvyko, tai, anot Jokūbo I HlIUUgdb
nio, jūs kalti'Ti’ Komunistų 1 
Partijos taktiška, kurią jis vadi
na netikusia. Va Jum b’ už-

. kubonis. Jis sako: jeigu jūs 11 uiPyni:U uniMpiniiwu 
darote klaidąs, tai prisiimkite, ■ kalbės dideliame mjtinge*prieš 
o pats Jolpiboąis jokios klai- 1 
dos nedaręs! i ‘Jis sužiniai ko
vojo prieš įrąįš 
jūs jj teisi|k|tją

J. Buivydas: “

O
New Yorke.

*4 ..Užgrobimas M a n 
japonų bombardavimas 
■ginimas Shanghajaus ir su

Norintieji ge
riausio
narinio
žemą
nuliūdimo va
landoje iauki-
tfe pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tek: So. Boston 0304-W

TELEFQNAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-10^0 * IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS
CHARLEROI, Belgija.^-! 

Čionai kasykloj' įvyko eks-j 
plozija 'ir užgriuvo 26 mai- 
nierįus. Astuoni jau rasti 
negyvi ir spėjama, kad ir 
visi kiti bus jau ^užtroškę, j 
Mainieriai tapo 'užgriūti že
mėje už keturių tūkstančių 
pėdų nuo vil’šaus.

; bedarbes ir
1 bins už tai
i laikas atgal vadovavo de-
I monstraėijai pHeš Tona- i 
i vanda miešto -tarybą, kuri 
- atsisakė šelpti bedarbius.;
; Jie kaltinami išardyme mie-* 
! sto tarybos susirinkimo. 1

kiečiai Jgyyęntojįai prisiuntė į 
i' VrdripDina prezidentui Hin-

■ 1 .< tj purjame
■ Vokietija

apie pereitų metų vidurvasarį, Į nekalbėsiu,.tikiiie’kurias pasU- .... .  __
kad Jankauskas įmygusiai pi a- bas padarysiu. iVI. Cibulskiene '•fiiom miinnfrii Tanoniios ir ki- 
dėjo lipti J. Buivydui ant kul- ir kiti darė man užmetimus. tu imperialiStų planai aiškiai
nų, tai tada vyras pasitaisė, o Kiek aš žinau, tai Cibulskienei rodo kad jie rengiasi užpulti

atrodė, kad “Laisvu’ metas atgalI bdvo Sovietų Respublika. Dabar .iš
laikraštis; ji visur Jungtinių Valstijų tapo pa

augindavo, o dabar sįųstas 31-mas kareivių pulkas
< „.u.y ~r- į įhiniją; tai tas pats pulkas,

persimainė įurį prezidentas Wilsonas bu
vo nusiuntęs 1919 metais ka
rui prieš Rusijos revoliuciją. 
Pulkas specialiai įrengtas šal
tam orui, priruoštas žygiui J 
prieš Sovietinį Sibirą. Sukrus- ■ 
kime.veikti ir organizuotis ap-, 
gynimui Sovietų Sąjungos!

.. _> < j . • , n - - • - L Jau ‘šmeižikų’ or- į Chiniją; tai tas pats pulkas,
puolimu ant Buivydo, tąi dar ganas-. O * kas j ‘ ‘
klausimas, kur šiandien feui- Į “Laisvėje:” Nietto. Kaip bu- 
vydas tupėtų.” i vo tie patys redaktoriai, tai ir

F. Ramoška: “Aš nors ne! tebėra, tik pasikeitė spaustu- 
Komunistų Partijos narys, bet vės darbininkų sąstatas. Bet 
aš lygietis ir simpatikas 'Ko- juk zeceriai niekad “Laisvės” 
munistų Partijos. Kiek čia Jo-h 
kubonis save teisinosi, tai, vy-1 persikeisti ? 
ručiai, jau bent manęs neįtiki
no. kad jis nekaltas. Jis visur 
kovojo prieš mus ir čia kaltina 
mus, o atsiranda tokių, kurie 
sako, kad Jokubonis teisingas. 
Tai jau nedailu ir netinkama 
taip mus susirinkime po akių 
apgaudinėti.”

J. Grabliauskas: “F 
sau norite, kalbėkite, bet vis- 
tiek matosi ir 1 
p rasi k altįi.niy. Bet pasirodo ir. nors kiek tendenęijos pasilikti : Partiją, o jau nekalbant apie 
kitų kaltininkų pas runs. Tad su mumis, tai .jis!; kaip jo7 gynė-: kitas mųsų revoliucines organi- 
reikia JokuBpiU patekinti ir jai sako,- .būtų prisiėmęs bent zacijas. Kaip kur net seni, bu- 
kaltinimuc: likviįji0tL” i ;kokią pak^dįį? j is'į to i 'riepa-J vę išstoję iš orgąnizaciju, na-1

