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KRISLAI
Leninas apie Trockį.
Laimėjimas.
Melų Maišas.
“Vilnis” ir “Daily

Worker.”
Rašo KOMUNISTAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 

Pasaulį!

I

i

Trockis atvirai dirba bur
žuazijai, bet vis tebesimas- 
kuoja Lenino pasekėjo ma- 
ska. Maskvos “Pravda” at
spausdino pirmu kartu Le
nino rašytą dokumentą apie 
Trockį, kuris 1911 metais 
lošė taikstytojo rolę. Jis 
skelbėsi ‘neitraliu” tarpe 
bolševikų ir oportunistų, 
bet faktinai dirbo oportu
nistų naudai.

VALDŽIA MIZURtSTREIKIERIU VADA
Leninas apie jį tada rašė ! Socialdemokratai 

SCkctlYldl • I *
“Judošiukas Trockis kry

žiavo josi partijos plenume 
prieš likvidatorius ir otzo- 
vistus, prisiegavo ir bažijo- 
si, kad jis yra partijinis. 
Nuo partijos gavo leidimą 
redaguoti neva nefrakcinį 
laikraštį.

“Po to judošėlis atstatė 
iš “Pravdos” redakcijos 
partijos Centro Komiteto 
atstovą ir pradėjo rašinėti 
į “Vorwarts” likvidatoriš- 
kus straipsnius, prieš griež
ta nutarimą tam tikros ko
misijos, kuri buvo nutarus, 
kad nei vienas partijos ra
šytojas neturi važiuoti į 
frakcinę “vperedovcų” mo
kyklą. Bet judošėlis Troc
kis ten nuvažiavo ir bend
rai su “vperedovcais” darė 
planus konferencijai. Ir tas 
planas dabar jau paskelbtas 
lapelio formoje per “vpere- 
doveus.”

“Ir šitas judošėlis mušasi 
sau į krūtinę ir šaukia apie 
savo partyviškumą, tikin
damas, kad jis nepataikavo 
“vperedovcams” ir likvida
toriams. Tai tokia spalva 
gėdos pas judošiuka Troc
kį.”

už Hindenburg?
BERLYN.— Berlyno* ma

joras Dr. Sam suorganiza
vo “bepartyvišką” komite
tą, kad vėl išrinkti Vokie
tijos prezidentu Hinden- 
burgą. Tame komitete fi
gūruoja ir garsusis budelis 
Gustav Noskė,1 socialdemo
kratu vadas. Gi socialde
mokratų partijos oficialis 
organas “Vorwaerts” to ko
miteto atsišaukimą patalpi
no be jokios pastabos. Tas 
parodo, kad visa partija ei
na su Hindenburgu.

MILŽINIŠKAS ‘LAISVES’ SUVAŽIAVIMAS UŽ KOMUMSTIJ PARTIJA
Dalyvauja Virš 400 Šėrininkų ir nuo Darbininką Organiza

ciją Atstovu. Dalyvią Suvažiavime Tvirtas Revoliucinis 
Nusistatymas
Sekmadienį, 14 d. vasario, 

Grand Assembly svetainėje, 
prasidėjo Lietuvių Koope- 
tyvės Spaudos Bendrovės 
šėrininkų s u v a ž i a vimas. 
Pirmutinėje sesijoje dalyva
vo virš 400 šėrininkų ir ge
ras skaičius simpatikų. Ati
darant suvažiavimą, dele
gatai atsistojo ir sudainavo 
“Internacionalą.” 
munistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro sveikino suva
žiavimą d. A. Bimba. De

Washington. — 1931 me- legatai griausmingai jį pa
tais tepadaryta Amerikoj si tiko dr taip pat lydėjo jo 
2,800 orlaivių; gi 1930 me
tais buvo pagaminta 3,437.

.Granada, Ispanija.—Dar
bininkų streikas apėmė vi-

su tais žmonėmis.
Pačiame s u v a ž i a v ime 

prieškomunistiniai opozici
jai vadovavo Ig. Beeis, P. 
Cibulskis ir K. Kreivėnas, 
kurie prie kiekvieno klausi
mo kabinosi, kad tik gavus 
progos “demonstratyviai” 
apleist suvažiavimą. Bet, 
abelnai, p r i e škomunistinė

ĮVAIRIOS ZINUTĖS
Nuo Ko- opozicija yra tik šešėlis per-
T.iptnvin i

kalbą. Nuo Komunistų Par
tijos Centro Komiteto žo
džiu sveikino d< Bedacht. 
Komunistiniai nusistatę še-.

Revoliucinių Unijų Ma
nifestas prieš Karą

Eikit Į Protesto Demonstraciją
Prieš Nužudymą Streikierią Vado

Stalingrado traktorių fa
brikas j dieną padaro 130 
masinu, 
prastas gamybos kilimas. 
O ar
džiaugėsi, 
nemokėsią fabrikus 
ti.

Tai tiesiai nepa-

senai čia priešai 
būk bolševikai 

“runy- 
Nudegė nagus dar sy-, 
Sovietų Sąjungos dar-1

są miestą. Eina aštrūs su- rininkai griausmingai^ pa 
sikirtimai su policija. j;

Paryžius. — Šiauri nė j ios atstovą.
Franci jos daly j nuo užėju
sio baisaus šalčio mirė pen- išrinktas drg. V. Bovinas, 
ki žmonės.

Varšavfu-Pilsudskio vai- das- komisijoje
džia ketina dar kiečiau su-l*ra ‘’rauFai D”’., 
spausti Danzigo gyvento- Kar~ »’ v- J- 
jus.

Montevideo. — Urugua- portą už aL.” boardirekto- 
jaus reakcinės unijos pade- i rįus, atžymėdamas, kad Vi
da valdžiai sulaužyti revo- sas direktoriatas nuošir- 

Jiucinių unijų paskelbtą vi- džiai darbavosi, kad dien- 
| suotiną streiką. <

sveikino Komunistų Parti-

Suvažiavimo pirmininku

pagelbininku drg. J. Buivy-

yra draugai V. Tauras, J.

vičius.
Drg. J. Weiss išdavė ra-

nykštės opozicijos, ir kaip 
kuriuose klausimuose 
gauna tik po 2 balsu.

Opozicionieriai buvo da
vę įnešimą, kad visi jų šali
ninkai, kurie yra prašalinti 
už kenkimą Lietuvių Koop- 
eratyvei Spaudos Bendro
vei,’. būtų atgal priimti. 
Reiškia, kad’ ir donoščikas 
Prųseika, kuris bjauriai ap
melavo “Laisvę,” būk ji 
gauna pinigus iš Maskvos, 
būtų priimtas. Šis jų įne
šimas i 312 balsų prieš 36 
balsus likosi “atidėtas.”
Rytdienos “L.” bus pla

čiau aprašyta šis ištorinis 
suvažiavimas. Reikia paste- 
stebėti, kad yra iš labai toli 
atvykusių šėrininkų ir dele
gatų. Iš McKees Rocks, 
Pa., dalyvauja drg. J. Mi
liauskas nuo APLA. Pild.

Skaitlingai atsi-

jie

BERLYN.— Raudonųjų 
Darbo Unijų Internaciona
las išleido atsišaukimą į vi
so pasaulio darbininkus dė
lei grūmojančio naujo karo 
pavojaus. Japonijos krimi- 
nališki žygiai Chinijoje pa
rodo imperialistų prisiren
gimą prie naujosios baisios 
skerdynės.

Manifestas nurodo, kad 
pasaulio socialistai (social- 
fašistai) padeda imperialis
tams ruoštis prie karo. 
Raudonasis Internacionalas 
šaukia visus darbininkus 
sudaryti bendrą revoliucinį 
frontą prieš grūmojantį pa
vojų. Ir tiktai bendras 
tarptautinio proletariato 
veikimas sudaužys imperia
listų karinius planus.

Chinijos Valdžia Grįžta 
Atgal į Seną Peipingą

SHANGHAI.— Chiang 
Kai-shekas su savo valdžia1 
jau kraustosi iš 
atgal į Peipingą. Pirmiau 
valdžia būdavo Peipinge, 
paskui persikraustė į Nan- 
kingą, iš Nankingo pabėgo 
į Loyahgą, o dabar vėl į 
Peipingą!

i HunoHao žiliu rn a

J°s _ giria-raštis “Laisvė” nugalėjo vi- Tarybos.
bininkai skubiai išmoksta'si, kad 80 nuoš. darbininkų sas * p r i e š d a r bininkiškos lankė šėrininkai ir org. at-
sėkmingai vesti naujausios 
mados gigantus.

“Lietuvos Žinios,” apart 
atsiklaupimo prieš kruviną
jį Smetoną, dar virto dide
liu melų maišu. Aną dieną 
jos garsiai paskelbė, kad 
Dr. Matulaitis tapęs išsiųs
tas iš Minsko. Girdi, jis nu
sidėjo Sovietų valdžiai. Mes 
faktais įrodėme, jog tai 
bjaurus melas. Paskui jos 
pačios turėjo prisipažinti 
melavę.

