
*

L.D.S. Reikalauja Pa- 
liuosuoti drg. Kasperait į

■ - -

BROOKLYN, N. Y. — 
Varde Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo penkių tūks
tančių narni sekretorė drg. 
Jeskevičiutė pasiuntė kable- 
gramą į Kauną kruvinajam 
Smetonai. Kablegramoj L. 
D.S. protestuoja prieš pa
smerkimą mirtin draugo 
Kasperaičio ir reikalauja, 
kad jis tuojaus butų paliuo- 
suotas.

Mes šaukiame ir ragina
me visas darbininkiškas or
ganizacijas bei draugijas i 
tuojaus priimti ir siųsti! 
Smetonai reikalavimą, kad 
draugas Kasperaitis butų 
tuojaus paliuosuotas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Vasario (Feb.) 13, 1932Telephone, Stagg 2-3878

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

No. 37. Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV
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Kova už Paliuosavimą
Mooney ir Billings;

------------  r
NEW YORK. — Tarp-i 

tautinis Darbininkų Apsi-! 
gynimas peskelbė, kad 
Bronxo Coliseum vasario 24 
d. rengiama demonstracija, 
už paliuosavimą Tom Moo-; 
ney ir Billings. Tuo laiku I 
sueis lygiai 15 metų nuo: 
pasmerkimo mirtin tų dvie-, 
jų darbininkų vadų.

Vien tik New Yorko apie-! 
linkėj tą dieną įvyks 16 de-■ 
monstracijų.

Sumušti Rašytojai Krei
piasi Prie Senato.

WASHINGTON. — Po
nai senatoriai aplaikė pa 
reikalavimą nuo grupės 
rašytojų, kurie buvo nuvy-, 
kę į Kentucky padėt mai- 
nieriams ir kuriuos chuli
ganai išteroravo ir išvijo 
iš valstijos. Jie reikalauja, 
kad Senatas išklausytų jų 
raportą apie kruviną tero
rą, kuris viešpatauja Ken
tucky valstijoje.

Tai Kentucky mainierių streiko vadai, kurie yra suareštuoti ir laikomi kalėjime. Paveiksle iš kai
rės yra draugės, kurios padeda streikieriams kovą vesti prieš anglies baronus ir valdžią.

t

BROOKLYNO DARBININKŲ TEISMAS VALDŽIOS IR ANGLIES BARONŲ CHUL1-
PASMERKE PRUSEIKĄ IR JO AGENTUS GANAI TERORIZAVO RAŠYTOJUS; 1 

'STREIKO VADAS MIRTIES PATALE
Komunistą Partijos Atstovas Pareiškė, kad Partijos Cen- 

tralinis Komitetas ant Šimt o Nuošimčių Remia Lietuviu
Centro Biuro Aštrią Kovą prieš Pruseikas ir Butkus SUs™iwiMs teroras vX’
ir prieš Visus Oportunist us

BIJO KOMUNISTINIO 
SUKILIMO SHANGHAI

Iš Chinijos pranešama, 
kad Shanghajaus buržuazi
ja ir imperialistai labai iš-' 
sigandę atgijusio darbiniu-■ 
kų judėjimo. Labai bijoma i 
komunistų sukilimo ir pas- j 
kelbimo karo ne tik japo-i 
nams, bet visiems plėši-i 
kams. Ypatingai tarpe! 
600,000 pabėgėlių siaučiau- i 
tis badas sudaro revoliuci
niam veikimui derlingą dir
vą.

Shanghajaus valdžia sa
ko, kad iš kitų miestų čio
nai pribuvo 600 komunistų 
agitatorių ir dar vis dau
giau jų plaukia. Policijai 
įsakyta sekioti ir saugoti 
kiekvieną komunistų pasi
judinimą. 1

Tuo tarpu pranešimai 
pripažįsta, kad generalis 
streikas eina sėkmingai, 
kad revoliucinės darbo uni
jos sudemoralizavo visą 
prekybą. Jos reikalauja, 
kad japonai visai pasitrauk
tų iš Shanghajaus.

Japonija gi išsodinto 20,- 
000 naujos kariuomenės ir 
ruošiasi prie sprendžiamų 
mūšių. Taip pat kitų šalių 
kariuomenės prirengtos vei
kimui.

D. LITVINOVAS NUMASKAVO GENEVOJ 
IMPERIALISTUS; SOVIETAI REIKA

LAUJA TUOJ NUSIGINKLUOTI
GENEVA, Šveicarija. —j šiai. kaip eina karas Toli- 

Čionai eina Tautų Lygos muose Rytuose...”
konferencija del “nusigink
lavimo.” Jau kelinta diena Už Pilną Nusiginklavimą
imperialistinių valstybių at
stovai pilsto iš tuščio į sau
są. Grobikiškos Francijos 
atstovas Tardieu pasiūlė 
apgaulingus planus, ku
riuos niekad negalima į gy
venimą įvykdinti. Belgija 
pasisakė už juos. Imperia
listinės Lenkijos ■ užsienio 
ministeris Zalecki pasiūlė 
“moralio nusiginklavimo” 
planus, reiškia “gaminkime 
daugiau karo ginklų, bet 
sakykime, kad karas nege
ras dalykas.” Japonijos im
perialistai, kurie užgrobė 
Mandžuriją, kurie tūkstan
čiais skerdžia chiniečius, 
bombarduoja miestus ir 
provokuoja karą prieš So
vietų Sąjungą, irgi pasisakė 
už “nusiginklavimą.” Žo
džiu, vieni po kitų kalbėjo 
tuščias frazes, kurias jau 
jie kartoja nuo pabaigos pe
reito imperialistinio karo. 
Pagaliaus jau ir patys toms 
frazėms netiki, dauglis de
legatų vaikščiojo po korido
rius, kiti pypkes rūkė.

“Napaisant, kad Japoni- 
jos-Chinijos karas labiau
siai grūmoja del Sovietų Są
jungos, kaipo geografiniai 
artimiausios šalies, nepai 
sant prieš Sovietų Sąjungą 
propagandos ir grūmojan
čio puolimo, aš pareiškiu 
Sovietų Sąjungos vardu, 
kad mes esame pasirengę 
nusiginkluoti ant tiek, ant 
kiek kitos šalys sutiks.”

Už Naikinimą Ginklą
Drg. Litvinovas nurodė, 

kad Tautų Lyga dar ilgai 
pasakos pasakaT'apte'Tiusi- 
ginklavimą, o imperialisti
nis karas, dar baisesnis, 
kaip kad buvo pereitas, ap
ims visą pasaulį. Drg. Lit
vinovas pasiūlė, kaipo vie
natinę gvarantiją prieš ka
rą, tai: tuojaus imtis nusi
ginklavimo darbo, sunaikin
ti visus tankus, panaikinti 
toli siekiančias kanuoles, 
visus karo laivus virš 10,- 
000 tonų įtalpos tuojaus su-

trečiu sykiu reikės kraują 
leisti, idant palaikius gy
vybę. Drg. Simms yra be 
sąmonės ir beveik neliko 
vilties jo gyvybę išgelbėti.

. imas prieš streikuojančius 
! Kentucky ir Tennessee mai- 
I nierius, Štai čionai buvo I
pribuvus grupė iš New 
Yorko rašytojų, kad pada- 

teismo pintų maistą streikieriams 
ir;ir kad užprotestuoti prieš 

w.ip’’terorą. Juos pasitiko orga- 
pat stenografės nuimtas ’ nizuota ir ginkluota grupėj 
Komunistų Partijos atsto- 1 chuliganų ir šerifų. Visus 

suareštavo, atėmė maistą, 
kuris buvo skirtas streikie
riams. Negana to, tie val
džios ir bosų mušeikos rašy
tojus Waldo Frank ir Allen 

vo visais balsais prieš vieną!Taub bjauriai nuplakė, su- 
užtvirtintas susirinkusių| mušė. Paskui visus išgrū- 

' darbininkų. j do iš Kentucky valstijos.
O tie rašytojai buvo libe

rališki. Jie bandė geruoju 
perkalbėti valdžią, kad su-

Pagaliaus Brooklyno dar
bininkų teismas prieš Pru- 
seiką ir jo suvedžiotus pa
sekėjus įvyko vasario 11 d. 
Susirinko didelė minia dar
bininkų. Dalyvavo tarpe 
600 ir 700 proletarų. Svar
biausiu liudininku buvo; .. ,... ...
Amerikos' Komunistų Par- vo. pradės eit.
tijos Kontrolės Komisijos!sekamanle Laisves nlmb 
sekretorius draugas Dir
ba ir varde Partijos pa-i' 
smerkė Pruseiką ir jo dar
bus ir pareiškė, kad lietu
viai darbininkai turi su
glausti savo eiles ir visais i 
būdais kovoti prieš tuosl {Tąsa 5-tam pust.)

provokatorius ir kontr-re- j 
voliucionierius.

Smulkmeniškas 
aprašymas, kaltinimai 
liudininkų liudijimai,

Sukniasiuvią Streikas 
Smarkiai Plečiamas

a

o į Visi skaitykite. Čia dedame ri
I darbininku d ž i u r ė s nuo- d;

- i u
sprendį, kuris taip pat bu-

l • - „ n i i •• • i i • • , •• i • . peiKaioeti vaiuzią, Ketu &ll-Laisves Redakcija ir Administracija sveikina Lietuvių > Jaikytų terorą. Bet štai ką

Kooperatyvės Spaudos Bendrovės šėrininką suvažiavimą. 
Mūsą dienraštis nuo pereito suvažiavimo pergyveno metus 
didelią ir nelengvą kovą. Bet oportunistinią priešą puoli-' 
mus jis sėkmingai atmušė. Drąsiai jis ištisus metus nešė 
raudoną komunizmo vėliavą, eidamas Komunistą Partijos 
ir Komunistą Internacionalo nutiesta linija. Mes esame 
tikri, kad ir šis šėrininką suvažiavimas kietai pasisakys už 
kovą su visais darbininką klasės ir revoliucinio judėjimo 
priešais. “Laisvė” pasiliks komunistiniu dienraščiu!

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA.

jie gavo. Vadinasi, kruvi
nas teroras vedamas ne tik 
prieš komunistus, ne tik 
prieš mainierius, bet prieš 
visus, kurie tik užtaria ko
vojančius mainierius ir ban
do jiems padėt kovą laimėt.

PINEVILLE, Ky. — Lo
gan ligoninėj, Barbouville 
miestelyje, guli ant mirties 
patalo jaunas streikierių va
das Harry Simms. Jį per
šovė anglies baronų razbai- 
ninkai, kurie veikia po glo
ba policijos. Jau buvo pa
darytos dvi operacijoj ir du

NEW YORK. — Visuoti
nas didžiojo New Yorko 
sukniasiuvių streikas jau 
apima 250 šapų. Kasdieną 
naujų šapų darbininkai iš
vedami į kovą. Pikietas ei
na prie dirbtuvių.

Streikui vadovauja nau
joji Adatos Amatų Darbi
ninkų Industrinė Unija ir 
Bendro Fronto Streiko Ko
mitetas. Senoji unija irgi 
ketina paskelbti streiką, bet 
kol kas ragina savo narius 
pasilikti dirbtuvėse ir 
būdu padėt bosams 
streiką sulaužyti.

tuo 
šitą

ŠiojReno, Nevada.
valstijoj' 1931 metais buvo 
7,751 apsivedimų ir 5,273 
divorsų. Gimimai sumažė
jo 112 nuoš., o mirimai pa
augo 278 nuoš.

i

Buenbs Aires. — Argen
tinos valdžia išdepoptavo 
140 komunistų.

Bet štai išeina draugas i 
Litvinovas. Sovietų Sąjun- - 
gos užsienio komisaras pa-’ 
reikšti Sovietu Sąjungos į 
poziciją. > Didžiausias susi
domėjimas! Renkasi iš ko
ridorių delegatai, o galeri-j 
ja prisikimšus publikos. (Jai j 
buvo uždrausta ploti, kad. 
“netrukdyti konferencijos
darbus”). Bet ant galerijų 
didžiausi aplodismentai ir 
jie lydėjo kiekvieną išvadą. 
Judžių aparatai traukia pa
veikslus, reporteriai ištiesę 
kaklus užrašo kiekvieną žo
dį—visi susidomėjo!

Kruvinas Karas Eina!
Draugas Litvinovas savo 

įkalboje sunaikino tas visas 
j pasakas apie “taiką.” Jis 
; pareiškė:

“Jūs kalbate apie taiką, o 
Mandžurijoje ir Chinijoje 
eina karas. Tūkstančiai 
žmonių paskersta. Kanuo
les baubia ir orlaiviai vei
kia. * Tiesa, tai nėra oficia
liai paskelbtas karas, bet 
tai karas. Nepaisant jūsų 
visų sutarčių ir karo pa
smerkimų, jau penki mėne-

daužyti, visus karo laivus, 
turinčius virš 12 colių gerk
lėmis kanuoles, sugurinti, 
karo orlaivių vežėjus, oro 
laivus — zeppelininio tipo, 
karo bombinius orlaivius, 
nuodingų gazų aparatus, li
gų užkrečiančius prietaisus 
ir kitus karo pabūklus tuč 
tuojaus sunaikinti. t

Šie pasiūlymai buvo tie
siog žingsniai prieš karą, 
nes tai praktikoj • žygiai 
prieš naują skerdynę. Bet 
imperialistai neparėmė 
juos, nes jiems apeina ne 
nusiginklavimas, o tik po 
“nusiginklavimo” skrąiste 
dar labiau ruoštis prie nau
jo karo. Draugas Litvino
vas savo kalboje numaska- 
vo visus naujo karo rengė
jus ir jo balsas nuskambė
jo per visą pasaulį, jį išgir
do šimtai milionų proletarų 
ir jie žinos, kad tik Sovietų 
Sąjunga yra už nusiginkla
vimą, o visos kitos šalys už 
dar didesnį prie karo prisi
rengimą.

(Daugiau pasaulinių žinių 
5-tam puslapy j)

Rytoj, Vasario 14 d., laisves’ Šėrininką Suvažiavimas ir Vakarienė; Visi Šėrininkai ir Šėrininkės Dalyvaukite; Taip pat Dienraščio Simpatikai, 
Draugai ir Rėmėjai Nešėrininkai Ateikite Pasiklausyti Suvažiavimo Eigos; o Vakare Toj Pačioj Didelėj, Gražioj Grand Assembly Svetainėj Šau

ni Dienraščio Vakarienė, Balius ir Šokiai; Įsigykite Tikietus Tuojaus; Masiniai Daly vaukite Šioje Vakarienėje.
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jimas apie provokacinius Drūtinkime Spėkas Gynimui Sovietų 
Sąjungos Nuo Imperialistų Atakosžingsnius prieš Sovietų Są

jungą. Jų užtylėjimas pa-Į 
rodo, kad jie sutinka su i 

imperia-$3.oo abelna Amerikos imperia-
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Amerikos 
•... stovi imperialistinio karo ■ 

Mutvut nenoru i garbiose. Ar Jungtinių 
frontu pasaulio imperializ-! YaJstujų imperialistai uz 
mo del atakos prieš Sovietų i1,inka^ susikibs bu kita im- 
Sąjungą ir del sunaikinimo Peiiabstme valstybe, tai bus 

j Sovietinės Chinijos. imperialistinis kai as, ai
I Vipfinp šalis kuri šian- Jungtines Valstijos su ki-

PASLĖPT IMPER1AUSTŲ KARĄ * p
----------- šąli/ kuri nuolatos siūlė bus. d.aK. Į’eakcingęsnis im- 

įsiginklavimo Konfe- kad ten aktyviai dalyvauti n;ina’ nnaiainklnvima vra perialistinis karas.