J. Kairys: “Nei kaltininkai-, j darė. inririų s^ Jam
nei gerieji .tokiais negimsta; kausku ’ flirtavimą. FtM Uš flir- 
jie išauga mūsų judėjime. J®, tavau, yp'atingąų jis buvo i r _
Ii būti .vakar žmogus gerąs, • Komuįiistų Pa^tijds harnįjl dar ; Ją streiką tik vjęną 
dirbti su mulais, o ryt spjauti kięk tbjj jBeb jihJ grupė sus penkiąp rial 
ant mūsų! ir lUovoti .nriės muii erie^tM nradeid TokvrOavo iM-S zistavo. Dap|i|^ pagį 

nūs, Partijos jorgani

neredagavo, tai kaip ji galėjo 
Jeigu jau yra 

šmeižikų ir pliotkininkų, tai 
tik ne tie žmonės, ką per ilgus 
metus dirba “Ląisvės“ redakci
joj. Tikriausių šmeižikų rolė
se šiandie yra Cibulskiene, Jo
kubonis, Pruseika ir Butkus 
(Visi pradėjo juoktis). Kas lie-

! čia Jokubonį, tai mes jau to- j talija oportunizmui, giliai 
Kaip jūs liau su juo eiti negalime, bet; šaknijusiam į darbininkų 

■ kuo greičiausiai turime jį *atsi- ■ gąnizatyvį kūną.

Washington. — Pribuvo 
Tautų Lygos komisija, kuri 
važiuoja į Mandžųriją tyri
nėti, kodėl įvyko .konfliktas 
tarpe Chinijoš ir Japonijos. 
Tai imperialistų blofas, kad 
nuraminti ėhiniečius. Ši ko
misija nepadės Chinijai at
mušti . Japoniją.

New York.— Automobi
lių gamyba vęl pasistūmėjo 
žemyn vienu nuošimčiu. 
Na, o juk dabar taip vadi
namas automobilių sezonas 
paprastas augimas.

> ■ , >rrT-—-T—

London.— Ir vėl pradėjo 
augti Anglijos, bedarbių ar- j 
mija. Per sausio mėnesį

r reikalą uja,
1 kovotų už pravedimą Klai
pėdoj plebiscito, tai yra, 
kad gyventojams butų leis
ta referendųniiv nubalsuoti, 
kur jie nori?'" priklausyti. 
Lietuvos kruvinojo Smeto-1 PaPiasta$ augimas, 
nos valdžia baigianti tenori-' 
zuoti visą kraštą.

SSSR, Pergrupuoja Karines 
Spėkas Ties Mandžurija

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc. .
M. TEI’PELBAUM, Manadžeris 1 i
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, ėringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Tuikiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta dideliu plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsinėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR .UTAWN1NKAI S, nuo 
10 valandos diena iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys;; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B. M. T. eleveiieriu; išlipt ant’Flushing Ave. stoties 
B. M. 'f. subway—išįipt ant Montroso Avė. stoties; visais^)- 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave;

JUOZAS KAVALIAUSKAS
z*. ----- ------ . _ -------------- m-----------  - -■ - - - -iiirx ■ • ■■■--■ --- - <-
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Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

. ‘ kokią pakfeijidą4? jisi to , nepa-‘ vę išstoję iš orgąnizacij.ų, 
1 i . •. . «-r jiįaį pracĮ§j0 grįžt atgal.y '

V
Lawrence .prieš, pereitą audėT.: 

y a; pąrtijoš' 
i'fais egzis- 

„ ----- ------------------ ------... ry— -y «-------- - rrF’i --p?1 .praneši-
Ar njes ^turime t^ą, i tokjus; tis mtteų<iidėjli|4n4^į piji taipj/nus, Partiįpa jorgap^aeija ten 
žmoneš gėrbti, kąc) Įjit • kadnt ;pąt pašoje biau; jęayą? .Mjktaiji Riekia ikų įjipto nąjriįk j: Lietu- 
tai buvo gęr|? Nei Kada dir- |l$cj>ją, of p u taip) ‘kaįį MibulsJįM^i; h’gi > Meatsilieką.,' ? ’ pjaunu J 
bo gerai, tada atidavėme kre- ’luėnėžsįte*. Bet jeigu tries m)-4ikbmiįiiistij įorgąnizy.i^ į^ri šie-1 
dltą, o kaip pradeda* dirbti Irlnie prilaikyti organizaciją' ZRia{ajjife pusantro ^ip|tp||ri.apie; 
blogai, šauktame, prie tvarkos, tvjrtą; ta| mes Jokubonį turim tiek pjirinjeriip O pH^m?reiką 
jei neklauso, —metaniė lauK. liš'iSvo? eilių' krio greičiausiai šių1 dylej^j vorganizacijiĮ Visai 
Taip ir Jokubonis, kada pra-1 prašalinti, nes jis savo taktika ten nebuvo. Nežiūrint, kad ten 
dėjo eiti su priešais prieš mus, ir’ nusistatyriiU griauna mūsų yra bjautus valdžios persekioji-1 