Sausio 27 d. tos pačios 
“Žinios” griežtai užginčijo 
iš Berlyno pranešimus, kad 
Smetona rengiasi Klaipėdo
je padaryti operaciją. Gir
di, tai “prasimanymai.” Bet 
už kelių dienų po to užgin
ei jimo nuskambėjo skersai 
pasaulį žinia, kad Smetonos 
valdžia nuvertė Klaipėdos 
direktoriją, suareštavo jos 
prezidentą ir apsidirbo su 
krašto autonomija.

“Vilnis” ir “Daily Work- 
eris” varo vajų. Abiem

pasilikę prie darbo.
Utica, N. Y.—Čionai au- dienraštis, nepaisant bai- 

tomobilių nelaimėj žuvo du tvirtai išsilai-
New Yorko Colgate univer
siteto studentai.

Columbia, Mo.—Tapo su- į ~ ~
areštuotas George Presnell, kuriuos d. Weiss tinkamai 
59 metų amžiaus, už nužu
dymą žmogaus 29 metai 
tam atgal.

Berlyn.— Zarpene 20 so
cialdemokratų darbininkų 
įstojo į Vokietijos Komu-

opozicijos kliūtis, kad mūsų

kė ir kovingai per visus me
tus gynė darbininkų reika
lus. Po keletos klausimų, į

atsake, raportas priimtas 
313 balsų prieš 23 balsus.

Po to sekė “Laisvės” gas- 
padoriaus drg. P. Buknio 
raportas, kurį delegatai en
tuziastiškai užgyre.

Trečiadienį, Vasario 17 d. Vakare, Masinis Protestas prieš 
Nužudymą Streikierią Vado ir Jauno Komunisto Draugo 
Harry Simms; Pakelkim Balsą prieš Kapital. Barbarizmą
PINEVILLE, Ky. Val

džios ir anglies baronų sam
dyti mušeikos nužudė drau
gą Harry Simms. Nuo kul
kų žaizdų jis mirė vasario 
12 d. Barbourville ligoninėj. 
Jo laidotuvės įvyks šį pir
madienį, vasario 
bus palaidotas 
Four Mile, Ky.

Tai Kruvinoji 
valdžia prarijo
brangią darbininkų klasės 
gyvybę. Drg. Simms buvo 
Nacionalės Mainierių Uni
jos organizatorius ir Jau
nųjų Komunistų Lygos dar
buotojas. Jį peršovė kasy
klos sargas, valdžios ir bo
sų pastatytas budelis. Mir
tinai peršovė be jokio per-

15 d. Jis 
miestelyj

Kentucky 
dar vieną

sergėjimo. Tas budelis ne
va suareštuotas, bet paleis
tas po $3,000 kaucija ir di
džiuojasi savo darbu.

NEW YORK.—Čionai re
voliucinės unijos, Komunis
tų Partija ir Jaunųjų Ko
munistų Lyga rengia masi
nį protestą prieš kruvinus 
Kentucky valdžios darbus. 
Protesto demonstracija 
įvyks trečiadienį, vasario 17 
d., žinomoj svetainėj Bronx 
Coliseum, East 177th St.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės, dalyvaukite 
šioj demonstracijoj prieš 
dar negirdėtą kapitalistinį 
barbarizmą Kentucky vals
tijoj. Kovokite ir protes
tuokite prieš žudymų ko
vingų streiko vadų.

Ph’iYiian D. KASPERAITIS YRA ŽYMUS LIETUV

Bridgeport, Easton, Scran
ton, Shenandoah, Philadel
phia, Buffalo ir t. t.

Dalyvių tvirtas ir sąmo
ningas revoliucinis nusista- 

stovai iš Bostono, Water- tymas už Komunistų Parti- 
bury, Lowell, Lawrence, ‘ ją ir jos kovas.

Kasperaičio Mirties Bausmė Pa
keista Amžinu Kalėjimu; Smetona

Pabijojo Darbininką Rūstybės
Amžinas Kalėjimas Reiškia Laipsnišką Mirtį Mes Turim

Drg. p. Buknio raportas Neliautis Reikalaut, kad d. Kasperaitis Būtfl Paliuosuotas 
nistų^Partiją ir_su 12 kitų buv0: trumpai' apdiskusuo- 

tas ir priimtas 312 balsų' 
prieš 2 opozicijos balsus. 
Priėmus raportą, padaryta 
pietums .45 minutų pertrau
ka.

Reikia ; 
prieškomunistinė opozicija 
šėrininkų masėse visai su
tirpus. Tiesa, daugelis iš 
pašalinių elementų, kaip ve: 
Bekampis, Kapickas, Jaku
bonis ir eile kitii buvo atėję I nukamuotas fašistų bastili- 
ir norėjo įsilaužti į “Lais- Į joje, 
vės” suvažiavimą. Manda-

darbininkų įkūrė naują 
Kompartijos kuopą.

Geneva.— Šveicarijos val
džia atsisakė įsileisti d. Ra- 
deką, kuris įeina į Sovietų 
Sąjungos delegaciją į “nu
siginklavimo” konferenciją. 
Drg. Litvinovas prieš tai 
užprotestavo.

dienraščiam reikia finansi
nes paramos. Mums prisi
eina abudu dienraščiu ener
gingai remti. Prie kiekvie
nos progos reikia parinkti 
auku.

iš Kalėjimo ir Sugrąžintas j Kovingo Proletariato Eiles<AH

“International Press Cor
respondence” žinių agentū
ra praneša iš Kauno, kad 
Kruvinasis Smetona pabu- 

atžymėti, kad go pasaulio darbininkų pro-
— ___ * * — I j’ 1 • • — » i •testo, ir pamaine mirties 

bausmę draugui Kasperai- 
čiui amžinu kalėjimu. Va
dinasi, vietoj sušaudyti, ČL 
Kasperaitis bus laipsniškai

Smetona manė, kad bol- 
tų komisija, kuri- darba- ševikas-komunistas Kaspe- 
vosi prie durų, turėjo vargo raitis atsiklaups ant kelių

ir prašys susimylėjimo, bet 
apsiriko. Drg. Kasperaitis 
drąsiai mirčiai žiūrėjo į 
akis ir skelbė kovą Lietu
vos liaudies budeliams.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai ir jų organizacijos 
turi nesiliauti reikalavę, 
kad Kauno valdžia paliuo- 
suotų d. Kasperaitį iš kalė
jimo. Visur kelkime šūkį: 
“Šalin Smetonos rankos 
nuo d. Kasperaičio 
bes !”

KOMUN. PARTIJOS DARBUOTOJAS
International Press Cor- didelė darbininkų demon- 

respondence praneša iš Lie- stracija prieš Vyriausio 
tuvos, kad mirtin nuteistas Tribunalo nuosprendį. Bu- 
draugas Kasperaitis yra • vo aštrus susikirtimas 
Lietuvos Komunistų 'Parti-; fašistine policija, 
jos Centralinio Komiteto 
narys ir žymus darbininkų 
ir valstiečiu vadas. Už tai 
jį kruvinasis Smetona yra 
pasmerkęs nužudymui.

su 
Daug 

darbininkų sužeista, / o 30 
suareštuota.

London. — Karalius Jur-
I gis V “netikėtai” aplankė 

Toliau tas pats praneši- savo draugą socialistą Mac- 
mas sako, kad Kaune įvyko Donaldą.

Visas Shanghajus Dreba nuo Šūvių
SHANGHAI.—Dar nieka

dos pirmiaus Japonijos ka
riniai laivai su tokiu įtūži
mu nebombardavo Shang
haiaus, kaip vasario 12 d. 
Stačiai visas miestas drebė
jo nuo kanuolių baubimo. 
Niekas nežino, kiek gyvy
bių žuvo ir kiek nuostoliu 
padaryta miestui.

Tuo tarpu Chinijos dele
gatas Genevoje reikalauja, 
kad Tautų Lyga tuoj aus 
sušauktų savo speciali susi
rinkimą “pažebojimui” Ja
ponijos. Gi Amerikos val
džia savo atstovui davė in
strukcijas darbuotis delei

gyvy- “sutaikymo Japonijos ir 
Chinijos.” Jau senai jie tas

šalis “taiko,” bet tas nepa
kenkia Japonijai skersti 
Chinijos žmones.

Japonai Reikalauja, Kad 
Anglija Pasitrauktą

SHANGHAI. Japonijos 
karinis štabas pareikalavo, 
kad Anglijos kalinis laivas 
Berwick tuoj aus pasitrauk
tų iš Woosung uosto, idant 
jo nekliudytų Japonijos ka- 
nuoliu šūviai. Dar nėra ži- 
■nios ,ką į tai atsakys Angli
ja.