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at kiaiS, būtent SU bendri! 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

SOCIALISTAI KALBA APIE TAIKĄ, KAD

Vienok imperialistai yra 
draskūnai. Jie, kaip tie vil
kai, supuolę ant avies, dras
kydami Chinijos kūną rie
jasi vienas su kitu. Japoni
jos imperialistai atvirai1 , •If* U T • T*”! 4U/1AU VUA ClLVllU/A

proletariatas (įkūrimo proletariato dikta- ka]ba> kad: nuolatinis lindi- 
istiniO KarO turos. imoc i C'hinii’a AmnviVno----- . imas į Chiniją Amerikos

Komunistų PartiJa yra,: imperialistu prives Japoniją 
darbininkų klasės dalĮs, bu-!ir.Amerikąprie karo. Fran- 
tent, jos pažangiausia, la-jcijos, Anglijos, Italijos rei- 
blausiai klasiniai sąmoninga; ka)ai irgi susinarpiiojo. 
ir todėl revohucioniskiausio-1 - - —
ji dalis. Komunistų Partija 
neturi jokių kitų reikalų, 
kaip tik darbininkų klasės milionų gyventojų bū-

Jeigu Chinijos proleta
riatas ir biednieji valstie
čiai laimėtų revoliuciją, tai

reikalus. Ji skiriasi nuo 
darbininku klasės tiktai 
tuom, kad ji apžvelgia visą 
istorinę darbininkų klasės 
kelionę ir visus uždavinius. 
Komunistų Partija visad 
ir visur stengiasi ginti vi
sos darbininku klasės reika
lus ir tai kovai mobilizuoja 
dirbančiųjų ma^es. Ir tik 
tai po Komunistų Partijos, Į 
tai yra Komunistų Interna- MONTELLO, MASS. — šv. 
cionalo sekcijos vadovybe R0k0 Draugystės pirmininkas 
kiekvienoje'šalyje proleta- Krukonis vartoja diktatūrą 
riatas gali sėkmingai kovoti i prieš jam nepatinkamus na- 
už kasdienius reikalavimus 
ir galutina tikslą—nuverti- džiausią betvarkę.

~ , - . ■ . ; °. v. .. c . v . . ' Voctavin Q <4 č
lės. Ji veda kovą pries im-! mą buržuazijos viespatavi- 

> ruošimą mo ir įkūrimą proletariato 
ir už jo pavertimą į piliečių galios. . 
karą, kada karas prasidės.

Vals- Komunistų Par- ddu būdu silpnina Komunis- 
Kom^ šaukia visus darbinin- J* tų Internacionalo ir jų sek-

idersonas, “socialis- Jungtiniu Valstijų darbi- ja. Vienatinė partija Jung-' kust ginti Sovietų SąjungąVcijų autoritetą, kas vieno- 
yra jau pripratęs toj ninkaii klausia, ką socialis- tinėse Valstijose, kuri kovo- kovot pries imperialistų 

Jis turėjo geia pa-|tai Japonijoj daro? Ar jie!ja prieš imperialistinį ka. !<aro planus.
a betarnaudamas savo remia Japonijos imperializ- rą, už gynimą Sovietų Są- Kova prieš karą turi bu-

Nusiginklavimo 
rencija Genevoj eina

Konfe- kad ten aktyviai dalyvauti 
kaip Chinijos masių skerdime, 

tik tuo laikų, kuomet impe- tai to plėšikiško imperializ- 
rialistinės valstybės, Japo-jmo valdžiai suteikia taikos 
nijai'vadovaujant, veda ka- vado rolę. O paskui varde 
rą prieš Chinijos mases ir rėmimo Amerikos valdžios, 
Japonija vis arčiau traukia kuri skaitoma taikos nešė- 
linkui Sovietų teritorijos.

Kad būtų pilnas paveiks
las, ponas Henderson, socia
listinis “kovotojas” prieš 
Mac Donaldą, dabartinis 
Anglijos Darbo Partijos va
das, yra “nusiginklavimo” 
konferencijos pirmininku. 
Socialistas Henderson var
de nusiginklavimo šauks 
darbininkus dalyvauti impe
rialistiniam kare prieš So
vietų Sąjunga, žudyme Chi
nijos masių ir žudyme viens 
kito imperialistiniam kare.

Hendersonas, 
tas”, ; 
irpiėj. _ _ . _ ,
tyrimą betarnaudamas savo remia Japonijos imperializ- 
ponams ir išduodamas dar-' ui ą, <

ja, socialistų partija šauks 
darbininkus remti imperia
listinį karą. Ar gi taip ne
buvo pereitam pasauliniam 
kare ?

Socialistai savo pareiški
me sako: “Mes siunčiame 
savo broliškus linkėjimus 
Japonijos socialistams, ku
rių drąsus pasipriešinimas | tų karą 
jų valdžios imperialistinei 
politikai, akyvaizdoj žiau
raus persekiojimo, parodo 
gerą pavyzdį visų šalių dar
bininkams.”

pilną nusiginklavimą, yra 
Sovietų Sąjunga. Dabar, 
labiau, negu kada pirmiaus, 
kuomet pasaulio imperia
lizmas skaito dienas del sa
vo atakos ant Sovietų Są
jungos, matosi aiškus vei
das socialistų partijos, kai-

Imperialistų karas prieš
1 busSovietų Sąjungą, tai 

karas k o n t r-revoliucinės 
buržuazijos prieš proleta
riatą. Jos svarbiausias tik
slas—nuvertimas proleta
riato diktatūros ir įkuri-

po pirmaeilio imperializmo ,’masv baltagvardiečių teroro 
sai.g0 į prieš darbininkų klasę visa-

Didžiausia lekcija, kurią V16 PasauVje- Sovietų Są- 
darbininkai privalo atminti; Jun‘8’a yra Y1S° pasaulio pio- 
iš pereito pasaulinio karo, į mtariato tėvyne.
tai tas faktas, kad juos so-Į Jungtinm Valstijų Komu- 
cialistų partija “nuginkla- Į Partija, tai pirmosios 
vo” kovoje prieš imperialis- kovingosios proletariato ei-

Šiandien vienatinė parti-1 perialistinio karo 
ja Japonijoj, kuri veda at-i 
virą ir drąsią kovą prieš, 
Japonijos imperializmą, yra i 
Japonijos

Ir kas vienokiu ar kito-

aky-

ar jam priešinasi? Ir 
kad apdumti darbininkų 
akis kas del Japonijos so
cialistų išdavystės, kad už 
bovinti darbininkus viso
kiais manievrais, tai Nor
man Thomas ir' socialistų 
partija stato Japonijos so
cialistus, kaipo /“drąsaus 
pasipriešinimo” pavyzdį.

Na, pažiūrėkime, kas gi 
yra tas Japonijos socialistų 
“drąsus pasipriešinimas?” 
Ponas ^latsutani, Japonijos 
socialistų partijos vadas ir 
parlamento narys, nesenai 
sekamai pareiškė:

“Darbai, kuriuos atliko 
Japonijos kariuomenė Man- 
džurijoj, nebuvo atlikti del 
kapitalistų interesų. Tie 
žingsniai buvo reikalingi at
likti sąryšy su troškimu iš
rišti nacionalę problemą. 
Tas, kas dabar dedasi Man- 
džurijoj, yra labai toli nuo [JT/ 
kapitalistinio karo.” 1 — ’

Ar dar gali būt kokis abe
jojimas, kur Japonijos so-

bininkus, laike pereito pa
saulinio karo.

Ypatingai . dabar, 
vaizdoj paskelbimo antro 
Penkių Metų Plano, kuomet
pasatilio imperializmas ran
dasi mirtinoj baimėj del 
socializmo augimo Sovietų 

t Sąjungoj ir desperatiškai 
rengiasi paskelbti karą So
vietų Sąjungai, tai socialis
tai užima pirmąsias vietas 
imperialistinėj kempėj del 

♦ sumobilizavimo masių ka
rui. •

“Socialisto” pirmininkys- 
tė imperialistų nusiginklavi
mo konferencijoj turi pri
minti darbininkams lekcijas 
pereito karo, Antrojo Inter
nacionalo išdavystę.

Norman Thomas neatsi
lieka nuo savo anglo pus
brolio. Jungtinių Valstijų 
socialistų partija yra dalis 
pas aulinio imperializmo 
streiklaužių ir lekajų tarp
tautinės socialistų šeimynos. 
Kuomet dabar karas veda-! cialistų partija stovi, kuo- 
mas Chinijoj, tai Norman!met ji begėdiškai pareiškia, 
Thomas liepia darbininkams jog dabartinis karas Mand- 
atsidėįti ant Genevos nusi- žarijoj nėra ve'damas del 
ginklavimo konferencijos. 1

! i Ragindamas remti “nusi- m a, kad ne.

r

I

ginklavimo konferenciją”, 
ponas'Thomas ragina remti 
imperialistinio karo rengi
mą prieš Sovietų Sąjungą. 
Socialistų partiją, kaip ir 
pereitame kare, 
p a v įjingiaųsias 
tarp darbininkų, būk tos pa
čios frhperiėlistinės valsty
bės, kūrioš sąmoningai ren
giasi prie karo, gali įvykin
ti taiką.

Ką' daugiau gali reikšti 
sekamas pareiškimas, kurį 
išleido socialistų partija? 
“Socialistų partija ragina 
Jungtinių Valstijų valdžią 
naudoti visą galimą spaudi
mą sutartį su kitomis val
stybėmis, kad įvykinti tai
ką tarp Chinijos ir Japoni
jos.”^

Amerikos imperializmas, 
kuris/šiandien stovi prieša
kyje organizavime imperia
listų atakos prieš Sovietų 
Sąjungą, kuris spaudžia Fi- 
lipinw ir Nicaraguos žmo- 
ncc. fįi’ris siunčia kariuome
nę ir karo laivus į Chiniją,

skleidžia

tų milžiniškas pliusas pas- 
tūmėjimui visapasaulinės 
p role tarinės revoliucijos. 
Revoliucijos bangąs persi- 
lietų į Indiją ir išsilietų po

visą* Aziją. < Tat viso pa
saulio imperialistai ir deda 
visas pastangas, kad Chini- 
joj proletarinę revoliuciją 
užsmaugus. 

I

Viso pasaulio proletaria
to pareiga kovoti prieš im
perialistų intervenciją Chi- 
nijoje, kurių yra siekiu pa
sidalyti ją ir pasidaryti iš 
Chinijos bazę-puolimui ant 
Sovietų Sąjungos. šalin 
Jungtinių Valstijų imperia
listus iš Chinijos! Šalin ja
ponus grobikus,! Sujungki- 
me proletarines mases ko
vai prieš imperialistinį ka
rą po Komunistų Partijos 
kovos vėliava!

D. M. šolomskas. .

SKLOKOS PAKALIKO DIKTATŪRA SV. RO
KO DRAUGYSTĖJE MONTELLO, MASS.

rius ir susirinkime daro di-

kiu ar kitokiu būdu kovoja 
prieš Komunistų Partiją, 
tas faktiškai prisideda prie 
proletariato priešų ir pade
da ruošti1 kaip imperialisti
nį karą kapitalistinių vals
tybių tarpe, taip ir imperia
listų užpuolimą ant Sovietų

baudžia juos pinigiškai po pu
sę dolerio ir tai pakartoja po 
kelis sykius; nubaudžia T. 
Bartkų, G. Shimaitį.

Shimaitis, pasiprašęs balso, 
ima kalbėti, nurodydamas, 
kad pirmininkas naudoja sme
toninę diktatūrą. Tuomet pir
mininkas daužo kūju į stalą 
sėstis; bet tas neklauso, tvir
tai stovi ant kojų, ir tęsia kal
bą toliau. Pirmininkas pasų 
šaukia maršalką, ir sukelia to
kį trukšmą, kokio čia dar nie
kas nebuvo girdėjęs.

K. Venslauskas raportuoja, 
kad priėmė prisieką ištikimai 
tarnauti kaipo protokolų raš
tininkas, ir praneša, kad perei
tų metų prot. raštininkas ne- 
pridavė kokį tai dokumentą 
trečiųjų teismui; girdi, už tai 

įgali gauti dvejus metus kalė- 
I-1 jimo.

Vasario 3 d. š. m. įvyko tos 
organizacijos mėnesinis susi
rinkimas. Apart draugystės 
reikalų, buvo skaitytas pa
kvietimas nuo priešfašistinio 
Komiteto, kad ši organizacija, 
kuri ten yra narė, išrinktų de
legatus į metinę jo konferen
ciją. Pakvietimas buvo pri
imtas didžiuma balsų, ir pa
duota įnešimas rinkti delega
tus. Bet pirmininkas sulaiko 
įnešimą; sako, kad reikią ap
kalbėti, ar reikalinga siųst de
legatus į Priešfašistinio Komi
teto konferenciją .yasario 28 
d. Eina apsvarstymas.

Mūsij idėjos draugai, y’ 
klausanti prie darbininkiškų 
apšvietos organizacijų, kalba 
už reikalingumą siųsti dele
gatus į tą konferenciją, ir nu
rodinėja, kaip elgiasį fašistų 
valdžia su darbininkais Lietu- 

ir
ri-

Kova prieš karą turi bū- 
jungos yra Komunistų In-iti vedama jau .dabar, ne- 
ternacionalo amerikinė sek-Į laukiant jo pradžios. Rei- 
cija, Jungtinių Valstijų Ko-į kia prisiminti visiems dar- 
munistų Partija! Darbinin-Įbininkams ir darbininkėms 
kai, vienatinis užtikrinimas i apie tai, kaip buvo priruoš- 
reikšmingos kovos prieš im
perialistinį karą yra tvirta i karas ir kaip social-patrio-Į Kvinunlouu 
ir galinga Komunistų Par-į tai gelbėjo generolams per! las sako, kad dabartinis tre
ti ja! Stokite į ją ir būdavo-' keturis metus žudyti dar- čias Į pokarinis periodus tai 
kite Komunistų Partiją tosjbininkus ir valstiečius. Rei-;yra karų ir revoliticijų ga-. . __
kovos vadovavimui! kia nenuilstančiai veiktiIdynė. Gadynė, kurioje im-!v°je» kur jos kankinimas

I UCllj JLYUlljy I 7 UI V U/ 1/ Lll/O i- _9

-Į tas pereitas imperialistinis r^JunS0S-
' Komunistu Internaciona-

kovos vadovavimui!
Iš “Daily Worker”

- I ■ .

kia nenuilstančiai ____ __________ ....
tarpe darbininkų ir. valstie- perialistai su didžiausia en- 
čių jaunimo. Reikia būti- ergija ruošiasi į naują ka
nai palaikyti ryšiai su ka- ra už pasaulio persidalini- 
reivinėmis ir jūreiviais, aiš-Į mą, ir kurioje kairėjantis 

’• jurei-; darbininkų revoliucinis ju- 
imperia- dėjimas pereina į didesnes 

listinio karo pavojų ir tą, ir aštresnes kovas, o tų 
kad jie laikomi kaipo ka-jkovų priešakyje stovi Ko- 
nuolių pašaras. Būtinai or- munistų Internacionalas ir 

Įganizuoti prieš imperialisti- 
suvarjavoję, netekę lygsva-1 karą .gelžkelių ii laivų

Žiežirbos kinti kareiviams ir 
viams gręsiančio

Pas pruseikinės sklokos “did
vyrius” ir veikėjus štai kokia 
logika: Kas tik atsidavusiai gi
na Kom. Partijos liniją, tai 
tokie sklokos barabanščikų aky
se “mc. ■ jv. , 
ros, pakvaišę, persigėrę bimbiz-! krovimo proletarus, kurie 
mo raugu ir bimbininkai.” Bet I galėtų paralyžiuoti komuni- 
kurie su 

i dalykas.
, geri 

i munistų 
jai.” I r

Tai matote, kas darosi drau
gijų susirinkimuose. Aš pata
riu nariams darbininkams 
skaitlingiau lankytis į tokius 
susirinkimus ir ginti darbinin
kiškus reikalus.

Kaip aš girdėjau, tai augš- 
čiau minėti elementai buvo nu
tarę slaptame, savo mitinge 
pasikviesti prieš komunistinį 
kalbėtoją Prūseiką draugijos 
kaštais.

Dabar klausimas, kodėl jie 
taip neapkenčia J. Stoškauš ir 
V. Gelusevičiaus. Juk pir
miau su jais pusėtinai sutik
davo. O tai todėl, kad šiedu 
yra švaresnės nuomonės žmo
nės, prisilaiko teisingumo » ir 
neina į slaptus krūkoniškus - 
susirinkimus.

Toliaus. Krūkonio nubaus
tieji atsikreipia į susirinkimą, 
kad dovanotų jiems baudas. 
Didžiuma stojo už dovanojimą 
ir tik du prieš. Pagaliaus, tu
riu priminti, kad mūsų vadi
nami darbininkiškai pažangūs

1 žudymas darbininkų neturi 
bų.

Prieš įnešimą kalbėjo 
Kriaučiūnas, Martinas Kemzū
ra, K. Venslauskas ir, ant ga
lo, pirmininkas Krukonis; ir 
visų jų kalbų turinys buvo 
daug maž tokis. Išniekino jie 
visas darbininkiškas organiza
cijas ir jų veikimą; o daugiau
siai nuo tų žmonių teko dien
raščiui “Laisvei” ir drg. Bim
bai bei kitiems mūsų darbuo
tojams. šitie šnekėtojai pa
smerkė Priešfašistinį Komite
tą, o pirmininkas dar priminė, 
kad “mes su užsienių 
ninkais nieko bendro 
me;” labiausiai gi jis 
kam juos (ką) vadina 
tais ir t. t.