O kad eiles, o stiprina savo priešdar-Įmas, komunistai 
jis eina prieš mus,.’tai jis pats bipinkišką poziciją

giečių iš1 vidaus.” ' .didžiuma nedirba, 'daugelio’ ku-
Jokubonif. paskutiniame sa- rlų subankrutavę bankai atėmė 

kalbėtojas ir nekalbėsiu, bet’vo žodyje trumpai pakartojo paskutinį centą, ‘ pergali visas 
viską versti ant vieno Jokūbo-ĮsUVo pirmesnę pasaką prieš jo kliūtis ir stoja i revoliucines 
nio yra perdaug. Mes visi j vadinamą “netikusią” Komu- Į eiles kovojančio proletariato, 
padarome klaidų, tai ir Joku-įnistų Partijos taktiką. Dar sy- 
boniui leistina jų padaryti.” ■ kį jis pasibažijo, kad buvęs ir 

J. Lapasauskas: “Aš irgi j būsiąs darbininkas (nors tikre- 
kalbėti negaliu, ne prakalbi-! nyb^je jis jau saliūnininkas) ir 
ninkas, kaip kiti, bet tiek, ištikimas darbininkų, judėji- 
draugai, pasakysiu, kad nebū- m.ui, nors iš jo paties žodž ; 
tų įvykęs “Laisvės” suvažiąvir $ioj byloj Jokubonis aiškiai

GENEVA.— Sovietų Są- j 
jungos delegacija čionai! 
griežtai užginčija Japonijos 
leidžiamus melus, buk So-: 
vietų Sąjunga mobilizuo-; 
janti didelę armiją Vladi-j 
vostoke. Delegaciją sako,; 
kad jokios visuotinos niobi- j 
lizacijos nėra. Viskas, ką 
Sovietai daro, tai pergru
puoja Mandžurijos parube- 
žyje esamą sargybinę ka-1. 
riuomenę. .0: W reikalinga, - v -
idant apsisaugo jus nuo štai-1 J’31?ia PasalP°s-. . 
rr-.mo is j kad suselbimui jų

• aUo lb. Plue° f $250 o'oo 000 nou m
baltagvardieęių.jr' kurie'ran-j 
dasi Mandžtidj^je įi’ mūs-: v "T7, . - . .. . . L New Yorktruojasi k:ąruL: Sovietai tų- Į T ri/v^A 
r! būt pąširengę'-atremti to-! - -

‘ 1 ! ” v U - - <, - - -

, darbų del rįijliono bedarbių! 
n ' n ' x • Tai vis . monijimaą badau- rersergejo Bosy Stopas jaučių bedarbių.,

Daugiau Nesirodyt

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

i liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, pinant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe- 
Laisnius gvarantuojamp.

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

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

Knoxville, lenn. I ribų-. Fiinas važinėjimo kursas, jin 
VO nrilDP Npw Yorko lite- Cialis važinėjimo kursas $10.00. \U siUlJC mew IU.IAJ iiL- Atdara Šiokiomis dienomis nu< 
ratų ir šiaip ‘ darbuotojų, | 
kurie padės šelpimo darbui 
ir kovos prieš valdžios te
rorą.

Newark, N. J.-r- Vaisti
ni jos nepaprasto šelpimo gal- 

I va Barnard^ paskelbė, kad 
Į New Jersey valstijoj yra 
i 225,000 bedarbių,^ kuriems 

Jis. sako, 
į raikės 

metus.

KoDjtrąlstoriųs Haynes pa-
. .......... ... NILE, Ky.— čionai Na- baigė taisyti ir puošti m e-

tarpe 4y-1 liai, yįenok dar^įninkaį, kurių cionalės. Mainieriu Unijos, todistų bažnyčią ir pakui

nuoš Mėnesinio plano
Pe.r pirmą sausio mėnesio 

dekadą Nižegorodsko auto-, 
mobilių sustatymo dirbtuvę

,, .. b
,išpildžius--^,bžiyeik 5$ ‘ ųuoš.: 
jHęnesiuto pliano

| 'o u. uuib» juuųd’ tuu.uui;ų t?usuitymo airubuvt
HAVANA, Kuba.— VasJ šimčiams padarys taip šil- N,. \ įleido 68 automobiliu#

Įvairių karstų gčri- 
mų> ypač kuomet 
užeisi susalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai
Staen Island F«r- 
ry. ,

L LITVINAS

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

----------------------------------- - —----------- j------------------
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VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
’ <2i E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku fŠinokinąnje 
viską kas tink AUTOMO- 
DILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

Ilardyatai, •utala.viw.r*, suitatypaat. aupr*.st elektriką Ir MegnetlEmą, ir vailevlMi*, | 
Ir plan* automobilio; moklAnat dienomis ir vakarei* lietuvių Ir angių kalboM 

’ Mokytojąia yra žyMūi ekipeitm^-L.- TICJINIAVIČIUS, B. J. VAITKUNAS Ir kiU 
Laidlaa* (License) ir Diplomų gvarautuojaaM už mažą užmokesti, tfea padedam 
kiekvienam prie pirkimo kare, Užeiraiymee | mokyklą kiekvieną dieną ųm> 9 ryte 
iki 9-tai valandai' vakaro, Ned&lioje ouo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
Ui B. t<th STREET Near 1st Avenue N«JV YORK CITY