(Daugiau pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)

Šiandien, Vasario 15 i, 8 Valandą Vakare, New Yorke Įvyksta Masinis Susirinkimas prieš Kongrese Įneštus Įstatymus, kad Pe rsekiot ir Terorizuot 
Ateivius. Kalbės Draugai Foster ir Engdahl. Lietuviai Darbiįlinkai, Dalyvauki!. Susirinkimas Įvyks Webster Hall, 119 East Eleventh Street
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KAIP ĖJO MASINIS DARBININKU TEISMAS PRIEŠ RENEGATĄ PRUSEIKA IR Kas Ardo bei Trukdo 
JO PAGELBININKUS, ORGANIZACIJŲ ARDYTOJUS IR PINIGU GROBIKUS

- - - - - - - - - — Lawrence/
.10 PAGELBININKUS, ORGANIZACIJŲ ARDYTOJUS IR PINIGU GROBIKUS
Faktais įrodyta Oportunistinės Opozicijos Kontrrevoliačinniai Darbai, Tarnavimas Amerikos 

Fašistinei Reakcjiai

Žudymu Streiko Vadu Nori Sulaužyt
Kentucky-Tennessee Mainierių Streiką

LAWRENCE, Mass. — 5- 
me “Naujosios Gad.” nume- 
ryj M. Stakionis viską verčia 
ant komunistų, sakydamas, 
kad komunistai ardą chorą, 
čia Stakionis meluoja, nes tarp 
choristų nėra nei vieno komu
nisto, tik randasi keli pritarė
jai. Ir nieks kitas choro ne
ardo, kaip tik Stakionis su sa
vo pritarėjais.

Kiek man žinoma, Stakionis 
su moteria ir Večkiai pirmuti- 

! niai pasitraukė iš choro, kad 

seikos žabangus.
Tame pat rašyme Stakionis 

sako, būk D. M. šolomskas 
i “meluoja“ A.L.D.L.D.. raporte, 

T_ . {iškraipydamas skaitlines. Sta-
1. L. Pruseika nepasidavė Komunistų Partijos ir Ko- kjonis nurodo, kad A.L.D.L.D. 

mintamo disciplinai. Jis savo elgesiu privertė Komunis- 37 kp. pirmiau turėjo 55 na
tų Partiją mesti jį laukan. O dabar jis organizuoja rius, o 1931 metais paliko tik 

! kontr-revoliucinę partiją kovai prieš komunistinį judėji-|26 nariai. Bet keno čia kal- 
bu vo pas lietuvius darhinmkus nusistatymas eiti j kapi- | Prusejka disiįredituoia Komunistu Partiia. skelb- K^k man žinoma, Stakionis 
talistmi teismą. Ir dabar buvo draugų, stojančių eiti , u .. tnsKieaiiuoja o un slu a t ją, s eip s-asnadorium ir
i bin-/nLini fpkmn Rot CpntrA Rinra« m-ipmp kito mp damas “Naujoje Gadynėje,” kad ji paknkde kitakalbių Buvo 10 _vls?° gaspaaonum, nbuizuazim teismą. Bet Centro Biuias pi leme kitą me | organizacijas ir numarino ienkų dienraštį “Glos Robotai- Ja™ draugijos reika-

Kodel mes neiname į kapitalistini teismą, o teisiame CZj’ ,nU,S^ i Mir, 'Vokiečių ^uorlnansų raštininku, jis nugaspa-
-------  1 " - visu met tikrenybėje tuos laikrascius numarino tokie jau pat fdoriavo; pereitais lnetais tik 

reakcionieriai-oportunistai, kaip Pruseika. {tris susirinkimus turėjo. Argi
3. Pruseika dar jo redaguotame “Buletine” paskelbė,; tai ne tiesa? Ir kas gi dabar 

kad Jungtinių Valstijų Komunistų Partija yra susinu-' organizacinį darbą demorali- 
kus. O dabar “Naujoje Gadynėje” sako, kad Komunis-' zuoja, ar ne pats Stakionis su 

, Jis tą‘savo pasekėjais?
n IHt^ipatį melą skelbia, kai ir Grigaitis “Naujienose”. Jis tą Stakioniui nerūpi Amerikos 
U isiidb i _v.......n/,;.,,,., 33..3,4-;4zxr. 3*4-«3U« imi. Lietuviu Darbininku Literatū

ros Draugija nei jos kuopa, 
bet tik Ūkėsų Kliubas. Tame 

! kliube jis turi laiko darbuotis. 
Stakionis yra kliubo komitete,

KetvirtadienL vasario 11 d., Grand Assembly, kampas, 
Havemeyer ir Grand St., Brooklyn, N. Y., įvyko darbi-j

i ninku masinis teismas prieš renegatą L. Pruseiką ir jo' 
Į pasekėjus A. Matulį, A. Baltaitį ir A. Kazakevičių. Tei
smą surengė Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos Antras Apskritys ir Didžiojo New Yor
ko Darbininkiškų Organizacijų Sąryšis.

Jau apie 7 vai. vakare būriais darbininkai pradėjo 
rinktis į teismą. Už valandos laiko susirinko masės lie
tuvių darbininkų—-apie septyni šimtai.

Apskričio ir Sąryšio komitetu paskirtas pirmininkas
A—. Lietu™,- DutbinKu,. Litemt™, 

kalbėti temoj: “Kode! organizacijų pinigų grobikai ir 
organizacijų skaldytojai netraukiami į kapitalistinį teis
mą, o jiems surengta darbininkų teismas?” Jis sako:

Draugės ir draugai! Šis masinis lietuvių darbininkų 
teismas yra antras lietuvių darbininkų istorijoj. Nese
nai panašus teismas įvyko Philadelphijoj.

Naujas dalykas mūsų gyvenime ir veikime. Pirmiaus

Kentucky ir Tennessee anglies kasyklų mhinieriai ve
da didvyrišką kovą prieš nežmoniškas darbo ir gyveni
mo sąlygas. Ten mainierių padėtis baisi. Kasyklų kom
panijos verčia darbininkus dirbti pusdykiai—už badavi
mo algas, žodžiu sakant, mainieriai verčiami dirbti blo
gesnėse, negu vergijos sąlygose.

Ir prieš tai tūkstančiai mainierių Kentucky ir Tenne
ssee valstijose išėjo į kovą. Jiems pagelbsti, jų tą kovą 
vadovauja Nacionale Mainierių Unija, kuri -yra po va
dovybe Amerikos Komunistų Partijos. Ta unija, Komu
nistų Partija ir Jaunųjų Komunistų Lyga pasiuntė ten 
keletą savo veikėjų, kad pagelbėti kovojantiems darbi
ninkams jų kovoje, kad tvirtinti jų spėkas, kad įtraukti 
į kovotojų eiles daugiau darbininkų.

Ir ten darbininkų kova plečiasi. Darbininkai jungia 
savo spėkas po Nacionalės Mainierių Unijos vadovybe. 
Vis daugiau ir daugiau darbininkų stoja į kovą.

Kad sutriuškinti darbininkų kovą, kasyklų kompanijos 
ir jų valdžia griebiasi teroro priemonių, f 
kapitalistų reikalų gynėjai šaudo streikierių vadus. Bar
bourville, Kentucky, kapitalistų klasės nusamdytas 
žmogžudys Arlan Miller nušovė streikierių vadą, draugą. 
Harry Simms, 20 metų amžiaus, Nacionalės Mainierių 
Unijos organizatorių ir Jaunųjų Komunistų Lygos narį. 
Poutos žmogžudystės Pineville miestely Bell apskričio 
prokuroras 
reikalus, pareiškė: “Bėgy keliu dienu nebeliks komunis- , - 3• . , , , , , , .r. _
tų šiam krašte. Mes nusprendėme ju atsikratyti karta Į ce?^ls advokatams vedant bylą kapita-ištinu

----- ........ ------ ' ; tai patys darbininkai turi išmokti, kaip sudaryti savoj

žmogžudiški darbininkų teisme tuos politinius kriminalistus? 
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Džiurė susisėda ant estrados.
Iššaukiama kaltinamieji. Pirmininkas rodo, kad kal

tinamiems vieta paruošta prie “steičiaus”, pastatyta ke
turios kėdės, ir reikalauja, kad jie ateitų ir ten susėstų. 
Bet pasirodę, kad kaltinamieji nedrįso stoti prieš masinį 
darbininkų teismą. Jų darbai perdaug purvini, ir jie ne
gali nei kaip pasiteisiriti. * .