Šioj draugijoj yra

jo sekcijos — Komunistų 
Partijos.

Kas darosi dabar Chini
joje? Veik visa Mandžurija 
įiu yra Japonijos imperia
listų rankose. Jai to nega| 
na, ji veržiasi į turtingiau- 

| šią Chinijos Yantze upės 
sritį. Jau virš dvi savaitės' 

, kaip eina mūšiai 
, Tūk- 

aziją, toji partija, kuri su-Įstančiai chiniečių krito to- 
jungia dirbančiuosius toje Se kovose. Japonija, Fran-

skloka, tžti jau kitas:
Tie “rimti, nuosek- 

žmonės ir ščyrieji ko- 
šalininkai bei rėmė- 
kur gi nebus “ščyrai- 

siais” Prūseikos akyse, kada 
visu pasiutimu puola K. Parti
ją. Visiems renegatams toks lestingą kovą prieš buržu- Shanghajaus mieste, 
“ščyrumas” patinka. 1 •• 1 • ..................................

kaciją karo metu, kada im
perialistai puls ant Sovietų 
Sąjungos.

“Tiktai toji partija tikrai 
kovoja prieš karą, kuri iš 
dienos į dieną veda bėgai- laiko,

darbi- 
neturi- 

pyko, 
fašis-

įvairių
pažiūrų narių ; didžiuma atsi- j draugai beveik * visai neina į 

į likę nuo kovojančių darbinin- draugijų susirinkimus. Tai 
kų judėjimo. Tai vadukams ir yra didžiausias apsileidimas. O 
pavyko šiame susirinkime (keliems draugams, ateinan-

Paukštys “Klampynėj” apra-
šė silkių istoriją. Nejaugi sklo- kovoje, kuri mokina neap- cija, Anglija, Jungtinės Val- 

! ka rengiasi užsigavėti, kad kai- kęsti kapitalo valstybę, ku- stijos ir Italija vis siunčia 
"Japonijos imperializmo < ba.„api® ,isilkes ’ 

karas nėra kapitalistų ka 
y»OO . ! . J bą su iždais, tai ir “sendvįčių”

1 ai kaip tik tą socialistai į daugiau nebus, todėl prisieis 
sakė laike pereito pasauli-į pasitenkinti silkutėmis? Užtat 
nio karo, ir kaip tik tai tą: ir reikalinga aiškinti silkių is-

kapitalistų interesų? žino-

■ O gal gi ta ri užartavoja mases ta ne- daugiau karo laivų ir karei- 
; mintis kilo ne iš savo noro pas apykanta, kuri ruošia del viu i Chinija. "

gal jau pilnai užbaigė dar-

nio karo, ir kaip tik tai tą:L - — 
Norman Thomas ir socialis- į toriJA 
tų partija sako, kuomet jie 
šaukia darbininkus pasiti
kėti Amerikos valdžia, kai
po taikos vadu. , .

Japonijos socialistų par
tija pirma tikrųjų Japonijos 
imperializmo karo žingsnių 
veidmainiškai kalbėjo apie 
taiką ir ragino savo impe
rialistinę valdžią daryti “vis
ką savo galioje” išvengiami 
karo, bet dabar, kadangi 
jau karas eina, tai nėra ką 
kitą daryti, kaip tik remti 
savo imperialistinę valdžią. 
Amerikos socialistai dabar Į ruotf myliomis, 
pakartoja savo brolių japo
nų rolę, kuomet jie sako 
A m erikos darbininkams, 
kad Amerikos valdžia yra 
taikos darytoja.

Reikšmangiausia socia- 
Hstu partijos pareiškimų

Nes Chinija 
kovos reikalingas spėkas, yra gamtiniai turtinga ša
kų ri sudaro del revoliucijos lis .
atspirties punktus kareivi- štai kodėl viso pasaulio 
nėse. O tokia vadovaujan- imperialistai taip kietai su-

Štai kodėl viso pasaulio

. ______ draugams, ateinan-
darbininkus suklaidint, ir di-jįjems j susirinkimą, būna sun- 
džiuma balsų tapo nutarta ne- ].u atsilaikyti prieš mobilizuo- 

j prūseikinius renegatus, 
Tokį j ]curjų rankas šiuo tarpu pa

vesta ši draugija.
M. Komunistas.

ia spėka yra tiktai Komu-Įleido savo kruvinuosius na- J M darbuotojus.

siųst delegatų į Priešfašistinio £US 
Komiteto koilferenciją. 
tai nutarimą pravarė tie ele
mentai, kurie jau senai perse-! 
kioja darbininkiškas apšvietos 
ir kit. mūsų organizacijas bei

K. S. Lietuvaitė “Darbinin- 
jkių Balse” rašo į nekuriuos 
'buvusius draugus ir drauges ir 
klausia, kur tie draugai bei 
draugės eina, ;
Matulis, kur sako: “Tu velnink, 
Matuliuk.” Mano supratimu, 
tas žmogus ne __
tuliukas,<’ bet visas 
šėtonas, kuris, kaip tas aitva- 
ras-nešikas, graibsto draugijų 
iždus ir neša “Klampynei.”

nistų Partija kiekvienoj ša- gUS į Chinijos kūną ir pasi- 
lyje»” ‘—Komiinistų Inter- 'ryžę ją laikyti ir ant to- 
nacionalo Manifestas. liaus.
lyje.”'
hacionalo Manifestas.

Minėtas pirmininkas, užim
damas vietą sausio 6 d., 1932 
m., ėmė skelbti diktatūra ir

LINDEN, N. J

Jie deda visas pas- baudžiamuosius įstatymus. Tik 
Visas šias pareigas atliė- l<ad nuslopinus re- nariams pakėlus protestą prieš

ypatingai jau ' jun.gtiniu Valstijų Ko- voliuciją ir neleidus įsikur- jo tokį sauvališkumą, jis jau- 
• “Tn xralniiilr ‘-..i J 4-t /nu i14 oitiei nrivprefna nifi nrio Ivor-

Ilgumas kelio tarpe sklokos 
ir socialfašistų, arba ir tikrų- 
jų fašistų, pasiliko ant tiek 
trumpas, jog nereikia net mie- 

, sieksniais ar 
mastais, bet visai lengvai gali
ma atmieruoti coliais. Štai 
Slcrąątone sklokos “paručikai” 
surengė vakarienę “Klampy
nės” naudai, o fašistas Meškūr 
nas glėbiais nešiojo tos vaka
rienės garsinimus ir skleidė. 
Reiškia, savi savuosius pažino

munistų Parti j d. Mūsu^ gi 
velniukas Ma- pareiga {traukti Į partijos 

sklokinis | kovas visus dirbančiuosius 
lietuvius’ darbininkus,' įti
kinti juos, kad tiktai Komu
nistų Partijos vadovybė ve
da proletariatą prie laimė
jimų, prie pergalių ant bur
žuazijos, prie sunaikinimo 
buržuazinio surėdymo • ir

irų svečius- pavadino. Mat, ne- 
uždyką fašistas Meškėnas ga
na tankiai landžioja su “keliu
ku” po p.p. Antanaičio siu
vyklą K Valuko skutyklą. Meš- 
Meškūno štofas veikia gerai.

Rumboniškis.

ti visoje Chinijoje darbinin- čiasi priverstas eiti prie tvar- 
ku-valstiečiu Sovietinei vai-! k?s; ši^me susirinkime pirmi- 
dziai Jie turi tikslą pasi-; pereitų metų p*otokoIų 
daryti savo tavorams pla,- lninką, būk jį labai įžeidęs su- 
čiausią rinką, nes yra 450 ■ sirinkime sausio 6 d., kad jam 
milionų gyventojų. Jie tuo priminė 1927 m. pirmininkavi- 
pačiu kartu veža į Chiniją mą ir padarymą klaidos, išmo- 
savo kapitalą finansų pavi- kant pašalpą netiesotai. 
dale, steigia ten fabrikus, 
dirbtuves, kasyklas, alie-

Nariai pasipriešino prieš jo 
tokį skundą; sako, turi duot 

v . (skundą raštu ir tuo laiku pasi
jaus Šaltinius, ir, besmau- j traukti iš pirmininko vietos 
dodami pigiomis chiniečių laike skundo svarstymo. Raš- 
darbo’ rankomis, už juos tiškai skundą jis jau turėjo ga- 
kraunasi šimtus,milionų doL ^a^a’.x ska-itymub
Ten žalios medžiagos įva- . " ”
has, darbininkų taipgi, o testuoja ir prašo balso. FL- BieUiS 
kas svarbiausiai, kad jie pi- mininkas vartoja diktatūrą, dingą ^ačiu. 
giausi visame pasaulyje.

Buvo A.L.D.L.D. 165-tos kp. 
susirinkimas pas d. G. Kar- 
dauską, 201 W. 16th St. Su
sirinkime nebaugiausia daly
vavo narių, bet taipgi buvo 
svečių. Besvarstant svarbes
nius reikalus, buvo sumanyta 
paremti Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą. Kuopa tam 
paskyrė $2; paskui visi drau
gai nutarė sumesti po 25 cen
tus; nuo to neatsiliko ir sve
čiai. Tuo būdu, išviso pasida
rė $5.25 aukų. Drg. J. Už- 
kurenąs aukojo dolerį, A. Gri- 
gutis 50 c., o po 25 centus 
Kasparas, F. Stankus, G. Kar- 
dauskas, A. 'Sablinskas. A. 
Mazonas, J. Strupaitis ir J.

21 Bet iš pirmininko vietos Kru- ■ Vertulis.
konis nesitraukia. Nariai pro- Varde ąusirinkimo tariu vi- 

Pir- siems aukojusiems labai šir-

Vietoj duot nariams balsą, jis G. Kardauskas.
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t Projektas Antro Penkių 
Metų Plano

Svarstytas Sovietų Sąjungos Komunistų' 
Partijos Septynioliktoj Konferencijoj

(Pabaiga)
to Konferencija
anti-bolševikišką

Visa tai dar daugiau da- 
Įro centru Sovietų Sąjungą 
’traukimo visų šalių darbi- 
ininku masių ir pavergtųjų! 
visame pasaulyje. Revoliu-

<i

4

Greta 
pabrėžia 
charakterį “kairių” frazių, 
apie perėjimą prie “produk
tų apsimainymo 
“pinigų rolės nykimą 
dabartinio laipsnio socializ
mo budavojimo. Konferen
cija pabrėžia ir iš kitos pu
ses visišką nesutaikymą su 
mūsų partijos politika ir 
darbininku klasės interesais 
buržuazinius - nepmaniš- 
k u s i š k r aipymus valsty
binio apskaitliavimo princi
po, pasireiškiančio išpre- 
kiavime bendrų, šalies įplau
kų ir buk yra naikinami 
nustatyti ūkio planai.

ir apie
prie

-----  t . . . • visame pasaulyje. Revoliu- 
čio galo ^kapitalistinio ,'pa- cįonizuojanti Sovietų Sąjun

gos reikšmė vis auga. So- 
prirodymas pir-i7^0^ Sąjunga stipiėja,; kai-!

cictn-lpo bazė tarptautinio sočia-į 
lizino.

Visasąjunginės Komunis-
Partijos (Bolševikų) 

XVII Konferencija išreiš
kia tvirtą pasitikėjimą ta
me, kad pamatiniai uždavi-Į 
niai antro Penkių Metų i 
Plano bus netiktai atsiekti,! 
bet ir su kaupu išpildyti,:

šaulio. Pasisekimai socia
lizmo Sovietų Sąjungoje — 
geriausias ;-------v~ ,
rnenybės socialistinės siste- P° bazė tarptautinio sočia-i

K. Steponaviče
A. Baltaitis

25.00 ;
10.00 1• w •

A.
K.

Matulevičius 
Cerkauskas

Del šiaip priežasčių atsiėmė Šerus:
S. Skrabulis 10.00 A. Kasparavičius
E. Sheputis 10.00 J. Barzdų kas
Z. Masiliūnas 10.00 p. Ciriene
V. Vilnius 10.00 A. Mazukna
D. F. Zaleckis 10.00 G. Parson i s
Liet. Polit. Kliubas 20.00 A. Linn
P. Saparnis 10.00 W. Rogers
P. Smalstys 10.00 M. Radvila
G. Grablauskas 10.00 J. Waitch
J. Drulis 10.00 P. Valatkevičius
J. Staneika 10.00 P. Benevičius -
J. Shimenas 10.00 A. Blozneliene
J. Gabriunas 10.00 C. Vita
K. Rogers 10.00 - F. Petraitis
M. Klemkeviče 10.00 L.S. ir D. Drg.
A. Sutkaitis 10.00 P. Augutis

10.00
10.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00

100.00
10.00
10.00
10.00
10.00

WORCESTER, MASS

24 d. sausio įvyko susirin

kimas

pos.

A.L.D.L.D. 11-tos kuo-

Priimta vienas naujas į

O. Serbentienė atsisa- '

I $2 per mėnesį ir paaukot $1 
i

Į T.D.A. skyrių vedimui bylų.

J. Daugėla aukojo $1, kuris 

jam buvo skirtas kelionės lė- I
I šom j masinę konferenciją.

Atstovauti A.L.D.L.D. 11

E. Do-1 . i v. .v . . ,ninku suvažiavimą išrinktas

narys.
kė iš korespondento vietos; iš-Į kuopos Šerus į “Laisvės” šėri- 
rinktas J. M. Lukas.
vidonienė išrinkta organizavi
mui vaikų i Jaunuosius Pio- • drg. J. J. Bakšys,
nierius. Skaitytas laiškas nuo 1 
Centro A.L.D.L.D., kad kuopa , 
išrinktų spaudos komisiją, kas 1 šiame susirinkime šiemet nw 
ir padaryta. Į komisiją iš-’keti narinių duoklių į T.D.A 
rinkta J. Dovidonis, V. Žitkus po $1 į mėnesį, 
ir E. Dovidonienė. Nutarta 
šelpt vieną politinį kalinį su

A.L.D.L.D. 11 kuopa nutarė

A.L.D.L.D. 11 Kp. Koresp.
J. M. Lukas.

mos prieš kapitalistinę sis
temą.

Kapitalo šalyse—katas- j 
trofinis puolimas gamybos,!^ 
traukintasis industrijos ir’ 
stovėjimas fabrikų ir dirb
tuvių, dar negirdėtas naiki
nimas gamybos jėgų. So
vietų Sąjungoje—milžiniš
kas ir nuolatinis augimas 
tarnybos, vis daugiau ple
čiasi budavojimas naujų 
fabriku, milžinišku fabriku, 
įaujų kasyklų, elektros pa- 
‘čgos gaminimo stočių ir 
tepasiekiamas del kapita- 
izmo tempas augime ga- 
nybos jėgų.

Kapitalistinėse valstybė
je—žiauriausia bedarbė, mi- 
ionai bedarbių ir galutinas 
i ubiednėjimas milioninių 
sodžiaus masių. Sovietų Są
jungoje—visiškai" likviduo
ta bedarbė ir

- I 

tikrinimas pakėlimo darbo 
našumo bus užtikrintas per'į 
Sovietų Sąjungos dirban-! 
cias mases, kad eiles sočia-j 
listinių lenktynių ir udar- i 
ninku (urmininkų) augs su • 
kiekviena diena.

Naujus pasisekimus so
cializmo darbininku klasė 
užtikrins tiktai kovoje su 
likučiais kapitalizmo, duo
dama be pasigailėjimo atra
mą besipriešinimams žūs
tančių kapitalistinių elemen
tų, nugalint buržuazinius ir ’n bedarbė ir panaikintas 
smulkiaiburžuazinius įsiti-Į skurdas, septynių valandų 
kinimus, esamus pačių dir-| darbo diena fabrikuose ir 
bančiųjų tarpe, ir vedant dirbtuvėse ir nuolatinis ki- 
nuolatinį darbą už socialis-! limas ir gerėjimas gyveni- 
tinį jų perauklėjimą. įmo sąlygų miestų ir sodžių 

Pilnas kolektyvizavimas j masių.
žemės ūkio, augimas galin- i ...;

S.,„H?:FAKTAIS ATMUŠAM PROVOKA-
TORIUS PRUSEIKAS IR BUTKUS!

tikoje paverčia žemės ūkio1  I
Talpiname Vardus ir Pavardes tų, Kuriems Buvo į nj darbą ir ant didelio laips- i n - • n i ,♦ .

nio sutvirtina susisiekimo į Atmokėti Laisvės Bendroves Serai per Paskutinius !
(transporto) ryšius, taipgi; Metus ir tu, Kurie Pirko Šerus !
ir tavorų apyvartą tarpe i Lietuvių Darbininkų Kooperatyvės Spaudos Bendro-1
pramonės ir žemės ūkio — vgs direktoriai vakar savo pareiškime nurodėme, kokia I 
sudaro sąlygas del pilno pa- bjaurią provokatorišką ir judošišką rolę lošia Pruseika!