Telephone,, AJgonąųin 4-4040
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Puslapis šeštas , Trečiadienis, Vas. 10, 1932

VIETINES ŽINIOS
PRUSEIKA IR JO PAKALIKAI 

GALUTINA! APNUOGINTI

j kti streikieriams aukų laike I kite tas dėžutes ir eikite su 
! debatų - ginčų, mitingo. Tą 
mitingk socialistai turėjo pir
madienio vakare, Academy of 
Music svetainėje. Kada strei- 
kierių atstovai prie durų paro
dė savo įgaliojimus nuo Ken

tucky mainierių, socialistas vir 
išminkąs, įsikandęs riebų ciga- 
! rą, piktai pro lūpų kampą su
triko: “Eikite laukan! Aš ne- 
j paisau, kas jūs esate!”

Taip socialistai atsineša 
kovojančius d arbi n inkus.

jomis parinkti aukų minimiem 
streikieriam. •* .

Komisija.

Iš So. Brooklyno Veikimo

Į

; 1. Lygiai 7:30 vai. vakare
ir nejkiek ne vėliau teismą at
idaro A.L.D. Literatūros Drau
gijos 2-ro Apskričio ir Didžio-

Ijo New Yorko Lietuvių Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąryšio 
paskirtas pirmininkas. y

2. Kalba d. A. Bimba temoj: 
Kode! organizacijų pinigų gro
bikai ir organizacijų skaldyto
jai netraukiami i kapitalisti
ni teismą, o jiems surengta šis 
darbininkų teismas?

Iššaukimas kaltininkų: 
Prūseika, A. Matulis, A.

A. Baltaitis.
1. Apkaltinimus patiekia D.

, Amerikos Lie- nimui.
tuvių Darbininkų Literatūros ir draugių kalėjimuose. 
Draugijos Centro Komiteto ; kalinga 
Sekretorius.

5. Kaltinamųjų tardymas. 
Jie bus tardomi klausimų ir 
atsakymų formoje.

6. Liudininkų klausinėjimas.
; ’ 7. Kaltinamųjų ginėjas arba 
.vienas iš jų pačių kalba 20 
Į minučių.
| 8. Drg. D. M. solomskas
kalba 20 minučių.

9. Darbininkų “džiūrė” pa-
Svarbiausias dabar Prūsei- daro savo sprendimą ir pas

kos - Butkaus kompanijos už- i kalbia, ji. 
siėmimas tai išmislyt kaip ga
lint daugiau bjauriausių melų, 
priperėt kuo daugiausia šmei
žikų - pletkininkų prieš revo
liucinių darbininkų vadus ir 
įstaigas.

Tame masiniame darbinin
kų teisme rytoj vakare paaiš
kės ta bedugnė, begėdiška

Tarpt. Dark Apsigynimo 17 
Kp. Susirinkimas Įvyksta 
Šiandie Vakare

Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai
I Dovanom ar patys sau norčda- 
įmi pirkti laikrodžius, x““
lar bi kų F 
i nokite, Iftid 
j sipirksite. 

Į ĮVAIRŪS 
I RODŽIAI 
įjAUSIOS 
•už Prieinama • 
į KAINA

iš auksinių 
[ pas mane

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu

LAIK-
NAU-

MADOS

Reiškia, šiais

Nurėdymas, num ask avi m as 
ir apnuoginimas Pruseikos ir 
jo pagelbininkų bus padaryta 
rytoj, ketvirtadienį, 1 l d. vasa 
rio -February, 7 :30 vai. vaka
re, Grand Assembly svetainė
je kampas Grand ir Haveme- 
yer Sts., Brooklyne. N. Y. Tai 
bus darbininku visuomenės 
teismas prieš Pruseiką, A. Ma-1 
tūlį, A. Kazakevičių ir A. Bal
takį. šie trys pastarieji, pa-j
gal Pruseikos įmokinimą, gro- į j 
bė darbininkų draugijų ir kuo-11 Kazakevičius ir 
pų iždus; o Pruseiką su But-j 
kum priima tuos kriminaliai ' yj šolomskas, 
pagriebtus organizacinius pi
nigus ir naudoja juos šlykš
čiausiai kovai prieš revoliuci
nį darbininkų judėjimą. Ardo 
jie A.L. Darbininkų Literatū
ros Draugijos kuopas ir kitas 
organizacijas; visokiais me
lais, šmeižtais ir intrigomis jie 
stengiasi sumulkinti ir suve
džioti darbininkiškas draugi
jas ir sukelti jąsias prieš judė
jimą, vadovaujamą Komunistų

A

Tarptautinio Darbiu., Apsi
gynimo 17 kp. susirinkimas 
bus šiandie vakare, vasario— 
February 10 d., “Laisvės”
svetainėje, 46 Ten Eyck St. 
Draugai ir draųgėš, visi būki
te šiandieną susirinkime ir už
simokėkite 'mėnesines duokles. 
Nekuriu yra jau užvilkta už 
kelis mėnesius mokestys, o pi
nigai reikalinga T.D. Apsigy- 

Nes yra daug draugu 
Rei- 

jiems greita pagelba. 
j čia pat Brooklyne yra areštuo- 
|ta daugelis bedarbių ir dir- 
ibančių, streikuojančių prieš 
1 augštas rendas. Tai ateikite 
1 visi ir užsimokėkite.