Nežiūrint, kad kaltininkai neatsilankė, teismo proce
dūra tęsiama.
« Drg. šolomskas Patiekia Apkaltinimus .. . _

Sudarius džiurę, pirmininkas perstata D. M. Šolomską, ne.^aleJo nuvesti chorą į Prū-
Drg. šolomskas Patiekia Apkaltinimus

Draugijos 
sekretorių, kuris patiekia kaltinimus prieš kontrrevoliu
cionierių L. Pruseika ir jo tris pasekėjus. Jis nurodo: 
Prieš L. Pruseiką:

H

pirma eiti į k a p i t a l i s t i n į' t e i s m ą rišti mūsų į 
organizacijų reikalus nelogiška. Kaip gi atrodytų, eiti; 
pas savo priešą, pas kapitalistą, kuris nuo kojų iki gal- 
darlZS^išyu'ld^^S nupuolė nuo 65,000 narių iki 10,000.

iciaiDininKu, n piasyn, Kaa jisąibių musų iciKdius. im,, n{if. oVolhl.Q Vqi- -v rL-io-riria “Moįriionnco”
— .p.^.0 ! l toHmSdvokata^ Tuom kar-* Lietuvių Darbininkų Literatu-

Walter Smith, ginantis kasyklų kompanijų , įa Y 1 Koks išdavimas atiduoti darbminku tu Partij°s eil6s au2a> Jau vien tik dabartiniame vajuje 
’Pi<kn- ••'Rno-v kolin dionii nphohk.ą knmnms- ketl Pimgus- Koks a av ma at d ot t teįslnA gauta 2,000 naujų narių, o partijos masines demonstra-,

dalvkas cBas lanko tūkstančiai Idarbininkų. Lucvrxxwxxxo
xr u -•••ii • • i n • rcai nacvs uaroinm^ai turi isiuokli Kaiu siiuarvti savo1 ^ruseika savo N. (į. pasveikino Lawrence opoi tu-, 0 ar uįubas duvė darbiniu-
Valdančioji klasė atvirai skelbia terorą. Lei J,n^ir išrišti savo reiknlns Mes l-lusiniai Amonin nistus’ kurle Pereito audėjų streiko metu atsisakė klau-i1;ams svetainę laike 1931 me-
Ne tik kovojančius darbininkus ir jų organizatorius: V s, ’•". . ”; b- 1■ > ‘ , ■,. , -; _ natvT‘„Mime syti evoliucinės unijos, N.T.W.U., vadovybes. Jis perėtų audėjų streiko’ Visai ne.

persekioja, terorizuoja, bet taipgi puola Tarptautinės fel , ;ai’ UUa -e l^1?!1^1’ aa. 1 s l)at.ys ; “N. G.” skelbia tą patį, ką ir reakcionierius Lewis, buk ir ar Stakionis bent stengėsi 
Darbininkų Pašelpos atstovus, kurie rūpinasi suteikti Mainierių Unija gyvuoja tik ant pojfieros.
streikuojantiems mainieriams u 1°™
mynoms paramą, kurie ten steigia šelpimo stotis. į vėjais.

Žudymu streiko vadų, teroru kasyklų kompanijos ir ju . AT. , , _ j . , .. . , , •, . , ivaldžia nori priversti Kentucky ir Tennessee mainieriusl Niekad musų judėjimo istorijoj dar nebuvo to uo at- .*.uvjluo, MU1V r<
dilyti blogesnėse negu vergijos sąlygose. ’ , sitikmio, kad. susidarytų^ grupe žmonių, kūne veiktų po cĮeja reakcionieriui H. Fišei. Jis pirštu rodo į “Laisvę

Ką .abclnai Amerikos .(Įąrbininkai turi daryti, ypatin-; ®įu: kur-pne gOrgainizacijos pigs^iiXalizmas’’kaipo lstaiS^ užlaikomą Maskvos pinigai?, 
gai kovingieji darbininkai, susiorganizavę į savo darb- ™ ji dek} kišenių, lai yia politm s r nal z. c s. į 
nirikiškas organizacijas? & Todėl šie masiniai tėismai ir yra revoliucinių darbininkų

Jie turi visu smarkumu stoti į pageltą Kentucky-Ten- ir-al?kis Įgrumoti tiems, kurie atsitraukia nuo mūsų ju-' 
nessee kovojantiems darbininkams, nes ta kova yra kar-. į?eina pries’ kad dau8'lau tokie nleksal nedr*st^ 
tu dr visos Amerikos darbininku klasės kova. |tai aaiyti. . v .

Pįrmas ir svarbiausias dalykas ,tai tuojaus teikti fi-1 n Siail^ien -Yia -eisianu ketuu, kulių piicsakyje stovi 
nansinę paramą didvyriška kovą vedantiems darbinin-1 į ruse!ka’ „Jei policistas butų .nunešęs pavieską, tai 
kams. Todėl darbininkiškos organizacijos ir pavieniai Pruseika šiandien butų drebėjęs pries koki burzujj tei- 
darbininkaillrivalo tuojaus tuomi susirūpinti. Reikalin- , Bet kaip įal.n buv? !.tei.ktiJ. pavieska atelt’ l dap- 
ga aukoti ii* abelnai tarp darbininkų rinkti aukas tam ; bm,,nkV .mas!nl teismą tai jis čia nepasirodo. Ką, jus, 
tikslui. Prie to kovingieji darbininkai privalo visur I fla^ninkai jam reiškiate Jis nenori eitiU jūsų teismą, 
rengti masinius protesto ‘mitingus prieš nužudymą jauno ,nes zlno.’ •IU.S C r ,n?lul 1^.<! ??kos. ’j dai nega ite jo uz 
darbininkų klases vado " j sprando paimti. Bet j kapitalistinį teismą jis butų dre-

- , . v . .v , _ . .. . i ixciutuiKuc iviciiiuciiu kjinici Kyvuuia vin. u Ir įtikint kitus komiteto narius,
ir ju badaujančioms šei- PaW° Presais, išdavikcus^musų.oigamzacijų gno-1 taį ąar ^uo meįu kada N.M.U. veda milžiniškas kovas'kad duotų streikieriams salę? 
* - k ‘ Kitur revoliuciniam judėjime jau senai rengiami j Kentuckv valstijoj. lTe*ul atsako-

Tokie teismai panašiems elementams. f . : 5. Pruseika “N. G.” No. 6 paskelbė provokatoriškus' Stakionis tituluoja save ko-
' melus, buk “Laisvė” gauna pinigus iš Maskvos. _ Jis pa- komunistų0 Partijos ?US° Visai 

' ’ ne. O gal jis šiaip remia ko- 
i -r, .1 ' ... o T~- ’ 4. • mnn ! munistiuį veikimą? Irgi ne.6. Ką reiškia I ruseikos opozicija. Jis patsai 1922 m. jįs arą0 komunistinį veiki- 
i“Laisvės” No. 59 del Baltrušaičio sakė: Kad jis almuž- ma jr kalba visokias nesąmo
nes prašytų, aš pats jam primesčiau dvylekį. Bet duo- nes prieš Komunistų Partiją, 
ti dolerių, kad griaut Trečio Internacionalo darbą gali jos veikėjus ir sąžiningus pri
tik tie žmonės, kurie panašūs į tą bobutę, ką nešė žagą- tarėjus.
rus, .kad sukurus laužą ir sudeginus Hussą. Ji mislijo O kur Stakionis pasirodė 
savo nekaltybėje: tegul dega eretikas, bile man bobutei pereitame streike, kaipo “re
bus gerai” I voliucionierius?” Tupėjo ausis

O dabar Pruseika rpkuoja: lai griūva visas judėjimas, i suį;laudęsi
bile, man^Pruseikai, bus gerai, bile aš busiu redaktorius, tote Save ko^toj^ už darbi- 

~ , v -a T Ar ta i’ i i-i ninku reikalus, tai stokite į
Sabotažavo A.L.D.L.D. ^darbą, budamas,i j<omunistų Partiją arba bent 

i _ a 1 x . t. u — -:--ū iiiApsKr. seKreioriuni. rinu
i bedamas nubėgęs, nes žino, kad uz to teismo yra pohei-• b„ A.L.D.L.D. II Apskričio konferencijos.
, ™ Mes sakome, kad oportunistai yra bailiai, ir jsiį kitais A.L.D.L.D. II Apskričio iždą apie $40.00.

11 x n -i r'i n rli i-vi n _ ______ __ __ _ _ ** . «Girias Lietuvos
<<StiDnimiin! ^° mas^ neramumas didė- vokaciją.H i -in .Qiqiinia fnvn. An^arieC

;nių skursta, badauja. Iš- 
i naudojamų ir pavergtų dar-

ijos buožė. .
’ tą jūs šiandien matote.

Pruseika savo “Klampynėj” paskelbė bjauriausią pro-
. Jis sako,-buk Mizara parvežęs iš Maskvos nuo

!ja. Siaučia fašistinis tero- Angariečio pinigų “Laisvei.” Pruseika žino, kad tai yra 
x „ v. ras. Lietuvos darbininku ir bjauri melagystė. Bet jis skelbia tą provokaciją. Jis

Smetoninių fašistų Dir- valstiečiu kovotojus fašistai ^uo budu įkriminuoja Lietuvos Komunistų Partiją, ku- 
/i u«v3z4z3 rios vadu yra drg. Angarietis, ir Amerikos Komunistų

Partiją. Tą bjaurų provokatorišką melą pirmiau skelbė 
i fašistai ir socialfašistai, o dabar jį skelbia naujieji so- 
į cialf ašistai.
' Sekantį antradienį kongrese bus svarstomas Hamilton 
{Fishės patiektas bilius prieš komunistus. Čia reikia, 
draugai, vieną svarbų dalyką pažymėti. Fishė kaip tik 
svarbiausia ir remia savo bilių tvirtinimu, būk Ameri- 

svetima valstybe, ir, ot, del to jis sako, kad valdžia turi 
tą neva iš svetur finansuojamą judėjimą sukriušinti. Gi 
kaip tik dabar Pruseika Fishei pirštu rodo: “Štai, žiūrė
kite, ~ ‘
kvos. Griebkite.”