, “Naujoji Gadynė”, kuomet primeta dien-1 
raščiui “Laisvei” gavimą pinigų iš Maskvos nuo draugo;

, Pareiškėme, jog tai stačiai kruvinas melas,! 
tinio ūkio laikotarpyje an- , kokį gali išgalvoti ir leisti tiktai galutinai nuėjęs tar/į 
tro Penkių Mėtų Plano na-;nauti Amerikos valdžiai. Jų tikslai yra be galo bjau-1 
cionalėse respublikose ir rūs. Jie tais prasimanytais melais siundo reakciją ant ! 
provincijose suteikia gali- musų dienraščio. , . t .
mybe išgyvendinti ekonomi- Saukiame visus lietuvius darbininkus ir darbininkes, 
ni ir kultūrini žmonių į atmušti tuos provokatorius judošius, dar kiečiau su- n n Kultui ini žmonių atsi-, glaudžiant savo eiles aplinkui dienrašti “Laisvę” ir re- : 
likimą kaipo liekaną cans- ^iant ją visais būdais/ ‘ :
.10 _v. 0l°ninia>k<ipnansti- * čionai talpiname vardus ir pavardes tų, kurie at-!

nio rėžimo. siėmė savo Šerus po renegatų agitacijos įtaka, taip pat!
Sovietų Sąjunga laike an- tų revoliucinių darbininkų, kurie pirko “Laisvės” Šerus 

tro Penkių Metų Plano at- bėgyje metų po pereito “Laisvės” šėrininkų suvažiavi-' 
sistoja technikiniai pirmoje mo. z !
vietoj visoje Europoje. Lai
kotarpyje pirmo Penkių 
Metų Plano darbas ėjo del 
pavertimo Sovietų Sąjun-: 
gos iš atsilikusios šalies 
įvežančios mašinas ir reik-; 
menis į savo kraštą, į pasi- * 
gaminančią sau mašinas ir 
kitas reikmenis, ir tas bus’ 
atsiekta ir galutinai “už-! 
tikrins Sovietų Sąjungos; 
ekonominę neprigulmybę, i 
apsaugojančią Sovietij Są- j 
jungą nuo pavertimo į prie-! 
dą prie kapitalistinio pa-; 
saulinio ūkio.”—(Rezoliuci-' 
ja VSKP XVI Suvažiavi-.į 
mo).

Visa tai suteikia del So-! 
vietų Sąjungos galimybę; 
jau laike antro Penkių Me
tų Plano pasivyti techniki- 
niai-ekonominiai pirmaeili- 
nes kapitalistines šalis ūkio 
reikaluose.

Didžiausis krizis kapita
listinėse šalyse — tikriau
sias įrodymas besiartinan-

naikinimo priešingumo tar- ir j0 organas 
pe miesto ir sodžiaus. ' “r

Greitas augimas socialįs- Angariečio.

HkV-1

GustaitisP.
J. Vaitkus
P. J. Pabolis
II. J. Bučienė

P.
F.

F.
M.

Konferencija nesvyruo->
'ančiai įsitikinus tame, kad; 
darbininkų klasės ir kolekty- j 
vii masės suras veide parti- į 
pečių, komjaunuolių, profe- ’ 
sinių sąjungų ir sovietinių j 
organizacijų bolševistinius i 
organizatorius ir vadovus 
pergalingos kovos už įvyki- 
nima antro Penkių Metų 
Plano.

Iš “Pravda” Vertė
I). M. šolomskas.

K. Kubilius
L. Žvirblis
M. Miliauskas 
A.P.L.A. 57 kp.
M. Griciunienė 
V. Lukminas

P. Thompson 
Urba 
E. Senkevich 
Back i s 
Tilwick 
Ramanauskas

L.D.S.A. 91 kp.
N. Dovidoniute 
L.D.S. 5 kp. 
Mar. Deksnys

Neciunskas 
Linu 
Simonienė- 
Yankus 
Parson ienė 
Senkus 

T. Vasikoniutė 
J. Stasiūnas
O. Poser
J. Kulbokas 
J. Rudzevičius 
V. Žilinskas 
J. Egeris 
A. Daugirdas
L. D.S.A. 2 kuopa
M. Galeckienė 
F. Nakas 
A.L.D.L.D. 120 Kp.

Pileckas 
J. Baranauskas 
T u reik ienė 
Tu reik a 
Macienienė

J. Macėnas
Baksis 
Walant 
Walant 

Ruseckas 
Baranauskas 
Becienė

K.
K.
P.

P. 
A

E

J.

A.

Pirko Šerus:
10.00!
10.00
10.00
10.00
10.00 
10.00 I 
10.00!
io.oo i 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 : 
10.00
10.00 . 
10.00 i.
10.00 j 
10.00 I 
10.00 : 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 į 
10.00 I 
10.00 
10.00

5.00 
10.00 
20.00 i 
10.00 I 
10.00 j
5.00 .

10.00 1 
10.00 i 
io.oo!
10.00 i 
10.00! 
10.00 
10.00 !
10.00 i 
io.oo; 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 i 
10.00 
io.oo! 
10.00 
10.00 
10.00 
10;00 !
10.00 ' 
10.00 I

• 20.00 i 
10.00! 
10.00 
10.00: 
10.001 
50.00 
10.00 
10.00

I

L.

K

P.

J. N u tau tas
M. Simonavičius 
F. Vaitkus 
B, Adomavičia

Jukna 
Čepulis 
Chirikas 
Miliauskas 

V. Zabita
Kaskiaučiene 
Viltrak 
Krapas 
Urbienė 
Nitsche

K. Mi.kolaitis
I. Krivickas
P. Baranauskas
J. Pi varinu ienė

Meskys 
Kupriunas 
Petkus

K. Mockus 
O. Pobalienė
J. Navaiinskienė
L. Yanusaitis 
A.L.D.L.D. 200

Jeskevičiutė 
Kazokienė 
Čepulis 
Razanauskas 
Kairys 
Kalakauskienė 
Petkus
Teliunas 
Miliauskas 
J. Sekevich 
Sinus 
Dumbliauskas 
Laukaitis 
Laukaitienė 
B. Palai,tis 

Grubis
Petrusinas 
Žukauskas 
Yotauta 
Kvederas 
Rauduvienė

kp.
A.
A.
A.

A.

A.
W.

A

F

K.

A. 
L.
L. D.S.A. 10 kuopa 
K. čiurlis
M. J. Iškauskas 

Mulokiutė 
V. Žemaitienė 
Tamkus 
S. Petronis

Andrius Mažeika 
Mr. Jokubauskas 
P. Gavėnas 
J .Daubaras 
S. Petkienė 
D. Kasmauskas 
C. Kasmauskas 
J. Vizbor 
V. J. Stankus

Gardauskas
LDSA. 44 kp. 
LDSA. 8 Rajonas 
P.

P.

A. Jankauskas $15.00,
A. Jankauskas 10.00
A. Jankauskienė 10.00
P. Kapickas 10.00
A. Kazakevičius 10.00 ■
A. Kazakevičius 5.00
F. Stankūnas 10.00 i
J. Rukštelis 10.00 :
A. Rukštelienė 10.00
F. Velička 10.00
K. Kreivėnas 10.00 f
J. Kuodis 10.00
B. Jokubonis 10.00
J. Stilson 15.00
A. Gaskauskas 10.00
J. Liaudanskis 10.00
J. Kluchen 10.00
A. Kluchen 10.00!
T. Lisajus 10.00
A. Rugienius 10.00
K. Rugienienė 10.00
A. G. Jatuzienė 10.00
M. J. Vaitiekus 20.00
P. Kriauciukas 10.00
K. Misikonis io.oo!
P. Kutra 25.00 ’
M. Kutrienė 10.00
J. S. Bekampis 10.00
O. Cibulskienė 10.00
J. Dulkis • 10.00

Grigas
J akstys 
Jankūnas 
Kaulinis
LaurinavičiusA. _____________

R. Merkis i
E. Pulokas* 
,M. Paukštiene 
J. Skliutas 
J. Elmanas 
J. J. Dulkis 
D r. Petrick 
M. J. Iškauskas
S. Garbačauskas

Smagoris 
Bijūnas 
Sapranauskienė 
Galkus 
G alkus 
Švėgžda 

Bendoravičius 
Bendoravicienė 
Soshien 
Prapiestis 
Gilius

Stanislovaitis 
W. Wolf 
S. Vilkas 
C. Briedis 
O. Blozienė 
A. Vabalas

A. Bumbulis 
J. Johnson 
A. Serbentą 
A. Barkauskas 
A.P.L.A. 49 kp. 
L.D.S.A. 100 kp. 
J. ZAkarevičia 
L.D.S.A. 35 kp.
J. S. Rainys 
A. B. Mūras 
A.P.L.A. 51 kp.
K. Depsas 
Lithuanian Workers

Amusement Corp. 10.00
A. Ruseckas
L. D.S. 49 kp.
B. Ramanauskienė
M. Galeckienė 
A. E. Potas 
J. Ambrosas 
M. Ambrosienė
D. Galeckas
E. Mureikienė 
P. Butkevitch 
A. Papeliucka 
A. Kupchunas

Vadinasi, viso

U.
A.

10.00 
10.00 
30.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
40.00 
10.00 
10.00 
15.00 
10.00

P.

Puodis
Puodis
Puodis
Puodis
Post

Po tas
Repecka

ALDLD. 3 Apskr.
LDSA. 14 kp.
ALDLD. 44 kp.
APLA. 48 kp.
J. Berzinis i
M. Virbickienė
D. Yonush

20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00, 
10.00 j 
10.00 I 
10.00’ 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00, 
10.00 ! 
10.00 I 
J 0.00 i 
10.00 i 
io.oo ; 
10.00 1 
io.oo i 
10.00 į 
10.00 i 
10.00 i 
10.00 ' 
10.00 ! 
10.00 Į 
10.00 ! 
10.00 j 
io.oo; 
10.00 I 
10.00 I 
10.00 I 
io.oo! 
20.00 ' 
10.00 ’ 
10.00 i 
10.00 I 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
20.00 
10.00 
10.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00 

5.00 
10.00 
10.00 
10.00 
20.00į 
10.00’ 
10.00 
10.00 
įo.bo 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
io.oo! 
10.00; 
10.00 j 
20.00 : 
10.00 i

kurie !atmokėti Šerai 67 šėrininkams, 
Be to, delei bedarbės ir kito-

!Pi-

Atmokėta serai oportunistams bei jų suvedžiotiems: !
10.00 
25.00 ; 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00! 
10.00 I 
10.00 
10.00 
25.00
10.00 j
50.00, pasidavė renegatų įtakai.
10‘00 kių priežasčių dar 32 šėrininkai atsiėmė Šerus. Viso 
10.00 nigais atmokėta už serus $1,215.00
20.00 1 
20.00 
10.00 
20.00 
20.00 
20.00 
10.00 
lO’.OO 
10.00 
10.00 
10.00 
30.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

Tuo gi tarpu Šerus pirko apie 160 darbininkų 
serus liko $535. 

provokatoriai judošiai Pruseika ir Butkus skelbia, kadi 
bendrovė gavo iš Maskvos nuo draugo Angariečio pini- į 
gų atmokėjimui Šerų. Ar matote, draugai darbininkai, į 
kokiais šlykščiais melagiais ir provoKatoriais jie pasird-| 
dč. Ar matote, kaip judošiškai jie apšmeižė ir inkrimi
navo Amerikos Komunistų Partiją, kurios vadovybė yra 
“Laisvė”, Sovietų Sąjungą ir Lietuvos Komunistų Par
tiją, kurios vadu yra d.' Angarietis. , '

Šalin provokatorius-judošius Pruseikas ir Butkus!
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos Bendroves 

' Direktoriai.

$1,750.00. Vadinasi bendrovei už
uz ;
Gii

Į

3 420- I

r

PHILADELPH1J0S LIETUVIŲ RADIO VALANDA
Rengiama Dubrow-Philco 

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931 
KIEKVIENĄ SEPTINTADIENĮ 

nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų

Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles 

Duoda L. DUBROW & SONS, Ine.
422 South Street l’hiladc

Tek fonuokit, Lombard 1146
Norėdami išmėginti PIIIL(() RADIO namuose

phia, Pa.
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MODERNIŠKI AUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street; Brooklyn, N.

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

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA (J AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

^O<X>OOOO<XX>OO<XXXX> 
...... .......—---—----------------- • ••

PARAŠE d. m. šolomskas
KAINA 20 CENTŲ

Pereito karo metu, rusai kareiviai nuodingų gazų sferoje.

Kaina 20 centu. A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po 
■10 centų. Parsitraukite ir platinkite kuo plačiausiai. Bro
šiūra turi 64 puslapius, 13 paveikslų ir Mandžūrijos žem- 
lapi. Padalinta i 6 skyrius ir 21 straipsnelį. Apima: per
eitą karą, kas prie jo privedė, dabartinį prisirengimą impe
rialistų karan prieš Sovietų Sąjungą ir jų pačių tarpe už 
rinkas. Ką reiškia bedarbė ir ar bus jai galas. Prie ko 
veda Mandžūrijos įvykiai. Ką reiškia oportunistai ir jų 
judėjimas su Pruseika priešakyje, žodžiu, brošiūraitė da
bartiniais bėgamais klausimais. Siųskite užsakymus A.L,D. 
L.D. Centro Komitetui.

D. M. ŠOLOMSKAS 
46 Ten Eyck Street . Brooklyn, N. Y.
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Puslapis Ketvirtas šeštadienis, Vasar. 13, 1932
<

KULTŪROS IR KRYŽIAUS VARDU
B. Jasenski Vertė V. S. Mažiukas.

Išimtai alkstančiu šeimynų ir kūdikiu
WORCESTERYJ NEGAUNA JOKIOS PARAMOS

mą rengiamų prakalbų, kurios įvyks 
vasario. • *

Org. J. J. Bakšys.
(37-38)

mo. Darbas tarpe bedarbių delei 
socialės apdraudos, karo pavojus 
svarbiausi mūsų uždaviniai. Taip 
pat bus rinkimas naujas Apskričio 
Komitetas šiems metams. Delegatai 
malonėkite pribūti nuskirtu laiku.

Apskr. Sekr. K. Ručinskiene.
(37-38)

21

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. 9 kp. susirinkimas įvyks 15 

d. vasario, 995 N. 5th St., 8 vai. va
kare. Yra be galo daug reikalų. 
Draugai ir draugės, lankykitės ant 
susirinkimų ir veikim visi po biskį.

Sekretorius.

kyti mokyklas, turi būt su
teikta tuojautinę pagelba.

Miestas turi suteikti bedar
bių šeimynoms maistą ir ši
lumą, ir neturi iš jų atimti 
elektros šviesą; jie neturi būt 
mėtomi iš stubų už negalėji
mą apsimokėti rendų.

Visi reikalavimai priduoti 
majorui, kuris sako, kad dė
siąs visas galimas pastangas 
pagelbėti tokioms šeimynoms. 
Be to, sakoj būk ir jisai 'sto
jas už bedarbių apdraudą.

Išrinkta delegacija iš pen
kių narių nueiti pas majorą; 
jeigu jis sutinka stoti už be- 

_ __ ____ ____  _________ . __  . ___________ _ .... darbiii apdraudą, tegul pasi
jau, mato-i kiek suminkštino baltojo pono nusistaty-įteikt jiems maisto ir drapanų, tašo po visais minėtais reika- 

lavimais; tada tikrai žinosime, 
sus vardus tų žmonių, kuriems ar jisai stoja už Bedarbių Ta-

Mūsų reikalas dalyvaut kuo

riestanosio ir kirto į nosį. Tas nugriuvo 
ant grindų. Riestanosio bėga kraujas ir 
pajuodavo apie akį. Pan Tcian-ke buvo iš
vilktas į kitą kambarį ir ten nubaustas. 
Po pietų automobiliu atvažiavo riestano
sio tėvas, riebus ir diktas, su ženklais gar
bės legiono. Jis “tėvo” Dominiko raštinė
je rėkė, trypė kojomis.