7 d. vasario buvo A.L.D.L.D. 
147 kuopos susirinkimas. Nau
jų tarimų nebuvo padaryta. 
Raportuota, kad “Laisvės” Ka
lendorių išparduota apie 25 
egzemplioriai, taip pat ir kitos 
literatu ros parduota.

Pramogos surengimo komi
sija raportavo, kad vis nieko 
neveikė ir tas dabar vis vel
kamas tolyn,
metais kuopa gali palikti be 
parengimo; o seniaus suruoš
davo gerus parengimus ir su 
geromis pasekmėmis.'

Kuopa turi apie 20 narių; 
■ daugelis jau užsimokėję už 
11932 m. Kuopa ramiai gyvuo
ja be jokių “opozicijos” truk
dymų.

<! —-O---
Tą pačią dieną Rusų Kliu- 

bo svetainėj buvo L.D.S.' 50 
kuopos vakarėlis,' žmonių pri
sirinko pilna svetainė. Pro- 

i gramoj Aido Choro teatrališ- 
I ka grupė sulošė “Skubink”; 
veikaliukas publikai patiko. 
Taip pat gerai pasižymėjo 
Aido Choro Merginų Sekste
tas ir L. Kavaliauskaitė. F. Pa
kalniškis gi visur garsinamas, 
o niekur nedainuoja. Taip ir j

visa Ba- 'šičia buvo : garsintas, o nedai- Į 
susidaro j nav0. Beje, Aido Vyrų Cho-1 

sudainavo tris revoliuci-

H ' ,
| Taipgi taisau visokius laikrod- ■ 
ižius ir kitus papuošalų daiktus.! 
m Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
| stengsiuosi pilnai patenkinti.’ ’ ’ 
I Williamsburgięčiams, , kuriems 
apertoli: pas £)’ąnp atvežti pataisy- 
I mūi laikrodžius $ir kitus auksinius 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. . 
į Iš -ten aš? fppšiimsiu ir pataisęs 
I ativėšiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
|kesitė “Laj|sĮv^|ė^ » • 1
i VIKTORĄŠ JANUŠKA i

1 ‘ 1217^ lUŪcrty ylve<'. • : [ 
Tarpe 127 ir 128 gatvių ’ | 

Richmond Jlill, N% Y. f

J < •] )' 1 '■ ’ > d 1 ‘ i :i ! į i ’ ) j 4 i i ; " i td'l t •. r i. ) r

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČ1UKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

t BROOKLYN, N. Y. ,

susirink-

B 

ft

•$<*'—I

KOJŲ SPEČfALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

iistas išgydo įvairias kojų Ii- in 
ęas, patinimus, gyslų ir są- K) 
narhj įdegimus bę 'operaci- iūy 
jos taipgi ir kitas ligas. < lu 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

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

Tel. įvergreep 6-4^14
1 " Geriausią Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrini.

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^XXjCXXXXXJSCXX
X NOTARY ■■• ' ' T«- STACC
X Dliai If* *L- ■■ O.CAA'XPUBLIC 2-5043

n'i;

A.L.D.L.D. II Apskritys 
ir D.N.Y.D.O. Sąryšis.

Darbininkai ir darbininkės, 
sueikite Į šį darbo liaudies 
teismą kuo skaitlingiausiai. 
Pamatykite sklokininkų dar
bus taip, kaip jie ištikro yra.

įžanga tik 10 centų; o be
darbiai, negalinti užsimokėt,

veidmainystė Pruseikos ir jo : bus leidžiami veltui.
frentų, kurie, lošdami juod
žiausių judošių i
tauška, būk jie einą išvien su!raitytis, kaip 
komunistiniu darbininkų judė
jimu.

šiandie vakare turi
ti į “Laisvės” namą

; zaro Komisija, kuri
| iš draugu ir draugių nuo Lite-j
j ratūros Draugijos, Darbininkių j nes dainas po vadovyste E. Re- 
Susivienijimo ir T. D. Apsigy- i tikevičiutės.

Inimo kuopų. Bazare turėsime I •
I savo būdu'kę; bet reikia pasi-j Abelnai imant, vakarėlis pa- 
j darbuoti, parinkti kaip galint. vyR°
I daugiau daiktų. O kurie no- Į v Retikeinchaus enkestra gne- 
' rite pasigarsinti į programą T.'smagiai rusiškus, lietuyis- 
i D. A. Bazaro, tai pagarsini-į ^us įr amerikoniškus sokius, 
mus priduokite ne vėliau kaip 
vasario — February 15 d.