Štai kaip “Laisvė

bjauri melagystė. Bet jis skelbia tą provokaciją. Jis

va” vasario 12f d. bando ap- fnvnvi-znnio 
mulkinti savo skaitytojus! tokia 
pasakojimu apie Lietuvos nčj” Lietuvoj'
“stiprumą” ekonomiškai.
Girdi,

Šiandien Lietuva stipri eko- 
noį&iškai; tvarki ūkiškai; ra
mi.’vidujiniai; parode gana sa-

Tai tokia padėtis (4

EASTON, PA.
Dar-Susivienijimo Lietuvių 

bininkių Amerikoje 14 kuopa
v0 įitakmės tarptautiniai ; reiks- sureng-§ vakarėlį vasario 6 d. 

kairnynams. Viskas tas. pavyko gaa gerai; publikos 
\r Sj 1 dauK ko atsiekta geru I jjĮj^ pį]na svetainė ir galėjo 
darbingumu jos vadų, kurie į didžiuma čia augusio jau- 
norą issyk ir, dideles klaidas t nįiT10 Parengimas atrodė į 
darė, bet jų pastangos buvo į, tarptautinį. Nors įžangos ti- 
gerąją pusę, šiandieni kiekvie- j ](jetų nebuvo, bet teko gi/dėt 
nas Lietuvis gali pasididžiuoti [ nro Komisijos, kad pelno liko 
Lietuva, savo tėvyne, nežiūrint Į aiųe 10-11 dolerių 
kad ir turime mažų nesusipra-! Kaip paprastai mūsų paren- 
timų, paeinančių iš Vidujinių gi nuose būna renkamos aukos 
valdų mažų grupelių, kurių va- darbininkiškiems r e i k alams, 
dai nari būti šalies valdovais.

ir dar niekeno nekontroliuojamas.__
A. Matulis: i______ .___ ___________ ----------

II Apskr._ sekretorium. Pirmutinis pradėjo ardymo dar-1 teisingai padėkite jai veikti, o 
i konferencijos. Užgrobė ; ne ardykite darbininkiško yei- 

Bū- j kinio, nerašinėkite šmeižtų į 
damas 1931 m. A.L.D.L.D. 23 kuopos iždininku, pasisa-; “N. G.,” nes tai yra dezorga- 
vino tos kuopos iždą virš $23.00. Sudarė kontr-revoliū-! nizatoraius darbas, 
cinius žygius ir nunešė Pruseikos organui L.D.S.A. 31 
kuopos iždą $42.00. *

A. Kazakevičius: 1931 metais būdamas iždininku Di-i • į. »t v.i 
džiojo New Yorko Lietuvių Darbininkų Organizacijų I KODllUllSt^l PlCUZllffO 
Sąryšio sabotažavo darbą. Kurstomas L. Pruseikos pa-1 
sisavino Sąryšio iždą $27.41.

A. Baltakis: Sabotažavo A.L.D.L.D. II Apskričio vėi-į 
kimą. Jis kaipo buvęs A.L.D.L.D. II Apskričio iždinin-- 
kas yra atsakomingiausias už nesugrąžinimą A.L.D.L.D.;
II Apskričiui iždo apie $40.00 '

Prie '

Chulada.

Laimės Visą Chiniją

NEW YORK. — Azijos
Prie šolomskas pažymi, kad! gėties tymSt°> Upton

, , . ^. . . j,. - .x , .v, . i liudininku pagelba bus patvirtinta tie kaltinimai, bus. . .. I ,
kos komunistini judėjimą finansuoja Maskva reiškia, dar aiškiau ir°dyta kaltinamųjų bjaurūs darbai. ’...... ..

taip ir šį syki buvo renkamos
>' aukos palaidojimai drg. Bota- jįįaškvos 

Žinoma, tikrenybėj Lietu-Į ži, Kompartijos nario, Allen- /
VOj viskas priešingai, negu towne, Pa. 
tas. smetonlaižių 
pasakoja.

, kad impe
rialistų kruvini žygiai ati
darys akis Chinijos liau
džiai ir jinai suglaus savo 

j eiles po komunizmo vėliava, 
i Jis mano, kad Chinijos 
Raudonoji Armija neužilgo 

I užims Hankowa ir visą 
Klausinėja ALDLD. Centro Komiteto sekretorius Šo- j Yangtze upės klonį.

Klausimas: Ar jūs įteikėte raštišką reikalavimą Pru-
- ----- - - - ... .. .................................................. . |

Atsakymas: Taip.
Klaus.: Kaip ir kada įteikėte? i
Ats.: Vakar Pruseika su savo šalininkais buvo suren- 

,” Aš paaiškinau, 
kad ALDLD. 2-ro Apskričio ir Draugijų Sąryšio komi- 

‘ tetai prisiuntė mane, kaipo atstovą, įteikti Pruseikai ir

Iššaukiama Įteikėjas Pranešimo Pruseikai, Kad 
Stotų Teisman

Laisvė,” Komunistų Partijas gauna pinigu iš Mas-į Po apkaltinimų patiekimo, pirmininkas pašaukia Ful- 
Tai bjaurus provokatoriškas darbas. I toną liudyti apie įteikimą raštiško reikalavimo Prusei- 

i” palaikoma (rodo ilgąj kelių lakštų ; kąb kad jis būtinai privalo stati į darbininkų masini 
surašą vardų tų darbininkų, kurie nuo pereito “Laisvės” . teismą, 
bendrovės suvažiavimo nusipirko serus ir tuo būdu prisi
dėjo prie parėmimo dienraščio). Daugiau darbininkų lomskas. 
nusipirko Šerų, negu mes atmokėjome tiems, kurie pata-| y1"1101 _ . _
po mūsų judėjimo priešais, negu tiems, kuriuos Prūsei- Į seikai ,kad jis šiandien čia būtų darbininkų teisme? 
ka ir Butkus suvadžiojo. Masės darbininkų remia “Lai
svę.” Tai štai kaip “Laisvė” pasilaiko, o ne pinigais iš 

i
z Draugės ir draugai, mes tiems politiniams kriminalis4 prakalbas. Jis buvo ant “steičiaus.

nvcrfintic iiiiJiiesiu nure ptuiMitunaB oavv . , , . — , . . - . % voiganąb raoterį su trimis mažais kūdi- ninku teisme daugiau nubausime tuos niekšus ,negu jie
. Jis pradžioje šio 

mėnesio mirė palikdamas savo tams surengėm darbininkų masinį teismą. Mes darbi

A-\ kruvinųjų.kiais dideliame varge. Aukų 
Lietuvos fašistų organas;svrinkta apie $9 Taipgi ir 
“Lietuvos Aidas” jau da-1 K e n t u c ky streikuojantiems 
barį pripažįsta, kad ekono-j mainieriams aukų gauta apie 
minis krizis, kuris smaugia Į9 dolerius.
visą’ kapitalistinį pasaulį, i Pusėtinai išplatinta literatu- 
t-L t U v. .. t - x : ros, angliškos ir lietuviškos, slegia Ir fasistmę Lietuvą. ypač
Lietuvoj šiandien taip pat «iuraitės lengvai platinos, iš 

siaučia didelis krizis. Šiau-
čiT^b^darl Bankrutuoja įg3 nesunku parduoti, 
bizniai. Masės f da;’fco žmo- .

mažos lietuviškos bro

užsienio partrauktos. Taipgi 
ir angliškos mažos brošiurai-

. K. Bakanauskas. ,

būtu nubausti kapitalistiniam teisme. Mes prikalsime' kitiems trims jo pasekėjams raštišką reikalavimą, kad 
juos prie gėdos stulpo. (Smarkus delnų, plojimas). ir

Džiuiės Sudarymas
Pirmininkas praneša, kad džiurė bus sudaryta iš A.L.

[jie būtinai rytoj butų darbininkų masiniam teisme, ir aš 
įteikiau Pruseikai raštišką reikalavimą. -

Klaus.: Ką Pruseika darė?
Ats.: Jis priėmė ir pažiūrėjęs Į tą raudoną kortą pra

D.L.D. 1 kuopos ir ALDLD. ,55 kuopos narių. Ant kor- dėjo_labai drebėti, o paskui suplėšė j keturias dalis ir nu-; 
! čiukių surašyta tų kuopų narių vardai. Pašaukiama i mete.. Paskui dar sakė, kad tai butlegeris iš Bostono

2,^1 x vxevvthvl. Ištraukiama vardai įteikė “pavieską1.” O aš jam atsakiau: Taip, kuo-;
rT'Briedis, R Vaitkus, G, 'Bernotas, U. ^et buvau bĮillegeriu, jr kada tik Pruseika atvažiuo-

maža mergaitė Berųotukė traiikti. Ištraukiama vardai 
sekamų asmenų: —AJA,...’’........................  , n 2 .. . . , _ . , _ ( , . . ,
Bernotienė, S. Griškus, M. Purvėnus, P. ViŠhiauskas. M. tai jam niekad neužtekdavo dviejų kvortų ant sy- 
Batiaitienė, Levanas, M. Bepirščiutė, L. Baronas, K. Vii- ^io. 

;• 'U' • ' : .’i r l ; ' i . (Bus daugiau)

NAUJO ‘‘PRIEKALO”

Tik ką aplaikėme naują 
numerį — No. 6 “Prieka
lo.” Žurnalas geras, daug 
apysakų, eilių, kritikos, 
bibliografijos, bedieviškų 
raštu ir tt.