—Būtinai tą chinišką kiaulę išmesti iš

WORCESTER, MASS. — J 
bedarbių demonstraciją 4 va
sario prie miesto sodo susirin
ko apie pora tūkstančių? Kal
bėjo keli kalbėtojai, nurodė, 
kiek žmonių kenčia iš priežas
ties bedarbės. Tik viename 
Worcesteryje yra nuo 12 iki 
15 tūkstančių bedarbių. Be
darbių Taryba suregistravo 
šimtus žmonių, kuriems rei
kalinga tuojautinę pašalpa, 
kad išgelbėti jų gyvastis. Taip
gi Bedarbių Taryba surado, 
kad Worcestaryj randasi dau
giau 200 kūdikių, kurie nega
li lankyti mokyklų iš priežas
ties bedarbės ir negalėjimo su-

(Tąsa)
Štai pereitą sekmadienį misionierius 

Francisk kalbėjo, kad lengviau verbliudui 
(kupranugariui) perlįsti per adatos sky- 
lęlę, kaip turčiui patekti į dangaus kara
lystę. O patsai Francisk kas sekmadienis 
priima nuo baltųjų ponų turtus: pinigus, 
vyną, vaisius ir- tankiai su jais kelia puo
tas, o kada ponai važiuoja namo, tai jis gimnazijos! 
juos palydi iki automobilių. Kaip matyt, tai 
Francisk visai nepaiso, kad pagal jo moki 
nimą, tie jo prieteliai negalės patekti į Į knygas suvartė tikrai riestanosis. Tas 
dangaus karalystę. Reiškia, / ' "* ’ ’ ’ ~ ’
mai, toji “dangaus karalystė” nėra taip ge- Į mą.

—Nubausti prie mano akių! Penkiasde- reikalinga tuojautinę pagelba pybos programą, 
šimt rykščių! Nei kiek nemažiau!

Atvedė du darbininkus. . 
Tcian-kę į raštinę, pasiguldė x v 
plakti. Baltasis ponas koja turavojo kiek-! visos kitos šeimynos dar teb 
vienam smūgiui. Kertant keturiasdešimtą I era neapžiūrėtos.

jaunam Pan Tcian-kei. Matomai, tas die- i smūgį rykštė nulūžo pusiau. Baltasis ponas 
vas yra papirktas karalių ir bagočių. Ne i daugiau plakti nereikalavo, trenkė durimis 
kitaip. Tai ir mokina mus paklusnumo ir p1’ atsisėdęs į automobilį, nuvažiavo.. Nu- 
nesipriešinti. O ir mušti jis galėjo save j piaktą_ Pan Tcian-kę “tėvas” Dominikas 
atiduoti; na, jeigu jis dievas, reiškia, jam pastatė antakėlių linkui sienos ir taip iš- 
neskaudėjo. Tai vis biednų apgavimas. 
Na, ir numirti jam nieko nereiškė, jeigu 
jis viską gali; čia numirė, o ten ir vėl gy
vena. Ne, negalipia tokiam dievui tikėti. 
Tai dievas—apgayikas, dievas turtuolių, 
dievas sukčiu. •r

Bet ką gi daryti, reikia nuduoti, kad ti
ki į tą dievą. Išmoko, kaip ir kiti, iš at
minties kelių mylių ilgio maldas ir karto
jo jas pagal misionierių įsakymus. Misio- R _ .
nieriai pradėjo girti Pan Tcian-kę, net rūs- duodavo nusirašyti, 
tusis “tėvas”. Serafinas ir tas juom paten- P°

ra, kad turtuoliai ir jų tarpe Francisk mi-' 
sionierius ir jo draugai nelabai jos paiso. 
Matomai, jie patys į ją nenori patekti, bet 
tik biednuomenę ten siunčia, čia kas nors 
yra paslėpto.

Ir Ir 'taip nepatiko tas siūlomas dievas Į 
jaunam Pan Tcian-kei. 7"

kintas; kartais suteikia pyragaitį, o kar-

Pan Tcian-ke girdėjo per sieną, kaip mi- 
sionierius. Dominik teisinosi ir įrodė, kad

I *■ V

Bedarbiui Taryba surinko vi-

DETROIT, MICH.
L.D.S.A. 17 kuopos extra susirinki

mas bus seredoj, vakare, 17 d. va
sario, 7:30 vai., Draugijų svetainė
je, 3302 Junction Ave. šiame susi
rinkime bus svarstomas “Darbinin
kių Balso” vajaus klausimas ir kaip 
yra patiektas planas “D. Balse,” kas 
link šaukimo suvažiavimo ir keiti
mo mūsų organizacijos vardo ir a- 
belno viso veikimo klausimas. Drau
gės visos dalyvaukite susirinkime ir 
gerai apsvarstykime dalykus. 

Sekr. N. Astrauskienė.
(38-39) j

WORCESTER, MASS
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks utarninke, 16 va
sario. Prasidės 8 vai. vakare, Lie- l 
tuvių svetainėj, 29 Endicott St. Ger- j 
biamieji draugijų atstovai! Būti- ' 
nai dalyvaukite šiame susirinkime, j 
nes turėsime apsvarstyti sutvarky- '

Dr. Jonas Repšys
278 harvard St., 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter U78>

OFISO VALANDOS:
Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų ir
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

Tel. Porter 3789

NUMAŽINTOS J ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

$179.00
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

TREČIA KLASE ANT VISŲ MŪSŲ LAIVŲ 
Viršminėta kaina dabar galioje ant visų mūs laivų 
Del informacijų kreipkitės į lokalinius mūs agentus.

Hamburg -American Line
39 BROADWAY, NEW YORK

11 .ęrij5.ve nj11.esto skaitlingiausiai bedarbių susi-
pnzadejo visieiųs tuojautinę rinkimuose ir dėtis prie Be-

Įdarbių Tarybos; nereikia pi- 
|nigų mokėti, kad prigulėti prie 
jos. Ko reikia, tai sudaryt 
mases, o kada turėsime gana 
dideles organizuotas mases, 

i tuomet, laimėsime. Tada tik 
I išklausys miesto valdžia mūsų 
reikalavimus, kada ji pamatys 
20 tūkstančių demonstrantų 
parke vietoj 2 tūkstančių.

Tad organizuokimės ir rašy- 
kimės į Bedarbių Tarybą.

Tčmytojas.

ą . •i] -p ipnzauejo visieips uuojauuinę i
Atvilko 1 Jin j pageibą, bet lig šiol tik dvi Į

ir pradėjo i Šeimynos gavo mažą pagelbą; į

Dominikas

Miesto 
nam nėra stroke, nes jie 
tūs ir alkanų neatjaučia.

Taipgi Bedarbių Taryba 
gamino sekančius 
mo laiškus,' kurie 
skaityti ir vienbalsiai priimti:

Už tuojautinę bedarbiams 
pašalpą.

Kūdikiams, kurie turi lan

po- 
so-

pa- 
reikalavi- 

buvo per-

laike iki vakaro. ii
Sekamą dieną jam pareiškė, kad jį ne-1 

išvarė iš gimnazijos tiktai todėl, kad jis 
gerai mokinasi. Bet jeigu dar tas pasikar- i

S “ SI LDSA Centro ir Rajono Pranešimas 38-tos 
do kietai lūpas. Kada baltieji koliodavo ir j 
pravardžiuodavo, jis j tai neatsakinėjo. J 

; Pro riestanošį praeidavo, nežiūrėdamas į 
Skaitlinių nuo savo surašo daugiau ne- 

Ir taip bėgo metai

Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus.

“Naujoji Gadyne” No. 3, įr visais kuopos 
sausio 21 d., rašo:

“12 d. sausio LDSA. 38 
savo mėnesiniame! 

nutarė likvi-;

reikalais
i kreipkitės į šias drauges.
i 1 So Sasnauskienė

J. T. Bimbienė.. . ----- ----------- pareiškė: chinų liaudis RUOpa
tais apelsiną. I an Tcian-ke gerai mokina- nuvertė Savo karalių. Nuo dabar Chini- susirinkime 
S1- 'ja jau bus respublika.

Bet ant gatvių niekas nepersikeitė. Kaip 
ir pirmiau, ūžė gatvekariai, lakstė auto-1 klausimu, taip kaip ir kitais 
mobiliai, visu smarkumu vežimėliais Euro-j klausimais “N. G.” ; 
pos ponus vežiojo chinai. Gimnazijoj, kaip |lavo. Tiesa, tame susirin

kime radosi 4 Prūseikos su
klaidintų draugių, 
norėjo kuopą likviduoti, 
manydamos, kad joms bus 
geriau tarnauti Komunistų 
Partijos priešams - opozici

jai, negu Komunistų Parti- 
tieji žmonės ne tiktai nepabėgo iš Chinijos, I jaį? einant sykiu su LDSA. 
bet su kiekvienu mėnesiu, jų vis daugiau at- Centru, kuris remia visas 
vyksta. Apie nuvertimą.imperatoriaus jie p kampanijas. \ 
kalba ramiai ir su užgyrimu, tartum, kad I ’ brangių norai dar 
iš to yra, tik jiems nauda. i vįs|<aSt

Reiškia, patsai karalius čia nieko nereiš-jsi ir nuoširdžių partijos re-1 
kia. Bet kas gi tada? Taip, vežėjas Čao-! mėjų. Tos draugės nūs-j

■ prendė, kad likviduoti kuo- Į 
pą būtų 
ypač dabar, 
bininkų klasė kovų suku-! 
riuose, kada reikalingas di-1 
dėsnis veikimas ir daugiau į svetainėj, Frackville, Pa. Visos 
spėkų, tad jos ir 
palaikyti kuopą, 
prūseikinių.

Karta “tėvas” v
si.

Mokinosi su pasišventimu, kad sužinojus 
baltųjų žmonių slaptybes.. Atsigulęs va
landas nemiegodavo, bet stengėsi išmokt

' jam užduotus žodžius svetimos kalbos. Pa
dauginimo lentelę į dvi savaites išmoko. •

Pabaigoje metų atvažiavo patsai vyriau
sias “tėvas” Gavrilius, patsai vadas Laza
retų misionierių skyriaus. Pirm jo atvy
kimo per dvi dienas mazgojo grindis, vi
sur tvarkė, rengėsi ir laukė. Atvažiavo 
jis, nutukęs, storas, tik pučia eidamas, vos 
užlipo ant antro augšto. Du misionieriai 
po vieną iš abiejų pusių jam gelbėjo, vaikš
čiojo su juom, prilaikydami jį. Jis kalbė
josi su Pan Tcian-ke. Paklausė keletą 
klausimų. Susidomėjo... Pagyrė. Atsi
sveikindamas davė pabučiuoti riebią ran
ką ir paglostė vaiko galvelę. Prie durų 
prisiglaudęs Pan Tcian-ke girdėjo, kaip jislLin kalbėjo apie turčius, buržujus, dvar- 
pareiškė į Franciską: %

—Labai, labai sugabus berniukas. Ir iš
lavintas ne pagal savo amžių, 
laikyti paprastoje mokykloje, 
kia pervesti į gimnaziją. . 
pasikalbėsiu su “tėvu” Dominiku.

ir pirmiau, ėjo mokslas; misionieriai ba- 
liavojo su europiniais ponais, gėrė arbatą 
ir mokiniams kalė apie “dangaus karalys
tę.” Kaip suprasti skirtumą tarp impe
ratoriaus valdomos Chinijos ir respubli
kos? Taip, chinų liaudis nuvertė impera
torių, bet viskas pasiliko po senovei, o bal-1

| duotis”. i .
„ Buenos Aires,-Argentina.
Bet pasirodė, kad šiuo lPi.ane§a iš UruHuajaus, kad 

ipo Komunistų Partijos va- 
dovybe paskelbtas ' genera- 
lis streikas. Laukiama su- 

. . .sikirtimu su policija ir ka-
kurlos riuomenė.

PRANEŠIMA! IŠ KITUR
CLIFFSIDE, N. J.

Rusų-ukrainų organizacijos rengia 
se'kmadięnj, 14 d. vasario, 2 vai. po 

\7iennl< i pietį} prelekciją, 19 kuopos kliube, 
' 324 Anderson Ave. Prelekciją bus 

’ nėra Į temoje: “Kontr-revoliucijos smuki- 
I mas ir budavojimas socializmo So- 

f Oje KUOpOJt l dCl J-| vietų Sąjungoje.” Prelegentu bus d.
i Scverski.

N. Walchik.

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

rw*na

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD. ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
BROOKLYN, n. Y. Phone STAGG 9645

n:ili 
j;;f|||l 
M

DARBAN BEAKTI PLATINTI
DARBININKUFRACKVILLE, PA. 

PRANEŠIMAS
A.L.D.L.I). 9 Apskr. Kuopoms

Draugai! Virš minėto Apskričio 
metinė konferencija ' yra šaukiama 

J kovo 20 d., 10 vai. ryte, Kirelevičiaus 
s kuo- 

t’imifarū i Pos pasistcngkite išrinkti delegatus, oLloltcti u i ncs konfecrncijoj privalo būti atsto- 
klld ii* be vaujamos visos kuopos. Draugai, 

i jeigu mes norime sėkmingai daly- 
, j.---------------- j vauti darbininkuj klasės kovose, tai

O Čia | Vasario 7 d. sušaukė ' SU- I [U1>i'no skaitlingai jjusirinkti Į šią ! i konferencija. Suvažiavus didesniam»s prane-1 skaičiui draugų, galima geriau iš- 
rl T T Pimbionu i v1 diskusuoti mūsų veikimo trukumai ir blind, u. J. (±. -Diiiimuiiu ii | prisirengti prie sekmingesnio veiki- 

S. Sasnauskienė nuvykom į i 
jų susirinkimą. Kadangi Į 
buvusios valdyboje dd. ne-į 
atsilankė, nors susirinki
mas buvo “Laisvėje”' gar
sinamas, tad dd. perrinko 
valdybą, kuri lankytų. susi-

prasižengimas,;
kada visa dar-;

i ponius ir užsienio imperialistus. Dabar
■ Z j. Pan Tcian-ke nežinojo, ar nuvertus kara- 
Gaila tokį tie visi elementai pasiliko ar ne. Bet 

Būtinai rei-1 Jam r°dėsi, kad jie kaip buvo, tai ir yra.
Aš pats apimtai Į Taip, pasiliko turčiai, pirkliai ir visi, kas

- - gyveno turtingai. Matomai, įvyko kokia
. . . . tai klaida.

Už kiek laiko Pan Tcian-kę išvežė | miR- karalių 
stą Shanghai—gimnazijon. Čia jau buvo 
ne tiktai chiniečių, bet ir baltųjų vaikų. | 
Pasirodo, kad ir baltieji mokinasi to pat. 
Pan Tcian-ke pradėjo mokytis dar su di

desniu noru. Tiesa, baltieji laikėsi išdi
džiai, ir kitame skyriuje. Į chinus jie žiū
rėjo su panieka. Juokavo: “Kreivaa
kiai !... Geltonskūriai!... Kur savo kasą 
padėjai?” Bet kada prisieidavo prie skait-;sutrukdė jo mokinimosi ęlarbą. Jis, kaip 
linių, tai tas jiems nekliudė nusirašyti iš pirmiau, su visa energija mokinosi, kad 
Pan Tcian-ke padarytą, skaitlinę. O kad ‘sužino jus baltųjų slaptybes. Reikia išmok-. - --y -

ti viską, sužinoti viską, ką tiktai žino bal-1 rinkimus, ir rūpintųsi kilo
tieji žmonės, ir tada bus viskas aišku ir su- pos, palaikymu, o ne likvi- 
prantama. Ir taip bėgo mėnesiai ir me- davimu. Nutarė surengti 
tai laiko. Metai yra ilgi, bet praeina ir Į prakalbas agitacijos mėnesį 
nuo jų nieko nepasilieka atmintyje... Yra Į ii’ šiaip vakarėlį; taip pat 
ir tokių įvykių, kurie, kaip grandys retė-1 nutarė platint po 5 kopijas

Matomai, įvyko kokia 
tai klaida. Matomai, neužtenka nuversti 

j — imperatorių, bet kartu su 
juom reikia nuversti ir bagočius.
juos ir pamiršo nugalėti. Kaip tas galėjo isirinkimą. Gavusio
atsitikti ?

To Pan Tcian-ke nesuprato ir negalėjo 
suprasti. Kas ’gi jam galėtų tai išaiškin
ti? O taip gyvenimas jam nemalonus ir 
nesuprantamas. Vienok tie klausimai ne-

KALENDORIŲ
DAR TURIME 750 EGZEMPLIORIŲ

&

Jei jis liktų neišplatintas, tai 750 darbi
ninkų butų nuskriausti apšvietus atžvilgiu 
ir “Laisvė” turėtų didelį material) nuostolį.