J. Saūlėnas.

FILURIN
12th St.

lošdami juod-i Nuo teisingų darbininkiškų 
roles, o dar; prirodymų kaltinamieji turės 

j supuvusi lepšė 
j ugnyje, ir jūs patys tataf ma- 
I tysite.

Visi i šj didį teismą, kaip 
• organizuoti, taip ir neorgani
zuoti lietuviai darbininkai; 

jį6^prasižengimai yra neužgin-i kaip drūčiai stovinti su kovin- 
čijatai,, tačiaus jam ir kitiems ! gi’, darbininkišku judėjimu, 
ketinamiems bus duota pilna taip ir tie, kuriuos buvo su- 

Pruseika,

Kruvina Randauninkų
Kova su Policija

NEW YORK. — Socialistas 
namų savininkas Osinoff, su

jo seni ir jauni linksmai šoko.
—o—

Reikia pasakyti, kad L.D.S. | 
50 kuopa jaunutė, bet sulig to- j 
kios mažos lietuvių kolonijos, I 
gerai gyvuoja; turi su virš 20 

i narių. . šiais naujais metais 
'kuopą jau turėjo, du parengi-1 
Į mus ir abu buvo pasekmingi.!

L.D.S. kuopoj veikia iš A.L. |

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapininios ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo. 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray

YORKE

lrpatinusias gyslas įčirškinimais

MATHEW P. BALLAS INC.
(B I EL A U SKAS) 
G R A BŪRIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
BROOKLYN. N. Y.

MŪSų IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVĘŽAM IŠ VISU ŠAL1U, IR 1$ ČIA 
PAS1UNČIAM V KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN^ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Is LIGONINĘ, IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PR1Ž1ŪR-ĖTI., DUODAM' GRAŽIA VIETĄ, SAVO 

“ MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI,
, . VISAIS. TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į. MUS; O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

' * * ’ MŪSU RAŠTINE ATDARĄ. DIENĄ, IR NAKTt MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.?

JlggC 660 GRAND ST.

TEISMO PROCEDŪRA:

tįTors Pruseikos ir kompani-

čijątai, tačiaus jam ir kitiems i gi’. darbininkišku
« ■ * J 4 * « v • « •

teisė apsiginti šiame darbo klaidinę renegatai 
ijdudies teisme, kurio proce- Strazdas ir kiti! 
Šlifą bus šitokia : RENGĖJAI.

6:30 Vai. Vakare Rytoj, Didžiulis Mitingas Deki
LDJS.A. 1 Kp. Draugės Sovietu Apgynimo

Būkite Susirinkime

pagelba policijos, išmetė i &at* [ b.L.D. kuopos darbuotojai iri 
1 vę dvyliką bedarbių šeimynų, į gajjma pastebėti tris naujus j 
i kurios negalėjo užsimokėti ygjkėjus, tai A. Velnius, Vėl-;kurios negalėjo i
rendos po num. 665 Allerton i 
Ave. t>' Osinoff yra labai tur-ij- 
tingas ir turi dar kelis kitus 
didnamius. Bedarbių Taryba 
ir streikuojanti prieš rendų

tris naujus i t ’ I TT ‘
i mtįsienė ir M. Kazlauskienė. Į 
'Jie gana vikrjai dirbo'prie už-1 
kandžių ir. gėrimų. Vakhrė-; 
liuose buvo pardavinėjama Ii- 1 
teratūra ir nekurie prisižadėjo

------------------------------- *—7*------- ?---------- --------
KRAUJO SPECIALISTAS

Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 
moterų ligas kraujo ir odoa. ■ - • • 

Padarau ištyrimą kraujo ir šlapumo.

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

New Xork, N. ,Y, 
Valandoj Priėmimo:

Rytis nuo 10 ikĮ<l, Po piety npo 1
’ iki 9 vai., vakąre

Sekmadieniaisnuo 11 rj)to .iki 1 po pietų 
Telefonas ’ Lackwanna 4*2180 j

' MEDICINOS DAKTARAS 1

B. BAGDASAROV
*? • T \ 200 fircond Ąve. .

Tarpe UT Ir 18' gatvių' 
gydaV< 'KKaujO ’'rtt Lytinių 

‘ v • * • OKGANŲ • LIGAS 1 ‘
Valandos, paprąstamos dienomis noo 
ryto Iki 1 po pietų. Vakarais nuc 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 14 ryto 
2 vai. po pietų.

Tolcf. ALGANQUIN 4-8294

li 
iki 
iki

brangumą Įnamiai pirmadienį prisirašyti prie L.D.S. kuopos.