Taipgi primename, kad 
dar turime No. 5, “Prie
kalo.” Siųskite užsaky
mus ir praneškite, kiek 
jums siuntinėti kiekvie
nos laidos. Kaina 20 cen
tu.

D. M. šolomskas,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.
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Pirmadienis, Vas. 15, 1932 Puslapis Trečias

Kiaušiniu Karas Tarp Davatkų ir Nepri- [kai nevalgo špinakų, tai
I •• 11* 1 p • v* {duokite jiem “broccoli”, irArkivyskupo Geniocio taįpsu visomis daržovėmis. 

° m . Raginkite visus vartoti duo-
7 . . juos ir sviesto, ir gerti stik-žmones siek tiek nusirami-;, . . , . , . , >

na. Geniotis vėl pradeda kai-: a Pieno pi 16 kiekvieno vai-I 
............. . ...................... g,n- Uzbaigkite pietus ar-1 

džia kitas kiaušinis ir pataiko' ba vakarienę geriausiai SU 
i tiesiai į krūtinę. | vaisiais.

ELIZABETH, N. J. — 31 : 
dieną gruodžio, Elizabeth© 
Laisvės Bendrovės svetainėje bėti, bet jam kalbant, pašilei-' B10- 
naujas neprigulmingas nuo < 
Rymo katalikų bažnyčios ar- Geniočiui
kivyskupas Geniotis laikė savo ; Prasideda tikras lermas. Ge-1 (Patarimai Dr. S. W. Wy-i 

,.<> a; r.W, oc. “ r,, .O L- r> 11, n o ” : nizitia tllAm tjll’nil «11 lAstnci <511 i x t -\r , ei "1 j TZ
. . -......................... i nne, N. Yoko Sveikatos Ko-j
Daugelis stabdo da-1 misl0niei iaus.) '•

Mat toks pasielgimas' 
kaipgi ■ nelabai patinka susirinkusiem. į 

balkono
i svetainės šulą Budrį, kad tas 

i kaltininkus, bet šis. 
Tas mūsų buvęs į 
?rius net iš Le-'

taip vadinamas “prakalbas.” i niotis tuom tarpu šluostosi su į 
Susirinkimą atidaro kokis; nosine smirdantį kiaušinį nuo 

tai šarlatanas, aiškindamas krūtinės, 
apie sveikatą iš atbulos pusės. į vatkas. 
Stebiuosi ir manau: 1 
žmonės turi kantrybės kiaušy-i Nekurie siunčia ant 
ti tokio, kuris nieko nesupran-1 
ta apie fiziologiją bei medi-j surastų 
ciną. Nors “kalbėtojas” giria-: nesuranda, 
si, jog buvęs visur, važinėjęs’ 
po pasaulį, bet kalba kaip ve 
jo pamušalas; jokiu būdu ne-■ 
galima suprasti, ką jis nori 
pasakyti žmonės nerimauja____ _____ __ ______„ _____ ,
Pradeda ploti rankomis, kad kupui po tokių nuotikių. Ste-1 (V.) padarė įtakos, negu 4-rių 
sustotų kalbėjęs, bet jis sar
kastiškai nusijuokia, būk tai 
jam ačiuoja, bet savo šneką 
traukia, ir tiek.... Atmosfera 
ne kokia—daros nejauku. Jau
čiasi, kad kas nors atsitiks. 
Na, galų gale, sustoja ir pra
deda garsinti kokią tai sma
lą—tepalą, kad “ji viską gy
danti.” Cituoja kokius tai laiš
kus; matyt, kad falsifikaci-

Žiežirbos
kaip čia dar nesenaiI 0; nėj konferencijoj,

masi-
revoliucionierius net iš* Le-Į nėj konferencijoj, Wilkes-Bar- 

-Įningrado” stabdo davatkas. į re, Pa., Valukas net pasibaži- 
Po šio įvykio pradeda rink-’nęs, akyvaizdoj 65 delegatil, sa

li aukas. Mat, gera proga : i kė, kad 15 miliutų pasikalbėji- 
nekurie simpatizuoja arkivys-1 mas su drg. Bimba daugiau j jį

biuosi! Matau, nekurie taip | valandų Pruseikos “spyčius” ir 
'vadinami susipratę irgi jam au ( kad Valukas 85 nuoš. su komu- 
kauja. Manau sau, reikia čio-. nistais. Reiškia, 
nai dar daug darbininkiškos! 15 'nuošimčių, 
apšvietos. Gerai Marksas pa- Į taip 
sakė: “Religija, tai 
opiumas.” Antrai 'temai pasi-; skloka buvo net 115 nuoš 
baigus, arkiv. C 
damas prašo aukų, žmonės 
sukyla; mato, kad čia apgau
dinėjimas žmonių. Pasileido 

josr su tikslu apgauti daugiau ! ir vėl “bunčius” kiaušinių, 
darbininkų. Tik reikia stebė-; Arkivyskupas leidžiasi linkui 
tis, kad tokiu būdu < 
darbininkų apgauna. Nes ir. ninku.
čia padarė gerą biznį. Eina gandai, kad

Tasai laksto po svetainę i nemokėjo už svetainę ir mano į 
pardavinėdamas, o arkivysku- į traukti 
pas agituoja, kad dauginus Į bėn už 
pirktų tos smalos. Šiam biz-į Nežinia, 
niui pasibaigus, šarlatanas už-! baigs, 
bėga už estrados, pusiau pasi- • Reikia pripažinti, kad iš 
dalinti pinigais su Geniočiu. i balkono pusės taip vadinamie- 
Po to šarlatanas su savo vali-’ji “Liberty boys.” gerinus pa-Į 
za išsikrausto laukan. j vadinus, “Liberty Bums,” irgi

Neprigulmingas arkivysku-' daugelį sykių bandė išardyti 
pas Geniotis pradeda savo pa-'mūsų parengimus. D.arbinin- 
mokslą; kalba labai gremėz- į kai, norintieji dauginus susipa- 
diškai, darkyta kalba; nors ! žinti su religijos klausimu, turi 
jis sako, kad mokslas tai svar-j skaityti Amerikos Liet. Darbi1 
biausis dalykas, bet jam pa-j ninku Literatūros Draugijos 
čiam patartina pasimokyt bent' išleistą knygą, parašytą Dr. 
lietuvių kalbos; tai būtų pa-; Matulaičio, 
doresnis darbas, negu mulkin
ti žmones.

Arkivyskupas Geniotis aiški-, 
na seną pasaką, kaip dievas i 
sutvėrė pasaulį. Bet moksli-i 
ninkai senai įrodė, kad ma
terija — medžiaga nėra nei į

su skloka tik 
Vienok Valukas 

sakydamas 'bjauriai veid- 
žmonių : mainiavo, nes i.štikrųjų jis su Į 

o tie 
Geniotis verk-' 85 nuošimčiai Valuko su komu- 

žmonės nistais gi-ęičiau ištirpo, negu 
vasarą sniegas, ir jis pasiliko 
pilnai 200 nuoš. su skloka.

Nedaug veidmainyste gali i 
džiaugtis, o dar mažiau laimė- !

daugelį; balkono, bet nesuranda kalti- ti.
Nes ii’ • ninku. ------------ -

Geniotis i Scrantoniškiai sklokos “čy-
1 fai” ant garsinimų vakarienės 
'sekančiai deklamuoja: “Naujo- 
; ji Gadynė” yra grynai darbi
ninkiškas laikraštis ir mes visi 
privalome ją remti.” Jau ir 
žvirbliai juokiasi iš to šlamšto 

į “darbininkiškumo”. Jeigu jau 
I visokio plauko fašistai ii’ “ke- 

,• į leiviniai” augytiniai skleidžia 
garsinimus ir pardavinėja ti- 
kietus del tos gazietpalaikės pa
rengimų, tai jau tikrai nereikia 
jokių komentarų apie “Klampy
nės’ ’ “darbininkiškumą.”

svetainę atsakomy-- 
‘teršimą jo ypatos.” 
kuo tas viskas užsi-

“Klampynės” korespondentas 
iš Rockford, Ill. ‘rašo, buk “Vil
nis” puolanti skaitytojais ir 
kad jei ne “Klampynė”, tai būt| 
prenumeravę priešų laikraščius, 
bet .dabar užsiprenumeravo 

{“Klampynę.”’ Reiškia, kurie 
• buvo pasirengę prenumeruoti 
priešų laikraščius, pilnutėliai 
įsitikino, jog “Klampynė” , at
liks tą patį niekšišką darbą, 

prie gero maitinimosi. Prie Good. V Dar vienas komentaras 
to dar galime priskaity ti j del “Klampynės.” 
sutaikymą įvairaus ' maisto ' 
ir kasdieninę valgio permai- į- 
na. Nes kūnas reikalauja’ 
ne tik paskirtą dalį reika-: 
lingos medžiagos, 
permainos, 
galėtų veikti.

Crocodile.