Prašome visus darbininkiško judėjimo rė
mėjus pasispausti, kad išleidus visą Darbi 
ninkų Kalendorių į svietą, kad jis tiektų 
nauda darbininkams.

gauti tokią pagelbą, tai pasiūlydavo pro 
stalo apačią ir pyrago šmotą. Bet ir pa
kenkti jam visada stengdavosi.

Kartą Pan Tcian-ke išgirdo, kaip baltie
ji susitarė iškirsti “šposą”. Jie pavogė 
nuo mokytojo raktą ir suvartė knygas. 
Buvo tas pastebėta ir prasidėjo klausinė
jimas. Kas tą padarė?

—Tai ne mes,—kalbėjo baltas, riesta no- 
sia berniukas,—viso pikto pravadyriai tai 
chinai, kreivaakiai tą padarė. ’Aš patsai 
mačiau, kaip tas chinas pavogė raktus.— 
Ir parodė į nedidelį chinietį Chu.

“Tėvas’* Pafnuti pagriebė nlažytį 
mušė per rankas ir stūmė laukan.

—Laukan, tu chiniška kiaule!
Pan Tcian-ke neišlaikė, prišoko

* Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo
riaus greit užsisakykite, prisiųsdami 25 cen
tų vertės pašto ženklelių (stamps), o mes 
tuojhus pasiusime jums Darb. Kalendorių.

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

Chu

■

Irti Irti Irti Irti Irti irti BU Irti irti irti

Visi litera- ( 
kurie pir-

da vimu. Nutarė surengti

Puiki nuolaida platintojams, 
tūros agentai, visi platintojai, 
muosius užsakymus išbaigėte, prašome greit 
užsisakyti daugiau.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Didelė Nuolaida Pasažieriams, Kurie 
Perka Round, Trip Tikietus.

NEVIN BUS LINES
111 W. 31st St., New York

Telefonas Chickefing 4-1600

I

žio, vienas prie kito susikabina, ir pasida
ro įvykių atminties retežis.

■i .

Misionierių gimnazijoje ant trečio augš- 
to buvo knygynas. Nuo grindų iki lubų 
prikrauta knygų ir knygelių. Pakliuvai 
tarpe jų, gali ir paklysti. Kelius ir kny
gas žinojo tik knygyno tvarkdarys misio
nierius Ignacas. Mokinius čia įleisdavo 
ne žemesnių kursų, kaip 6-tos klasės, kbet 
ir tų tiek mažai, kad ant vienos rankos 

Įpirštų buvo galima suskaityti.
priel (Daugiau bus)

Workings Woman kas mė
nuo ir pasižadėjo visos da-i 
lyvauti LDSA. ir Darb. Bal-Į 
so vajuje. Diskusavo Cent
ro pąduotą planą. Drg. 
Petkienė išrinkta kuopą at- į 
vstovaut “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavime.

Valdybon išrinkto drau
gės S. Bimbienė, O. Padrie- 
žienė, M. Aliukonienė i r 
Petkienė. Visos LDSA. 38 
kuopos draugės įsitėmykite

NEVIN BUS LINES
Komfortiška, Saugi, Garan
tuojama Kelionė už žemiau

sias Kainas į Visas Dalis 
Jungtinių Valstijų

Philadelphia ..... $2.00
Baltimore ............. . 4.00
Washington ......... . 4.75
Boston .................... . 3.00
Pittsburgh ............. . 8.00
Detroit.................... 13.50
Cleveland ............. 10.50
Chicago..........   . . . 17.00
St. Louis ............... 20.00
Los Angeles......... 55.00
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narys perdaug* garbes skiria kuriuom jie kvietė į koriferen-

apie tokius daiktus, kurių ne-, apeliacijų į augštesnį teismą.

Draugi ji’ Adresai, Kurios IRMONTELLO, MASS
Mo

W.

W.128

MASINIO DARBININKŲ TEISMO NUOSPRENDIS Ave. A

j ir iBaltaitis ųesugrąžins tei-! st. 
' r-, i-r. 11 rv •-> m ■» r? n r, >-i rmn o irz/liic St.

St.,
J. Žukauskas.

buvo du

j.

A vo.

St. I

117 < >

O.ir

Darb. Organizacijų Sąryšio štai ką jis pareiškė:
St.

»

LIETUVIS GRAB0R1US

ateiviams žabangus F

6 
i

A te 
into

pinigų, 
liko be

Ateivių 
rengia

15th 
944

21st 
20 th

Ave., 
Bnlo-

Komisija:
J. Vaičekauskas.
B. Gelumbauskas, 
J. Gebart.

414 j 
I 

El- |

A ve

Avo.
• T.

Žiūrįs.
Eleventh 

Garbanauskas, 
kiekvieno 

i namo,

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., 
line, III.

Pirm, pagelb, A. Matusevičia, 1003— i 
251.h St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—lOth !

Mes atsikreipiame į 
tuos eilinius narius, kurie nu
ėjo su sklokos vadais, dras
kančiais tas organizacijas, ku

rnu po Komunistų Partijos ir 
3-čio Internacionalo yadovybe!

(Ši rezoliucija vienbalsiai
priimta.)

Rez.

Mes, A.L.D.L.D. 8-to Apsk-j nybės ardytojų, pasitarnaujan- 
ričio delegatai, suvažiavę lai-1 čių valdančiajai klasei, ir tarp 
kyti apskričio metinę konfe-1 lietuvių susiorganizavo tokio 
rencijų, 31 d. sausio, 1932 m., Į kalibro gusta, kur yra vadais

nių plėšikiškus

yra kontr-revoli uciniai, 
prieš-darbininkiški ir taip 
toliau.' Bet sklokos pra
džia nebuvo kontr-revoliu- 
cihė.

liaus. Ekspertai instruktoriai.
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, pinant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialus važinėjimo kursas $10.01). Laisnius gvarantuojame.

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

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

Avė.
St.
Žegunia,

A PI ELI N KĖS: 
K-TAS, 1931: !

i
354 Marguerite j

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VALDYBA

St.
175

$1,101,-'
Ray- i

7'° ils Toronto Stebukluban-1 *•

Jungtinių Valstijų kon-j Atmušimui valdžios puo-

-:-c organi- todėl, 
jų, perdavi- ( darbininkų

Gynimo 
madinį 
Yorke 

į ateinantį pirmadienį, vasa- 
> 15 d., 8 vai. vakare,

klase išvien prieš 
darbininku teismus. i v •* <

Pastaba.

visus j d1 Tiugijos ---------
žvalgyboj, o poryt vėl kur ki
tur ?

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

P1TTSBURGHO IR
PRIEŠFAŠISTINIS

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys,
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Rarcurn
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

O sudaužys masiniai St. Apart kitų kalbės drau- 
j1®|darbininkų protestai ir de- gal Fosteris 

—i j monstracijos. Mes, lietu- Darbininkai

rindžių.” Tas nuėjo į krautu- į Vienuolika Džiūrės Narių 
vę o žulikai nuvažiavo savais | p j § y. IgneS£ Sekania 
Izzilioic tom Iz o H rr rvn 11 a cn I C •

Nuosprendį:

' draugijos susirinkime ir nemie-

<♦>

<♦>

4

šeštadienis, Vasar. 13, 1932 Puslapis Penktas

REZOLIUCIJA PASMERKIANTI VISUS 
OPORTUNISTUS SKALDYTOJUS

nariams, juos pavadindamas ciją vasario 7 d. Išrinkta de- 
komsomolcais. Jei drųsuoliai legatai W. Ambros ir G. Shi- 
kom-jaunuoliai būtų buvę su-! maitis.
sirinkime, tai draugijos nariui] Tarptautinis Darbininkų Ap- 
ten sapnuoti nebūtų buvę nei Į sigynimas prisiuntė savo atsi
rietos nei laiko. i šaukimų pagelbęt vest drg.

Taip, jūsų šaikos draugai j Edithos Berkman bylų, kad iš
turi “šventos dvasios” įkvėpi-j vaduot ja nuo deportavimo .į

po numeriu 739 West Nation- Prūseika, Butkus ir kiti tokie nemiegant sapnuoti ir dar (fašistinę Lenkiją; reikia duot 
al Ave., Milwaukee, Wis., 
griežtai pasmerkiame visus

A oportunistus, kurie pasimojo 
draskyti mūsų darbininkišką 
judėjimą.

Kadangi visame kapitalisti
niame pasaulyje kelinti metai 
kaip viešpatauja negirdėtas 
krizis ir kapitalistų klasė, no- ] 
rėdama prašalinti tą krizį, Į 
stengiasi suversti tą visą sun- į 
kenybę ant darbo žmonių kla- [
s®s’ I pasigailėjimo, o baustų juos priemones juos suvaldyti. Kas]

Kadangi šiandien apsireiš-j pagal konstituciją.
kia toks algų kapojimas ir 
greitumo darbo sistema, kas 
•verčia visus darbininkus vieny-

v tis ir kovoti, ir kyla streikų
i bangos, purtančios valdančio- rias pirmiaus ir patys budavo- 

sios klasės pamatus, o prieky- jo: |
je tų kovų prieš kapitalistus 
stovi Komunistų Partija;

su savo sekėjais,— aPie tokius daiktus, kurių ne-j apeliaciją į augštesnį teismą.
Todėl mes pasmerkiame tų J buvo, nėra ir nebus; vėliau gi (Nutarta pardavinėt tam tikras 

darbus, tuos sapnus skelbti per murzi-1 sagutes su josios paveikslu fi- 
aŲliktus A.L.D.L.D. 6-to Apsk- nas “Naujienas”. . . i nansavimui tos bylos. Jas par-
ičio konferencijoj, kur jie 

pasigriebė apskričio iždų ir 
leperduoda teisėtam apskri- 

i/čio komitetui.
Mes užginame A.L.D.L.D.
ntro Komiteto žygius, pacla- 

Į rytus prieš skaldytojus, ir rei- 
jkalaujame, kad Centro Komi- 
į t£tas neturėtų nei jokio jiems 
I pasigailėjimo, o baustų juos

Šiaip ar kitaip, bet baigda- į tfavinėt apsiėmė drg. K. Be
rnas noriu pažymėti draugijos į niulis. 
nariams, kad negalima laikyti | Taipgi* buvo prisiųsta ketu- 
draugijoj tokie nariai, kaipjrjOs knygutės kuponų Tarp- 
panašūs “filosofai.” , tautinio Darbininkų Apsigyni-

Mes nenorime ginčytis ir mo, vardu ‘“Winter Aid for 
tepti laikraščius su tokiais, o class War.” j Kuponus apsi- 
kas yra antidraugijiniai nusi- ėmė pardavinėti G. Rindzevi- 
statęs, tai narių dauguma ras i čia ir J. Vaitiekūnas. ---- !----------- . .. .................................. .............. .

v , .i—* Vi. » W IkVV < KJ VW VV A VZ » 4

iš tokių narių, kad šiandien | sunkią finansinę padėtį.
susirinkime, rytoj

RINKITE AUKAS MAIN1ER1AMS VAS.13 ir 14; GELBĖKIT IŠ BADO JĮJ ŠEIMAS j

Draugai, pagalvokite, kur 
I jie jus veda! Grįžkite ir dirb- 

Kadangi, paaštrėjus klasių | kite sykiu su viso pasaulio re- 
kovai, aštrėja ir viešpataujan-! voliucinių darbininkų judėji- 
čios klasės puolimas ant dar- ™ Pabūna n-
bininkų; \

Kadangi tokiame momente' 
reikalinga komunistiniams dar- 
■bininkams vienybė vadovauti 
masėms ir atmušti visus už- j 
puolimus iš kapitalistų pusės, • 
atsiranda renegatų, kaipo vie-

> Raymond, Wash., Mies
telis Liko Visai be Jokio

Banko i

Mėnesiniame A.L.D.L.D. 
kuopos susirinkime vasario 
d. narių dalyvavo neperdau- 
giausia.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Jaunųjų Pionierių iš Bostono,

Buvo kalbėtu apie “Vilnies” 
.Tas 

'darbas palikta Draugijų Sąry- 
Įšiui, kad rūpintųsi sukelti tam 
i tikslui, pinigų.

Nutarta s.iųsti delegatas į 
(“Laisvės” šėrininkų suvažiavi- 
i mą. O antras apsiėmė liuos- 
: noriai—G. Rindz.evičia.

“Laisvės” šėrininkų suvažia- 
i vimas įvyks vasario 14 d. ir 
| prasidės 10 vai. .iš ryto. Todel. j 
delegatai, būkite laiku suva
žiavime.

M. Komunistas.

Avė., E. Moline, III.
Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 

Avė., Moline, III.
I Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
! Avė., E. Moline, 111.
Į Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
i & 5th Avė., Moline, III.

Vasario 13 ir 14 (šį šeštadienį ir sekmadienį) skelbia-; jįj KairiSt y35—33rd su 
mas New Yorke ir Brooklyne visuotinas aukų rinkimas! oine’ --—
delei Kentucky—Tennessee mainierių. Tai pirmos svar-! SKAITYKIT IR PLATIN 
bos darbas per šias dvi dienas visiems klasiniai sąmonin- i “LAISVE’’
giems darbininkams ir darbininkėms.

Nuo žodžių reikia pereiti prie darbų. Mes simpati
zuojame mainieriams. Mes trokštame, kad jie tą isto
rišką streiką laimėtų. Mes piktinamės valdžios ir bosų 
kruvinu teroru prieš tuos kovingus proletarus.

Bet gerų troškimų ir linkėjimų neužtenka. Tuos sa
vo troškimus paremkime darbais. Alkaniems mainie- 
riains ir jų badaujantiems kūdikiams ištieskime ranką. 
Parinkime aukų jų sušėlpimui ir jų išgelbėjimui nuo ba
do. Vienas surinktas doleris bus vertesnis už glėbį ap
gailėjimo frazių!

Todel, stokite į darbą, lietuviai darbininkai šio did
miesčio. Pasiimkite dėžutes ir eikite rinkti aukų strei
kuojantiems mainieriams.

Dėžutes galima gauti “Laisvės” raštinėje, 46 Tčn Eyck
St., ir Komunistų Partijos buveinėj, 61 Grabam Avė.

BAYONNE, N. J 
[Pirm. A. Bočis, 68 W. lOth 
j Pirm, pagelb. M. Panelis, 
j 24th St.
I Prot. Rašt. P. Janiūnas, 
i 49th St.
I Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591
i Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C 
jMokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Į Avė., M. Višniauskienė, 9 W. 1 

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) |kui Matulis, Kazakevičius I st.^Jždo 5lo,^le^a^^v4idg;
' Maršalka’ L. Rimša, 167 W.

i sėtom organizacijoms iždus 
I ir neatsirubežiuos nuo Pru- 
! seikos, tai ir juos skaityti

1. Kad Leonas Pruseika i darbininkų 
yra darbininkų judėjimo 
neprietelius, tikras kontr
revoliucionierius, kuris tik 
frazėmis dangstosi, kad' 
darbininkus suvedžiojus, I

j bet tikrenybėje yra reak- j 
! cionieriaus Hamiltono Fi- ■ 
shės šnipinėto jas ir darbi-! 
ninku f

š. m. sausio mėn. 26 ir 30'Kad. jis yra nepataisomas ir Į! ganizacijas, kad 
_____ |dd. “Naujienose” Dr-jos na-: nuo jo turi šalintis visi dar- i skelbtų jiems’ ir jų 

suėjus į vieną bus stiprus ban-1 ( ^?r7ai')1ra^0 *r bininkai. i Pruseikai revoliucinį
2. ivciiumiunų uz.iu.iv civ- > tą, JtS.člU vytą

Pirmiausia, matyt, draugi-1 vanda, kad Matulis, Baltai-' darbininkiškų suėjimų ir 
i “geras filosofas” I tis ir Kazakevičius yra Į kovų lauko, kaipo proleta- 

Kur*tFk įiepasr- Į neJ. tieck’ ka.d per sapną | Pruseikos ir Butkaus įran-1 riate neprietelius.
6. Darbininkų džiurė pa

keikia kaltinamuosius dar- 
priešais dar ir 

kad jie paniekino 
j masinį teismą, 

nestojo į jį ir tuomi pasta-

keliais, taip kad žmogelis su i 
orindžiąis turėjo pėsčias namo ' 
pareiti. j

Tai geras pavyzdis darbiniu-I 
kams, kad apsisaugotų žulikų 
vis tiek, ar jie gerintus! sų 
kryžiais ar su kitais “šventais 
daiktais.

RAYMOND, Wash. — Va
sario 2 d. užsidarė didelis ban
kas, Willapa Harbor National 
Bank, nunešdamas 
705 depozitorių 
mond miestelis 
banko.