”W?
• ’ šiuomi “pranešu fcostume- 
riains, kad DerkSllap'1 ša^ą studiją 

•tiaujort:f vieton,
(12 Mftrlort SU 
:fcamp. jįT.<i«:4H 
way,' - Chad icfei 
įmU s otiš 
Brooklyn, T* t Y, 
; Naujoj tdėtoj 
$ t ii d i ja .dhug 
geriau įrerigta.
todėl paveikslai

512

MED1CIN, DAKTARAS

S. A CERNOV ,3,
223 2nd Ave. & 14th St.

Roohi 15, New York
, Gydau įvairias “ligas: 
Staigias ir chroniškas; Odos 

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Teh: Tompkins Square 6-7097

surengė demonstraciją, protes
tuodami prieš tą žvėrį - savi- i 
ninką. Jis gi prisišaukė bū- j 

irius raitos ir pėsčios policijos 
net iš trijų distriktų prieš de
monstrantus. Policija užpul
dinėjo demonstruojančius ir 
buožėmis juos daužė; sužeidė 
kelias moteris ir vaikus, ne
kalbant-jau apie daugelį su
žeistų vyrų.

j To nepaisant, demonstrantai 
ketyirtadmnny vakare,va- įspėjo visus socialfašisto Osino- 

j ffo namus, apsistodami prieš 
įjuos ir laikydami prakalbas. Ją 
j sias policija stengėsi išardyti, 
bet trijose vietose kovingi de
monstrantai iškėlė smarkią ba
taliją prieš policiją ir apgy
nė savo prakalbas.

Tūkstančiai darbininkų toj

NEW YORK. — Komunistų 
Partijos Distrikto Komitetas 

■ šaukia darbininkus į masinį 
mitingą prieš imperialistinį ka-Lietuvių Darbininkių Susi

vienijimo Amerikoje pirmos 
kuopos mėnesinį susirinkimą 
tūrėsime rytoj, vasario - Feb-i noj, 69 W. 66th St. .... 
mary 11 d., ketvirtadienio va- tingą rengia Sovietų Sąjungos 
kare, “Laisvės’.’ svetainėje. Bet 
susirinkimas įvyks pusantros 
Valandos anksčiau, negu pa
prastai būdavo. Turime visos 
nares susirinkti ne vėliau kaip 
6r30 valanda.
kad tą vakarą nuo 7:30 vai. 
bus masinis darbininkų teis
mas prieš Pruseiką ir kitus 
sklokininkus; o mes visos no
rėsime dalyvauti tame nepa- 
nrastame, labai žingeidžiame 
teisme. Todėl turime į savo 
susirinkimą sueiti* pusė po še
šių. ' Per valandą trumpai at
liksim svarbiausius organizaci
jos reikalus,. ir. . paskui visos 
trauksime į darbininkų ir dar
bininkių teismą prieš Prusei- 
ką ir Jo “frentus.”

sario 11 d., St. Nicholas Are-
Ta mi-

Kodėl? Todėl,

draugai.
New Yorko Bedarbių Tary- 

i ba išleido atsišaukimą į visus 
: bedarbius, kad dalyvautų šia- 
• rne prieškariniame mitinge; 
> didžioji International 
{ Order ]
I ragina visus vietinius savo na-

I mitinge galingam protestui 
i prieš Japon., Amer. ir kitų 
j imperialltvų žygius ir planus 
jChinijoj,, O iš Chinijos impe-

1 Workers j apietinkėj' susidomėjo Osinof- 
pašalpinė organizacija f0 įnamių kovomis ir daugelis

pasižadėjo stoti jiems į taiką
! rius būti tame nepaprastame prįe§ tų kraugerį socialistau 

l jantf buržujų.

Tag Day Rinkliava Naudai
I • y • i •• V_ 1 • Streikuojančių Mainie-
ne, ruošia karini užpuolimą • • o i • •rių ir Sukniasiuvių ,

šeštadienį ir sekmadienį, va
sario 13 ir 14 d., Brooklyne

. . Sekret. M. Lukšienė.

Maskaradinis Balius
Sukniasiuvių Streikui

NEW YORK. •— Kad suda
ryti finansinės paramos New 
Yorko ir apylinkės sukniasiu
vių streikui, yra rengiamas 
maskaradinis balius New Star 
Casino svetainėje šį penkta- 
nienį, 8 vai. vakare. Bus pui
ki muzika šokiajms. įvalias ge
rų užkandžių ir Šiaip įvairu
mu. Lietuviai darbininkai tu
rėtų gausiai paremti šią .pra
mogą naudai kovojančių suk
niasiuvių, • * L i

! prieš Sovietų Sąjungą. Ame
rikos socialistų vadas Norman 
Thomas tuo tarpu šneka apie ___ __ __ __ „_7_____ r-^--
“mūsų” valdžią, kuri būk ga-i jr New Yorke bus Tag Day— 

į lėtu sustabdyti karišką krizj! rinkliavos naudai streikuojan- 
IChinijoj. Socialistai - mulkina i čių Kentucky.mainierių ir New 
j darbininkus, būk Amerikos im- ( Yorko sukniasiuvių .
\ perialistai norį taikos, kuomet j 
tikrumoje jie yra stambiausia 
mobilizuojama karinė spėka 
prieš Sovietų Respubliką. 