Balansuotas Valgis
......    t Šviežias maistas ir tinka- 

pagimdoma nei panaikinama, i mas pagaminimas prisideda j 
tik visada keičiasi. Demago
giškai jis mini darbininkų bai
sią padėti, jų išnaudojimą, 
bet kokiu būdu pasiliuosuoti iš 
tos vergijos, nepasako. Kal
ba neprigulmingas i arkivysku
pas apie pragarą. Pas jį pra
garas yra ir nėra. Negalima 
suprasti, ką jis nori pasakyti. 
Kun. Simonaičio davatkos pro
testuoja; girdi, pragaras turi i . . . ....
būti. Arkivyskupas Geniotis m_as R’g1 svarbu. Šeiminm- 
susimaišo, nervuojasi; tai pri- kės gerai žino, kad kaip 
verstas, galu gale, “] 
t i, kad, girdi, pragaras yra.” 
Mat, ir jis be pragaro negalėtų 
biznio daryti. Kalba r~; 
Indijos masių išdaviką Gandhį, 
be nevyksta. ,

Davatkos nerimauja, prade-: rytojaus tas maistas 
da kelti lermą, kada šis pra-! toks skanus nei geras, 
deda atakuoti romiškus kuni-i Ypač turi būt prie mais
tus. Girdisi šauksmai. “Kaipjto gaĮiu daržovių, 
tu gali šmeižti kunigus pats, Tjnkamai balansuotas vai- 
kunigu būdamas? Mat, da-! . . , . .
vatkėlės nesupranta,'jog jisai^1S. Pllva 0 ^uie^ augimui, 
tą daro delei savo bizniško iš- šlaisto, kurui maisto, mine-1 
rokavimo, kad patraukti dau- ralinių druskų ir vitaminų, i 
giau darbininku savo pusėn ir ’ 
iš ių pasipelnyti. 

Svetainės šulas Budris rami
no davatkėles, sakydamas, 
“atsiprašau, jis nėra koks 
kunigas, bet arkivyskupas.” 
Tikras cirkas! ,

Kiekia pripažinti tą faktą, 
kad davatkų tarpe radosi mo-

pripažin- tik apleidžia stalą, nekrei
pia atydos į valgius, šeimy- 
na mažiau valgo, ir 

į užtektinai nesuvartoto 
’ sto ant rytojaus. O 

i v , • .

Worcesterio Mikelaitis džiau- 
I giasi “Klampynėj,’1’ kad per 
j Pruseikos prakalbąs taip lijo, 
i kad ir nosies nebuvo galima iš- 

bet ir į kišti. O tas, žinoma, apsaugo- 
kad tinkamai I jo Pruseikos prakalbas , nuo 

Bet švaru- j “bimbinių.” Jei taip, tai visgi 
būt įdomu žinoti: ką gi tada 
tie Pruseikos pasekėjai pirma 
kišo—ausis ar užpenčius? Vei- 
kausia, kad užpenčius, nes visi 
vėžiai eina atbuli. Na, o prū- 
seikinės sklokos ’‘didvyriai” 
nors iš prigimties ir nėra ve- > 
žiais, bet elgiasi panašiai.

Rumboniškis. |

lieka 
mal
ant 
nėr

Augimui maistas susideda 
iš mėsos, žuvies, kiaušinių, 
pieno, žirnių, pupų ir grū
dų. Kuro maistas suside
da iš riebumų, cukraus ir 
krakmolinių valgių, kaip 
kad bulvės, miltai, ryžiai ir 
kiti grūdiniai produktai.

terėlių labai prastos reputa- įvaįrios daržovės, gyvuliui

m** *•
nepaisant to fakto, labai ener- alyvU aliejus ir tt.
giškai draskosi kaip pamišti-> Mineralinių druskų turi, 
sios. Priminė kun. šmidto dar-i pienas, švieži vaisiai, žuvys, į 
helius, tai davatkos pasijuto j kiaušiniai, mėsa, šviežios! 
kaip ant žarijų. ~ 
tikras sumišimas. i

Tvarkdariai pradeda davat-1 
kas stabdyti, bet kur gi tu jas i 
sustabdysi? Pasileido smir-! 
dantis kiaušinis »iš balkono, nai, kurie mus 
bet nepataikė arkiv. Genio- nuo įvairių ligų, ir nepri- 
čiui. Geniotis būk tai nepai- j leidžia užkrėtimus ir randa- 
so, bet po kelių minučių nėr-; si Kera!ne maiste.

„rie Jeigu nemėgstate kopus-
areštu; -girdi, turime leidimą' tų, tai jų vieton vartokite 
nuo majoro. i žiedkopūsčius ar kitas la-

Prasideda j jar^ovgs> fcaįp kopūstai, sa- 
. ! lotos, šviežios pupos, špina- 

kai ir kitos lapuotos daržo
ves, bulves ir tt. Vitami- 

apsaugoja
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NESIVĖLINKITE PASINAUDOTI PROGA
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS
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DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

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

SEKAMOS KNYGOS PARSIDUODA:

$ .75

Dabar

2.50

$ .25

BROOKLYN LABOR LYCEUM j
DARBININKŲ ĮSTAIGA ;
Salės del Balių, Koncertų, Ban- ,
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau-

• siais įtaisymais. Keturios ho 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Av<
TeL, Stagg 884’

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

BALSAS
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbinįnki] ir kaimo biednuo-

Aclresas užsisakyt “Baįsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prie& fašistu valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. ■ Kiekvienas Amerikos • 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

KAINA AMERIKOJE:
....................... $1.50

mėnesiams . . .80
,05

“BALSO”
Metams 
šešiems
Pavienio num. kaina

E
E 
E
i 
E
R
E
E
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E 
E
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Pirmiau 
RELIGIJA. Mokslinis veikalas. Reika

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

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

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

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

Pusi. 128. Apdaryta
ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO

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

Be apdarų
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

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

SOCIALDEMOKRATIJOS
IR REVOLIUCINĖS KOVOS VOKIE
TIJOJE. Tai rinkinys raštų : R. Lux- 
enburg, Lenino, Radeko, K. Zetkinos 
ir kitų. Tai istorija Vokietijos socia
listų išdavysčių ir revoliucinių prole
tariato kovų. 280 puslapių. Apdaryta

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

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

L1UD. BONOPARTO BR1UM. 18-ji ir 
FRANC1JOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Tai dvi knygos: vie
noje, labai naudingas, aiškus aprašy
mas piliečių karo, kitoje pamokos iš 
Paryžiaus Komunos. Puslapių turi 
360. Apdaryta

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

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

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

DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr. 
J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno Sudėtį jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Knyga papuošta daugeliu pa- 
veikslųj Ątspausdinta ant geros ir 
gražios popieros. Turi 628 puslapių. 
Apdaryta

A.L.p.L.D. kuopoms ir nariams tik 
KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO

JE. Parašė dl A. Bimba. Skaitydami 
šią knygą kaip veidrodyje matysite 
kokiais kryžiaus keliais ėjo ir eina 
Amerikos proletariatas. Tai istorija 
kovų. Organizavimosi unijų ir par
tijų. Knyga jau yra išversta į rusų 
ir anglų kalbas. Turi 608 puslapių. 
Gražūs apdarai

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

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

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

jimą abelnos teisingos istorijos. Ji turi 
320 puslapių. Apdaryta

46 TEN EYCK ST

.75 .25

suteikia pa- 
Pusl. 336.

ŽLUGIMAS
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Pirmiau
LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR

BAI. Parašė M. Jaroslovskis. šioje 
knygoje nušviečiama netiktai Lenino 
biografija, bet suteikiama revoliucinio 
judėjimo istorija ir komunistinis moks
las. Knyga būtinai reikalinga per
skaityti kiekvienam darbininkui ir 
darbininkei. Turi 432 puslapių. Ap
dalyta $

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

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

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

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

Taipgi dar galite gauti šių knygų 
bet jų jau nedaug turime 

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

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

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

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F. Vaigšnoras. Tai pamatinis 
politiniai ekonomims“vadovėlis. Kny
ga turi 256 pusi. Gražiai apdaryta.

BROŠIŪROS 'iš LIETUVOS
“MARATAS.” Drama, gražus perstaty

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

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

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

ŠVENTRAŠČIO 
apie religiją.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALA'S”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė 

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

ARELIAI. Apsakymėlis iš 
voliucijos laikų 16 pusi.

PROFESINĖS SĄJUNGOS. ^4 pusi.
PARYŽIAUS KOMUNA.

Baks. Tai geriausia istorija Pary
žiaus Komunos. Smulkmeniškai išdės
tę jos gyvenimą, karą su Versailium 
ir pralaimėjimą. Turi 66 pusi.

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

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

Dabar

ša-

Bu- 
va-

PASLAPTYS. Knyga 
Turi 196 pusi.

kruvinojo caro laikų.
56 puslapius didelio for-

DARBININKAI IR LIE- 
Turi 66 pusi, 

karo ir re-

Parašė B.
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DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip už $10.- 

00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pi gi aus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$10.00 prisiusite tiktai $9.00.

Užsakymai, kur nebus prisiųsta kartu ir pinigai, bus 
išpildyti tiktai del A.L.D.L.D., L.D.S.A., L.D.S., T.D.A. 
kuopų ir kitų darbininkų organizacijų. Pavienioms 
ypatoms nepriklausančioms prie darbininkų judėjimo 
bargan knygos nebus siunčiamos.
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti: 

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

D. M. ŠOLOMSKAS
BROOKLYN, N
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KULTŪROS IR KRYŽIAUS VARDU
B. Jasenski Verte V. S. Mažiukas.