Pirmiaus čia
kai. Rugsėjo 1 d., 1931 m., i 
abudu susivienijo; tai ir visi j 
žmonės pasitikėjo, kad dviem '
kaš;"bel apsiriko? ” ' ĮkUos 17 d. sausio susirinki-

Kai bankas užsidarė, tai mih 
daug ir mažų dirbtuvėlių už-,.
sidarė, ir dar daugiau bedar- rys yra. 
bių atsirado, i
suksi, visur darbininkai dejuo-N . .
ja, ba kurie dar turėjo bankan .
pasidėję kelis centus, ir tie da- ‘ GaįP JaiU rodės) S. ir D. 
bar paliko be niekur nieko. : . - - , . , .

Apart darbininkų, nukentė-: ^darnas pradėjo sapnuot bai- 
jo ir labai daug mažų biznie-' 
rių.

Per kokias astuonias dienas 
šioj Washingtono valstijoj už
sidarė 10 bankų, į kuriuos vi
sus paskirti valdiški “risyve- 
riai.”

Židikai Su Kryžiaus 
Pagelba Išsinešė 
Žmonių Pinigus

Bell PhoDP, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABOR1U8-UNUERTAKKR

i au>»ja ir laidoja nmalrrnfua ant 
riaokių kapinių. Norintieji a*r««ilo pa
tai nav.MO ir už tanią kainą nullUdlmt 
valandoje (aukite* paa mano Fa« mana 
ffahto gauti lotu* ant vinklų kopinių kaa 
gorHuatoM vlatoae Ir už ims kah>4.

W23 ML Vernon Street 
Phtinddphia, Pa.

judėjimo ne
prieteliais ir iždų grobikais.

5. Jeigu Matulis, Baltai- 
tis ir Kazakevičius neišpil- 

■ dys 3 paragrafo reikalavi- 
I mus, tai šaukti visus klasi- 
I niai sąmoningus darbiniu-' 
ikus ir darbininkes, kad — 
j juos niekur neįleistų į dar- 

įstaigų skundėjas, j bininkiškas įstaigas ir or- . .. . . visur
vadui 
boiko-

2. Darbininkų džiūrė at-[tą, kad vytų juos laukan iš 
suėjimų

gali filosofuoti ir dar apie at-j ^jai draskymui revoliucinio! 
eitį. štai jis 17 d. sausio atsi- j }įetuVių darbininkų judėji- į 

į mo, kad jie yra kalti grobi- bininkų 
me darbininkišku organi- indei, 
zacijų iždų ir 
me Pruseikai-Butkui, o pa
starieji tuos pinigus naudo- tė save greta su viešpatau
ja kontr-revoliucijos tiks-] jaučia 
lams.

3. Darbininkų džiūrė nu-; 
tarė, kad A. Matulis, A. I 
Kazakevičius ir A, Baltaitis 
sugrąžintų yisus pinigus del 
ALDLD. 23 kuopos, ALDL-1 Vienas džiųrimonas 
D. II Apskričio, D. N. Y. ko su nuosprendžiu.

VIENYBES DRAUGYSTE. 
MONTELLO, Mush.

Valdyba 1931 metam:
Pirm. W. GeluHevičia, 61 Glendale St. 

. A. Sauka, 
256’ ArAea St.

Nutarimų rašt. .1. Stripinia, 
49 Sawtelle Avė.

Turto rašt. K. Vensiauskis, 
12 Andover St.

Ligonių rašt. M. Jazukeviėia, 
153 Amon St.

Iždininkas M. Miškinis,
9 Burton St.x

Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtello
B. Zdanavičia, 11 Glendale St., 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, T
102 Hantington St.
Visi Montell. Mass. .

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadzeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK. j 

TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mick.
VALDYBA 1931 METAM: 

Pirmininkas—K. Margi*, z
1323 Muskegon

Vice-Pirm in in kas—A. Kareckua, 
730 Naeon 

Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas,
R. R. 9, Box 

Turto Raštininkas—A. Garbanauskas, 
il0« Elizabeth 

Iždininkas— A. Daukšas,
1131 Walker 

iždo Globėjai:
A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. ir 
Grušiutė, 1307 Davi» Avė.

Ligonių Lankytojai:
Ig. Ružinskas, 1414 Turner 
Vilkuvienė, 718 Richmond 

Trust Įsai:
T. Rasikas, A. . Lujus. F. 
Jasaitis, A. B. Shutkus.

Revizijo- komisija:
A. Senkus, V. Valentu, M. 

Salės valytojas—F. 'Zcgunis, 515 
Salės parandavotojas — A, 

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai įvyksta 1 

nėnesio antrą ularn’nką savam 
1057-63 Hamilton Ave.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

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

> sų sapnų.
Klauso ir girdi, kad koks tai 

1 komunistas sako pamokslų ir 
toki baisų, kad draugijos na
rys išveda iš savo “filosofijos,” 

! jog būtinai iš S. ir D. draugi
jos valdžia turi atimti čarterį. 
i Ir, turbūt, todėl, kad jei dar 
j kas nors iš bedarbių padary
tų panašų atsišaukimų, kuris 

I nėra draudžiamas jokioj orga- 
mizacijoj (mat, vargšas drau- 
; gijos narys manė, kad pamok- 
|slas; nes jis savo gyvenime, 
i turbūt, nieko daugiau ir ne
girdėjo, kaip pamokslus) tai 
: visi “filosofai” numirtų iš bai
mės. (Visgi gyvybės, nors ir 
be galvų).

Toliau 30 d. sausio “Naujie- 
i nose” ]

Šis nuosprendis padary
tas vienuolikos džiurimCnų. 

nesuti-
Bet
Jis 

sako, kad jis pilnai sutinka, 
kad dabartiniai Pruseikos

ir LDSA. 31 kuopos iki 15 
d. vasario, 1932 nletu. Ir

į kad jie viešai atsirubežiuo- ir kitų oportunistų darbai 
tų nuo Pruseikos-Butkaus 
kontr-revoliucinės, šnipiš-

prieina net pri tokio ab- kos ir provokatoriškos gru- 
surdo, kad net davatkų žody-|pės.
na pralenkia: “—žlibi, širšės,] 4; Jeigu iki minėtam lai- 
plėšikiškai, patamsių mėgėjai,' 

| pliotkai ir t. t.
jūs esate geri žmonės; o da
bar pasakysime dalyką. Mes 
išsitraukėme iš banke pinigus 
ir neturime kur padėti. Ma
lonėkite pakavoti ir palaikyti 
juos pas save.”

“Svečiai” turėjo bundulį su
karpytų popierų, iš viršaus ap
vyniotų pora bumaškų, o sako: 
“čia yra 20 tūkstančių dole
rių.” Vienas išsiėmė kryžių 
ir pabučiavo; sako, “mes esa
me geri katalikai,” ir davė 
KarloviČiams kryžių pabučiuo
ti; po to pridūrė: “Tai dabar jau žino, 
mes tikime, kad jūs neužsigin- ateityj sužinos per sekantį su-i 
site mūsų pinigų.

Na, ir nunešė padėti savo , pasidarbavimas 
popiergalius su Karlovičių pi-1 O, prie 1 
nigais; popierius padėjo, o i jo šmeižtus prieš valdybą ir | tas. 
Karlovičių pasiėmė $11,050. j narius. Tiesa, per 
Paskui tuoj Karlovičių išsive-1 prirašė apie 16 žmonių

HEIDELBERG, Pa. — 
jo du dailiai apsirengę, 
ligentiškai atrodanti vyrai pas 
lenkų Adomų Karlovičių. Jiem 
pabeldus, Karlovičienė atida
rė duris ir įsileido vidun, kai
po savo tautiečius. Atėjūnai 
sako: “žinome nuo kitų, kad SUDAUŽYKIM PASIKĖSINIMĄ ANT ATEIVIŲ; DALYVAUKIME DEMONSTRACIJOJ VASARIO 15 DIENANėra ko ir stebėtis, nes 

“Naujienos” gali kitą kar
tą ne tik sapnuojančio žmo
gaus, bet ir reikalaujančio gy
dytojo pagelbos koresponden
cijas patalpinti. ’ I

Kiek vėliau atsipeikėjęs su-' 
sunka:

“Daugiausiai pasidarbavęs'
draugijai narys Frenzelis ap- _ . , ,
šmeižiamas komsomolco A. gvesas pradės svarstyti Fi-> limo ant ateivių ir ant viso 
Bau-ros.” ' šos komisijos siūlomus įsta-, komunistinio judėjimo Ną-

Ir vėl “filosofija,” nes drau-! tymus dek išdeportavimo ir 'icionąlis Ateivių -
gijos nariai Frenzelio darbus į persekiojimo ateivių. Tai Komitetas rengia

, o jei kas dar nežino, i jįe ga]0 bjaurūs ir reakcio- susirinkimą New
mzinoR npr shknnb rd-I .v.° . . . . xxv- w

sirinkimą. Aš manau, kad jo IPasiuJymai« . v| . - -
> yra lygus.; Šitas valdžios planas pries ■ rio 15 d., 8 vai.

ko dar pridėkite visus j ateivius turi būt sudąužy- Webster Hali, 119 East 11 
žtus nrieš valdvba ir I tas. O siictaiižva inDainmi Q1- Anm4 VnlE,“o.

ir Engdahl. i 
dalyvaukitežė parvežti gere# munšaino. draugijų, iš kurių keletas jau ucuu-. mninKdį, aaiyyauKiue

Pavežę apie tris mylias, apsto- net kelintas kartas stoja ir viai ir daibi-. šiame susirinkime. Pakelki-
, jo prie krautuvės ir davė jam vargiai teks ir dabar narių ninkės, turime, dėtis į kovą te balsą prieš , ruošiamus
x dešimtukų nueit nupirkti “o- tarpe juos matyti. Draugijos!už ateivių teisių gynimą.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Motery 
Pašelpine • Draugystė Birute 

MONTELLO. M^SS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienč. 16 Bunker Ave. 
Vice-pirm. 'O. Turskienė. 79 Vine St. 
Prot. rast. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Pin. Rašt. K. CereSkienė, 87 Battle St. 
D. d. M. KlimavičienS, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė, 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Amen St. 
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine St.

Visos''gyvenu Monteilo, rMass.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokią rūšių taisymo. Mo
kiname generahai visiško perstaty- 
n*o, carburetor ir visas sistemas 
Elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

patar
ta už 
kainą,

Norintieji ge 
riaasio 
navfmo 
žemą
nuliūdimo va- 
landoje iauki- 
tia pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Resideiicija: 13'West 3rd Street

TėlJ So. Boston 0304-W

' . A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gčri- 
■ mų, ypač kuomet 

užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai- 

' nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa- 

;• rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Islam! Fer- 

i! ry.
LtJTViNAS

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.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.H r ’ Tel. Trihity l-872«
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VIETINES ŽINIOS

Moruškevi-

Marcinkevi-

LAIK-
NAU-

tus politinius kalinius Jungti
nėse Valstijose. Tas mitingas 
įvyks-, didžioj Coliseum svetai
nėj, Bronxe.

laikrod-* 
daiktus. Į

šiandie “Laisvės” raštinėje, 
kad užsitikrint sau vietą toj iš
kilmingoj vakarienėj.

B

B

ižius ir kitus papuošalų
1 rPo i r r i Vyninbitoo ta o o o

| Taipgi taisau visokius
ižius ir kitus papuošalų
s Taigi kreipkitės pas mane, o aš į

Williamsburgieciams, kuriems

Pulkas Žmonių iš Tolimesnių Kolonijų 
Dalyvaus laisvės’ Vakarienėj Rytoj

Vien tik vakar atėjo re
dakcijai pranešimai iš gana to
limų kolonijų, kad iš ten atva
žiuoja bent 80 žmonių į “Lais
vės” vakarienę. Ir kokie žmo
nės! Geriausi darbininkiško 
judėjimo veikėjai ir veikėjos. 
Tik tą dieną laiškanešis atne
šė iš ryto tokias žinias:

Iš Massachusetts atvyksta 
20; iš Eastono, Pa., ne mažiau 
kaip 16, iš Minersvillės 5, iš 
Chesterio, Pa., 5; patersonie- 
čiai gi prašo parūpinti vaka
rienei gana “dišių,” kad jiems 
nepritrūktų. O kur dar Phi-į 
ladelphia ir kt. ?

O kiek buvo jau iš pirmiaus 
užsisakyta vietų toj vakarie
nėj; kiek tolimesnių vietų ,
draugai išanksto pasipirko ti-' na . •
kietų! tariančių

i muku
Visi jaučia, kad tai bus ne-lmiest

galėtų pernakvinti
kus, bet šimtus ir tūkstančius.

Nepamirškite, todėl, draugai 
įr draugės, ateiti bei atvažiuo- 

į ** j
žmogus be abiejų ir praneškite, kiek svečių jūs 

iš tolimo galėtumėte pernakvinti, paro
dydami draugiškumą iš sve- 
tur atvykusioms darbininkams.

■NUO 
^rva- 
n fe- 

bei suvažiavimus.
i Kaip būna malonu, kad tų 
i vietų darbininkai jus nuošird- 
I žiai priima !
I Tikimės, kad ir jūs svetingai
I p r i i m s i t e ir pernakvinsite
I draugus, atvykusius į ‘Laisvės 
š ė r i n i n k ii suvažiavimą, 
kad 
čius

paprasta vakarienė, bet tokia 
masinė, kokios dar niekad pas 
lietuvius nebuvo.

Štai jums tik vienas pavyz- 
Draugas :

šeštadienis, Vąsar. 13, 1932

Draugai, Pernakvinkit 
Svečius Šėrininkus!

Šėrininkai, 
Nepavėluokit!

Draugai šėrininkai, visi susi
rinkite laiku j Grand Assem
bly svetainę, kampas Grand 
St. ir Havemeyer, Brooklyne, 
rytoj, vasario 14 d., kad galė
tume pradėt suvažiavimą 10 
vai. iš ryto, kaip kad yra pa
skirta. Geriau sueiti pirm lai
ko, negu pavėluoti. Suvažia
vimas atsidarys lygiai 10 valan

Desėtkai draugų iš tolimes
nių vietų atvažiuoja iš vakaro 
į “Laisvės” šėrininkų suvažia
vimą. Po ilgos, vargingos ke
lionės, reikia jiems tinkamo 
poilsio, nakvynės iš subatos į [

■ nedėlia.
Draugai

ne wyorkieciai, maspetiečiai ir 
suteikite tiems svečiams 

O kiek turime pri- 
komunistams darbi- 
darbininkių šiame 
apielinkėje. tai jie 

ne desėt-

mūsų kovų ir spaudos reikalus, 
ypač pabrežus būtinumą grei
tos pagelbos dienraščiui “Vil
niai,” tapo jai sumesta $53.10 
aukų. Šičia paduodame var-; 
dus daugiau aukojusių:

Jokūbas Aidokaitis du dole
riu.

Po dolerį — J. Skipelis, An
na Visockis, P. Vertelka, K. 
Čiurlis, B. Adomavičius, S. 
Daukšys, K. Mockus, J. Vini- 
kaitis, K. Sasnauskas, T. Vasi- 
koniutė, M. Mažeika, Banelis, 
Z. Bacevičius, M. 
čius, P. Olek, B. Muleranka, 
C. Aleksynas, P. 
čius, P. Baltrūnas, A. Bimba, 
P. Taraškevičius, J. Weiss. — 
A. Balčiūnas 75c.

Po pusę dolerio — A. Mo- 
cevičienė, A. Zaviša, J. Pra
naitis, Tamošiūnas, Bevardis, 
J. Degutis, W. Naras, J. V., K. 
Šolomskienė, K. Januška, D. į 
M. šolomskas, B. Berkauskas, j 
M. Baltušius, K. Carl Brown,

Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
i Auksiniai Dalykai 
a
I * *• w • B

Imi pirkti laikrodžius, daimantus į 

I nokite, kad 
I sipirksit.e.
| IVAIRūd

į .RODŽIAI
I JAUSTOS MADOS 
j UŽ PRIEINAMA

KAINA

Dovanom ar patys sau noreda- I

Į ar bi ką iš auksinių daiktų ži- ■ 
l pas mane nu

I.stengsiuosi pilnai patenkinti.

i pertoli pas mane atvežti pataisy- Į
I mtii laikrodžius ar kitus auksinius |

i

re
ii

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČ1UKAI
417 Lorimer Street, “Laisves’’ Name

BROOKLYN, N. Y.

I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
| daiktus, palikite “Laisves” ofise. 
b Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
Į kosite “Laisvėje.” 