Amerikos darbininkai turi

Draugai, tai- yrasvarBiau- 
' sios šiuo laiku Jdarbinipkų ko
vos Amerikoje. ' Kiekvienas 
darbininkas ir darbininkė, visi 
dirbanti, taip ir bedarbiai, turi

protestuoti ir organizuotis į ga- tuos kovotojus nuoširdžiai pa- 
lingą masinę kovą prieš savo 
imperialistus, o apgynimui So
vietų Sąjungos.

Socialistai Išvijo Aukų 
Rinkėius Streikieriams

NEW YORK. — Socialistai 
išvijo laukan du streikuojan
čių Kentucky mainierių dele
gatus, kurie buvo atėję parin-

remti. Geriausiai gi jiems pa
ramos suteikti galima pasidar
buojant tomis dienotais, pa
renkant jiems aukų su dėžu
tėmis, gatvėse, elęktrikinių 
gelžkelių stotyse, vaikščiojant 
po namus, einant su dėžutėms 
į darbininkų mitingus ir t.t. ;

Dėžutės yra gaunamos “L.” 
raštinėje.

Draugės ir draugai, pasiim-

—o—
Jonas Beniulis, seniau vei- 

| kęs darbininkiškose organiza-
cijose, po kelių metų pertrau
kos, vėl įstojo į A.L.D.L.D. 147 
kuopą. Gauta 'ir “Laisvei” ■ 
skaitytojas. ,

Viskas, ko reikėtų, tai vieti
nių, kad ir svetimtaučių artis
tų, Įdėt Į savo programas, 

j kaip tai, rusų ir finų, kurie 
Ičion dažnai turi parengimus ir j 
•turi gerų artistu. Tai būtų; 
kas naujo ir williamsburgie- 
čiams. Tada vakarėliai būtų 
dar pasekmingesni.

V. Januška.

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

SUSIRINKIMAI 
“LAISVES” DIREKTORIŲ 

ATYDAI!
Trečiadienį, 10 d. vasario, įvyks 

Direktorių posėdis. 8-tą vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj., . . ...

Viši direktoriai būtinai dalyvauki
te, nes yra daug svarbių reikalų.’ ' 

. ■ t E. Bimbienė, Sekr. •
. . ...» • , (32-3,4)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 5 kambariam rakan

dai (forničiai), yra viskas, kas tik 
stuboje reikalinga, yra radio ir siu- 
varna mašina. Kreipkitės* 475 Grand 
Street,, Brooklyn, N. Y. ant antrų 
lllllt). rrnlifn iv Iro mhn vin o '
pasirandavoti. ~ 
išvažiuoju ant farmos. 
duosiu už tiek, kiek gausiu.

Čia pat galite ir kambarius 
Parduodu todėl, kad 

. Todėl ati-

Malonūs Rūkyti!;
Gerbiami Gėry Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, bizpio 
užvedimuose, kur rūkymui 
piedegos yra užlaikomos, Vi
sur reikalaukite ..

Naujoki! Cigaru

■
 Jono arba

J \ , PETRO'

Kainos po, 
J)10c ir lSc>

. i < tai
LIETUVIŲ

» 1 ISDIRBYSTftS
Petras ’Naujokas ctoadat . Savininkas CIGARAI ■

(34-35)
PARSIDUODA grosernė. Norime 

greit parduoti, tai atiduosime pi
giai. Pardavimo priežastį sužinosi
te ant vietos. Atsišaukite į “Lais
vės” ofisą.

' (34-35)
PARSIDUODA 5 kambariam rakan
dai (forničiai), yra viskas, kas tik 
stuboje reikalinga, yra radio ir- siu
vama, mašina. Kreipkitės: 575 (Trandį 
St., Brooklyn, N. Y. ant antrų lubų, 
f ‘ 
davoti. 
žiuoju ant farmos. 
už tiek, kiek

čia pat galite ir kambąrius pasiran-' 
1—Parduodu todėl,' kad ' išva- 

Todel atiduosiu

.(33-35)
gausiu.

Telefonas: Stagg 2-9105. _ , ’

DR. A. PETRIKĄ
'C .■ ; , PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

' UNDERTAKER :
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant vįs^^iįųlcapinių; parsamdo au- 
toipotiilįiĮsį ir karietas veselijomš, 

Į pasivažinėjimams.

i Bedford j Avenue į t 
ipKtYN.j^.' r

- - I ’’

į

paclaro'tni kuo* 
puixiudHiai.

JONAS STOKES '
Marion Si., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
> GRABORIUS

(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
1 ■ (Arti Marcy Avenue) 

i ' 1 ? • • •
. BROOKLYN, N. Y.

^Į^YP^^ĄTINKH

. '• • ■ - v■ . • • . , ■ " •»,>

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

i . ' Dirbtuvę 
361 Broadway, ii ‘į

Brooklyn,;^.
* ---------- ------- ‘ •••

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs -de] mapo profesijos patarnavimo 5 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, Midwpod 3+6261 i* j; thif’ H. i?'!. v

*■