M
3 

3

MEDICIN. DAKTARAS

n '■ >in —.-m i ■ hm ■

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

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

b

12

NOTARY 
PUBLIC

223 2nd Ave. & 14th St.
Kooin 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 
nuo 4 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais, nuo 
iki 3 valandai po pietų 
Tompkins Square 6-76(97

tot JOC xjc )O: V V V V W W W W W W W W VW V W V/V K A xSc MM MM MM XX MM A JOC lO< IFJ

TEL. STAGG X 
2-5043 K

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

Tel. Evergreen 6-4614 |
Geriausia Studija Brooklyne. §

Ateikit Persitikrint. |

Ateivių Gynimo Mitingas 
ir Delegacija į Kongresą 

Nesetiai1 valdžios : 
užpuolė ir areštavo 25 ateivius 

Į darbininkus, dirbusius prie sta- 
, , , . v. . Į tvbos darbų Nassau ir Great;brooklymeciai,|^ec|(,ej Long lsland(! vjsi i 

tie darbininkai yra skiriami , 
deportavimui iš 

Protestui prie 
ateivių 
mus 
masinis 
vasario 15 d., 
Webster Hall, 119 E 
New Yorke. Bet 
svarbiau, tai čia bus darbo mi
nių protestas prieš 
įteiktus 
kurie yra 
prieš 
Tie , ...............
įstatymais panaikint Komunis- Į nenugirdu
tų Partiją, išardyt kovojančias ( surašinė jama ’kvoc 
darbo unijas ir deportuot jų!]<oS- 
narius, smarkesnius streikie- 
rius ir 1.1.

I Šis masinis

agentai Lukaitis, Ant. Misevičius. J.
Sedentis. V. Dijokas.' —j Kri- 
paitis 35c. Ji

Po 25 centus — Cicelis,! 
Misevičienė, Neciunskicnė, P. | 
Janiūnas, Saulėnas, J. Tarno-j 
šaitis, P. černevičius, J. Gru-' 
bis, P. Šilienė, P. Jusaitis, (O. Į 

i Rugienienė, Lukaiticnė, Kau-Į 
,.......„j, Čepulis, Alena Peti'a- i

“Laisvės” raštine šiandiedėlis iš daugelio. 
Karsonas, 
kojų, o atvažiuoja 
Lowell, Mass., ir dalyvaus; 
“Laisvės” vakarienėj, kur, L_. 
abejo, pasakys ir trumputę 
prakalbėlę.

Toje vakarienėje visai iš ne
tyčių daugelis sueisite draugus 
ir pažįstamus, kurių nebuvote 
matę net nuo pat atvažiavimo 
Amerikon. ■

Kitas dalykas, tai kokiu mo
mentu įvyksta ši vakarienė ? i 
Tuojaus po didelio “Laisvės” ! 
šėrininkų suvažiavimo, šį ne- 
dėldienį, vasario 14 d., toj 
pačioj Grand Assembly dide
lėj svetainėj, kampas Grand 
ir Havemeyer Sts., Brooklyne, Į 
7 valandą vakare. Kiek tai 
bus įspūdžių iš suvažiavimo 
pasidalint prie stalų šėrinin- 
kams ir svečiams, — kaip : MaliaVOtojai SukraUStė 
oportunistine Pruseikos - But-1 n . i . . .
kaus skioka vėl kėsinosi už- [ Bedarbio Šeimyną Atgal 
valdyt suvažiavimą ir per jį: j 
pasiglemžti komunistinį dien-! i ivaiiiuaiiuo 
raštį “Laisvę,” bet klasiniai! r 
sąmoningi darbininkai apgynė! NEW YORK. — Buvo iš 
“Laisvę” ir dar labiau sudrū-! kambarių išmestas Ralph Es- 
tino jos poziciją, kaipo Komu- kine, bedarbis su moteria ir 
nistų Partijos lietuviško orga- penkiais vaikais, Stebbins Aye. 
no; kokios kovos buvo ir bus; Boston Road, 
vedamos kolonijose ii' 1.1., irJiavotojų unijos 
kt, j darbių Taryba

šeimyną atgal į 
dar sumobilizavo tame name 
randauninkus į streiką už ren- 
dų nupiginimą.

Daugeliui ši jūsų laiks ' 
laiko taip pat prisieina; ij 
žinoti į kitus miestus, į~ttoi 
rencijas

priimdavote 
praeityje.

“Laisves” Administr.
Kampas Lorimer ir
Ten Eyck St., 1 
Brooklyn, N. Y.

Amerik os. 
tuos ir kitus 

areštus ir deportavi-;
yra šaukiamas didelis i ]įnįen(-

mitingas pirmadienį,! vičiutį Marijona Paparskienė, i 
vakare,1 ]> Linu, G. Dirželaitis, P. : 

11th St., Į <;Vep]ėnas, P. Miglias, P. Fui-1 
kas dar Makutėnienė, K. Jotau-i

ta, Povilas Kalvelis, Jonas Sa-j 
(dauskas, Benny Benėnas, Kli-i 
jmas, Račiūnienė, A. Spragaitė, 
Bartashus, A. Bepirštienė, b\ 
Krumplis, P. Seniūnas.

* . . v

Viena aukų rinkėja is

kongresui 
sumanymus - bilius,

■ aštriai nukreipti 
ateivius darbininkus, 

suma 11 y m a i re i k a 1 a u j a pat 
bus 1 
a u- i 

liko ’ 
aukojusių po (
mete į skry-! 

, iš karto nopasa- Į

todėl pas ją gal 
praleista keletas 
25 c. Daugelis 

■; mitingas taipgi bg]es pinigus, 
tvirtins Ateivių Gynimo Konai- kydami sav0 vardų. R

..........“ "" rįų vardai gal netyčiomis bu-1

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X KM

INC

X

teto ir Tarptautinio Darbiniu-' 
jkų Apsigynimo delegaciją,! 

. . 'kuri važiuos į Washington©! 
, . . 1 (kongresą, kad ten kovoti prieš'
o ius svc" D0]ęįus fašistinius sumanymus;!

jo jie ten bus svarstomi jau an-Į 
itradienį, vasario 16 d.
į Sekretoriai visų darbininkiš-
i kų organizacijų tur pasiimt tam Į
1 tikrų lapelių iš Ateivių Gyni- j 
mo Komiteto raštinės, 12 Un
ion Square, Room 505, New 
York, ii’ tuos lapelius plačiau- 

įsiai paskleisti tarp darbininkų.
Lietuviai darbininkai, va-! 

žinokite pirmadienį į tą svar
bų mitingą, atsakantį į grei
čiausią reikalą, kuris paliečia 
kiekvieną ateivį darbininką, o 
galų gale, ir kiekvieną 
žmogų šioj šalyje.

darbo

vo apleisti. Malonės drau
gai aukotojai už tai atleisti.

Nuoširdžiai ačiū visiems.

PARDAVIMAI I
PARSIDUODA 5 kambariam rakan- į 

dai (forničiai), yra viskas, kas tik 
stuboje reikalinga, yra radio ir siu- I 
varna mašina. Kreipkitės 475 Grand . 
Street, Brooklyn, N. Y. ant antrų 
lubų. Čia pat galite ir kambarius 
pasirandavoti. Parduodu 1 
išvažiuoju ant fanuos, 
duosiu už tiek, kiek gausiu, 
norite viso, galite pirkti kavalkais. * 

(37-39) 1

todėl, kad
Todėl ati- (

Jei ne- l

i “Nuga-Tone padarė'
___—’K..”

Bronxe. Ma
il ari ai ir Be 
sukraustė tą 
kambarius ir

Aukos “Vilniai”
teis-

Baudžia Streikuojančius 
prieš Duonos Brangumą

Tad ir vakarienė bus ypač 
reikšminga, — kad ot, čia 
draugai, po laimėtos kovos, 
stiprinamės fiziniai ir idėjiniai 
tęsti toliaus dar neatlaidesnę 
kovą už klasinius darbininkų 
reikalus, prieš kapitalistus ir 
provokatorišktts^Hįržuazijos gi 
zeHus iš “Naujosios Klampy
nės.” i Pereitą trečiadienį buvo

Prie to visko turėsime sma-, areštuota dar 10 moterų dar
gią dainų - muzikos programą bininkių, kurios streikuoja, 
laike vakarienės. Dainuos pa- i reikalaudamos nupiginti dW- 
garsėjęs Aido Choro Merginų Iną iki 5 centų už svarą, Brigh- 
Sekstetas; A. Višniauskas, J. ton Beach. Pora areštuotų 

... L. Kavaliauskaitė ir P. Pakai-j tuojaus liko nuteista trims die- 
niškis, bet manoma, kad bus 
ir daugiau darbininkiškų artis
tu, atvažiavusių patylomis. 
Visiems dainininkams akompa
nuos H. Retikevičiutė.

O kuomet vienoje salėje bus 
šitaip vakarieniaujama, tai ki
toje salėj e po tuo pačiu sto
gu. Šiapus “steičiaus,” eis šo
kiai prie prof. Retikevičiaus 
smarkios orkestros.

Įžanga į vakarienę $1, be
darbiams tik 50 centų; o įžan
ga vien tik į šokius 50 centų.

Draugai darbininkai ir dar
bininkės, brooklyniečiai ir iš 
apielinkės, įsigykite tikietus

noms kalėjiman; kitos tapo, 
pripažintos kaltomis, bet dar! 
nebaudžiamos, o laikomos j 
“pasitaisymui.” Vienas dar
bininkas, kuris jau pirmiau sė
dėjo dvi dienas kalėjime, už 
pikietavimą, buvo pastatytas 
po $300 ir turės eiti į aukštes
nį teismą.

Magistratas teisėjas Malbin 
nedavė kaltinamiems nei apsi
ginti teisme. Sako, “aš 
kalbu, o nę jūs.”

Per masinį darbininkų 
mą ketvirtad. vakare, Grand 
Assembly svetainėje, Brook
lyne, drg. P. Bukniui pasakius 
prakalbėlę apie artimuosius

mane sveiką
T’-nia O. Mikolaitienė, Buffalo, N. Y. ra

šo ir sako: “Aš noriu, kad kiekvienas žino
ti/, jog Nuga-Tone padarė mane sveiką. Per 
kelis metus aš buvau silpna ir turėjau pra
stą sveikatą. Afi ėmiau daug jvaįrių vaistų, 
bet jie buvo be vertės. Nuga-Toric pagelbė
jo man j kelias dienas. Daugelis mano drau
gų ir kaimynų sako, kad Nuga-Tone yra pa
stebėtinas."

Nuga-Tonc sustiprina visus kūno orga
nus. Jis suteikia jums gerą apetitą, nugali 
skilvio pakrikimus ir konstipaciją ir priduo
da naują stiprumą ir jėgą raumenims i: 
nervams. Nuga-Tone yra pardavinėjamas ap- 
tiekininku. Jeigu aptiekininkas neturi jo, 
papražykit jį užsakyti iš savo urmininko. 
Žiūrėkit, kad jūs gautumėt Nuga-Tone. Ne
priimkite nieko kito.

Amerikos Lietuviai Darbininkai!
Kaip visi žinot, Sovietų Sąjungoje jau šešti metai eina lietuviu 

kalba laikraštis “RAUDONASIS ARTOJAS”.
“Raudonasis Artojas” yra skiriamas kaip žemes ūkio, taip ir pra

mones darbininkams.
“Raudonajam Artojui” dalyvauja daugelis selkorų ir darbkorų (iš 

kaimo ir miesto korespondentų), kurie nuolatos per “R. A.” plačiai 
nušviečia visus socialistinio darbo laimėjimus.

“Raudonasis Artojas” nuolatos rūpinasi nuodugniai nušviest eko
nominę ir politinę fašistinės Lietuvos padėti ir klasių kovą Lietuvoje.

“Raudonasis Artojas” palaiko plačiausius ryšius su įvairių šalių lie
tuviais revoliuciniais darbininkais ir teikia skaitytojams daug žinių 
iš įvairių kapitalistinių šalių.

“R. A.” turi šimtus nuolatinių skaitytojų, kaip šiaurės, taip ir Pie
tų Amerikoje.

Sovietų Sąjungoje nuolatos auga socialistinė statyba, plečiasi že
mės ūkio kolektyvizacija.

Kiekvienam lietuviui, darbininkui ir tarnautojui begalo yra svarbu 
žinoti, kas dedasi Sovietų Sąjungoje. Taigi skubinkitės, draugai, už
siprenumeruoti sau visiems metams “Raudonąjį Artoją”. “R. A.” yra 
visiems prieinamas, nes jis visiems metams kainuoja tik 2 doleriu. 
Užakyrnus ir pinigus siųskit tiesiai į “R. A.” redakciją:

USSR. Minsk, Sovetskaja 63, “Raudonasis Artojas”
O, kam nepatogu, tai; galima užsisakyt per “Laisvės” ir “Vilnies”

n

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
sras, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus be operaci
jos taipgi ir kitas ligas. 
Kreipkitės pas:

DIt. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New Y.ork City
Valandos paprastomis dienomis 

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

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujų,j! odos, šlapinimos ir 

gimdymo brganų

DR. M. FILURIN
215 E. 12th St.

Tarp 2nd ir 3rd Avės
NEW YORKE

Valandos nuo 1(1 iki 1
Nuo 4 iki 8

Nedėlioin nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray. 

patinusias gyslas įčirškinimais
ir

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias Ir chroniškas vyrų ir 

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

DR. MEER
156 \V. 44th St., Room 

New York, N. Y. 
Valandos Priėmimo s

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

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

302
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Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

<1111\t j

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BORIUS 

UNDERTAKERS ANO EMBALMERS
660 GRANO ST. BROOKLYN, N.Y.

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM l§ VISU ŠALIŲ, IR iŠ ČIA 

‘ PASIUNČIAM U KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!
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MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
' 200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

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

Telef. ALGANQUIN 4-8294

n 
iki 
iki

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta* 
todėl paveikslą! 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

<

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

r

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

402

JONO ARBA 
PETRO SKAITYKIT, PLATINKI!

“LAISVĘ.”
BROOKLYN, N. Y.
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DEKAVOJU PACIENTAMSO

o

24
o

o

o

o

o

o
35c.

iiani iiiisitismBmoiiiaiiiaiiiaiiisiiiaiuaiiisHiaiiiBiuaiiioiiiaiiiOHtaiiisiiiaiiioiii

o

H“ 
fllCrTOlllOlIlėlIieįIlOIIIOIIieillCIĮIGlIlEHIEIIIGIIICIIICIIIOIIIGIIICIlleniCIIICIHCIIICUlEIIICHI

Kainos po 
10c ir 15e

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

Petras Naujoka* 
Savininkas
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Tai
LIETUVIŲ 

ISDIRBYSTfiS
CIGARAI

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

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA ' 
>2* B. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 
▼laką kas link AUTOMO
BILIŲ MKCHANIZUO. 
Praktika ant vietos. /

■■■■i man

Trečia Didelė Savaitė
PIRMAS SOVIETŲ RUSŲ KALBOJ 

PAVEIKSLAS

KELIAS I GYVENIMĄ
Viliojantis .ir užžavėjantis vaizdas. Ne

turėsite sunkumo sekdami veikimą su
prasti dialogą, nes yra išdirbta sistema 
iSvertimui kalbos ir iSaikkinimui vei
kimo. Jūs negalėsite dasileisti prasi
lenkti nepamatę to paveikslo.

CAMEO THEATRE, 42nd St. 
East of. Broadway

* Rodo be persto jimo.
(Įžanga 25c. iki 1 vai. po pietų, 

nuo 1 Iki 5 vai. vakare.

Masinė Kampanija už 
Mooney Paliuosavimą

NEW YORK. — Vasario 
j d. sukaks 15 metų nuo to lai- 
I ko, kaip buvo nekaltai jkalin- 
ti darbininkų vadai Mooney ir 
Billings, Californijoj. Tą die
ną New Yorke šaukiamas mil
žiniškas demonstracinis mitin
gas, per kurį dvidešimt tūks
tančių darbininkų ar daugiau 
griežtai pareikalaus, kad Moo
ney ir Billings būtų, tuojaus 
paliuosuoti. Sykiu bus reika
laujama 
negrus

Ilardyat**, ■utniayma*, vaatAtyaaa, suprast elektriką ir MaguettaMą. it. ražinviMą. 
ir planą autoMobilio j mokinai* dienomis ir vakarai! lietuvių ir anglų kalbose 
Mokytojai, yra žymūs ekepertai—L. TICHNIAVIOIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokesti. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Uželralymae | mokyklą kiekvieną dieną nuo 0 ryte 
Iki Š-tal valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
111 B 14th 8TRBKT Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Telephone. Algonąuin 4-4049paleist Scottsboro 
jaunuolius ir visus ki

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

Dirbtuve
361 Broadway, /

Brooklyn, N. Y.

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

Telefonas, Midwood 8-6261