(Tąsa)
Pan Tcian-ke jau buvo 16 metų, kada jis sugrąžink, o gausi kitą.—Nusijuokė.—Taip. 

Kiek dalykų jūsų misionieriai nemokina.
Pan Tcian-ke paačiavo. Kietai suspau- 

Labai patiko 
Juk iki šio laiko jis 

taip atvirai pasikalbėti, 
greitai nusiskubino atgal į

duodu. Kada pabaigsi skaityti, užeik; šią

Laikrodiniiiky, Čeveryky Darbininku,
Krautuvių Darbininkių ir Mainierių

Darbai ir Uždarbiai Springfielde, 111

Shanghai.—Miestas Hong- 
kevv visai sugriautas laike 
karo tarp chinų ir japonų. 
Jį sugriovė Japonijos ka- 
nuolių šūviai.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
pirmu kartu pateko į šį knygyną.
čia daug knygų ir visas jas reikia perskai-i
tyti! Ar užteks pas mane tam laiko?— de naujam draugui ranką, 
galvojo jis. Bet greitai nusiramino, nes jam ratelio narys.
jeigu kiti galėjo jas skaityti ir net parašy-i niekad negavo 
ti, tai galės ir jis. Pradėjo daugiau skai-; kaip dabar. Ir 
tyti ir mažiau miegoti. Jis miega jau tik i 
6 valandas į parą. Nusprendė pradėti!’ 
skaityti iš krašto ir apeiti aplinkui. Bet: 
greitai persitikrino, kad čia yra labai daug į ryžimu.

! gimnaziją. 
Gautą knygą

Bet sunkūs, nesuprantami eko- 
tuščios vertės knygų. Rašo apie Kristų ir! nominiai terminai, (vardai, pavadinimai); 
kitokias nesąmones, ir pradėjo tokias kny-1 daugelio sakinių negalėjo ištarti, mintys 

painiojosi. Skaitė antru kartu. Pasida
rė lengviau skaityti ir jau daugiau supra
to. Iš knygos sužinojp, kad dirbančiųjų 
pavergimas viešpataujS. ne tik Chinijoje, 

Kasne-ibet Europoje viešpataujanti klasė taipgi

perskaitė su dideliu pasi-

gas apleisti neskaitęs. Tarpe įvairiausių 
religinių knygų pakliūdavo viena, kita 
svarbesnė. Kartą atrado kokią tai kunigo 
knygą apie socializmą, kurį užsipuolė au
torius. Jis ją skaitė ir sužinojo, kad yra 
žmonės, kurie stato už principą: “Z-------
dirba,—tas ir nevalgo”; kad jie siekia at
imti turtą iš privatinių žmonių ir paversti 
į visuomenės turtą.

Ilgai ir įtemptai galvojo Pan Tcian-ke 
apie tai. Ir pradėjo j ieškoti daugiau apie 
tai žinių. Peržiūrėjo visą knygyną, bet 
nesurado nieko daugiau tame klausime. 
Vienoje storoje knygoje atrado kelias iš
traukas, kur autorius užsipuolė socializmo 
tėvą Marksą.

Pan Tcian-ke nusprendė gauti būtinai 
tą Markso knygą. Peržiūrėjo visų knygų 
katalogą, bet tokios nesurado. Ilgai gal
vojo ir, pagalinus, nuspendė pasiklausti mi
sionieriaus Ignaco apie tai. Tas, išgirdęs 
knygos vardą, pradėjo rankomis mosuoti;

išnaudoja milionus darbo vergų, ir tokių 
pat baltų, tokio pat kraujo, kaip ir patys 
išnaudotojai. Matomai, dalykas:

SPRINGFIELD, UI. — Dar
bai pas mus abelnai eina žel
vio žingsniais.

Laikrodžių fabrikas į savai
tę išdirba vos 15 valandų, če- 
verykų dirbtuvėj dirba dau
giau valandų per savaitę, bet 
darbo mokesnis labai sumen
kėjęs. Kur dveji metai atgal 
vyrai uždirbdavo po $15 iki 
$30 į savaitę, dabar tie patys 
darbininkai tegauna tik nuo 
$10 iki $18. Merginos bei 
moterys metai atgal uždirbda
vo $10 iki .$24 į savaitę, o da
bar $4- iki $15; ir labai ma
žas skaičius randasi tokių lai
mingų, 'kurios dasidirba iki
$15. Dar gerai toms, kurios ! kartais pamato net šimtą dole- 
pas tėvelius gyvena; o ku- rių į pusę mėnesio, 
rioms prisieina samdytis kam- tų kasyklų dirba po mažiaus; 
barį, pačioms maitintis ir kitas kurie jose uždirba po 50 do- 
visas išlaidas apsimokėti,
tos turi gyvent pusbadžiai ar čiasi laimingi; o daugumai už- 
kaip kitaip verstis.

Dabar apie krautuvių darbi- pusę mėnesio.
čia yra penketas de- Bet šis laikas prabėgs, at-

po $9 į savaitę, o dabar už
tenka ir $7; bosai gi dar šne
ka, kad vėl reikėsią mums už
darbį mažint. Tai ir bijomės 
kasdien, kad neateitų ta nelai
minga diena.

Galima suprast, kad ir kitų 
k r aut uvių vergėm-darbinin- 
kėm tie patys pyragai.

Anglies kasyklos, kurios ne
užsidariusios, tai dabar biskg- 
lį geriaus dirba. Mat, pats vi
durys žiemos ir anglis visur 
vartojama. Viena kasykla dir
ba net 6 dienas į savaitę; joj 
mainieriai uždirba gerai, gau
dami už dieną 1 po $8; o tie, 
kurie dirba ant konvejerių, tai

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)

WORCESTER, MASS
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks utaminke, 16 va
sario. Prasidės 8 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott St. Ger- 

’! Būti
nai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes turėsime apsvarstyti sutvarky- 

Į mą rengiamų prakalbų, kurios įvyks 
21 vasario.

Org. J. J. Bakšys.
(37-38)

Bet 10 ki-

lerių per pusę menesio, jau-

tenka 30, 20 ir net 5 doleriu i
1 4-4-

yra ne i .. _. iii- i v. rnmkes. čia yra penketas cle- ...v
spalvoje, ne rasėj, ne valstybių rubeziuose, šimtukinių krautuvių, kur tar- eis pavasaris, atšils oras, ir vėl
bet klasiniame pasidalinime.
skirtumo kalbų ir spalvų, visame pasauly
je yra pavergėjai ir pavergtieji.

dar labiau padidės bedarbė;

FRACKVILLE, PA. 
PRANEŠIMAS 

A.LD.LD. 9 Apskr. Kuopoms
Draugai! Virš minėto Apskričio 

metinė konferencija yra šaukiama 
kovo 20 d., 10 vai. ryte, Kirelevičiaus 
svetainėj, Frackville, Pa. Visos kuo- ; biami eji drauffijų atstovai! 
pos pasistengiate išrinkti delegatus, nai Halvvankita šiame ausi
nes konfeemcijoj privalo būti atsto- i 
vaujamos visos kuopos. Draugai, Į 
jeigu mes norime sėkmingai daly
vauti darbininkų klasės kovose, tai 
turime skaitlingai susirinkti Į šių 
konferenciją. Suvažiavus didesniam 
skaičiui draugų, galima geriau iš- 
diskusuoti mūsų veikimo trukumai ir 
prisireugti prie sekmingesnio veiki
mo. Darbas tarpe bedarbių delei 
socialės apdraudos, karo pavojus • 
svarbiausi mūsų uždaviniai. Taip i 
pat bus rinkimas naujas Apskričio 
Komitetas šiems metams. Delegatai 
malonėkite pribūti nuskirtu laikų.

Apskr. $ekr. K. Ručinskienė.
(37-38)

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

urnai palengvinami su 
linimentu

PAIN-EXPELLER

Nepaisant nauja ir lietuvaičių. Klausiau
ar daug uždirbate, tokias ii-'o gal ir darbo mokesnis bus 
gas valandas dirbdamos? At-Į daug mažesnis mokamas, 
sako: prieš kalėdas buvo kiek . Greita ateitis parodys.
geresnis uždarbis; gaudavome Ant. Čekanauskas.

Pas vie-! -- -------- -------------------------------------------

Dirban
tieji ir pavergtieji viso pasaulio turi vie-

• ii — • • i • . •<r~•mis reikalus, o pavergėjai kitus.
nūs ir pas kitus yra klasiniai bendri rei
kalai, darbininkų—darbininkiški, o išnau
dotojų—išnaudotojiški. Reiškia, ir baltie
ji ir geltonieji darbininkai privalo kovoti 
išvieno prieš savo klasinius neprietelius, 
kapitalistus ir pavergėjus. Dabar Pan 
Tcian-ke jau suprato, kodėl chinai turtuo- 

’auKt: i liai gerai sugyvena su europiečiais tur-
klausti apie to-* šuoliais ir išvieno kelia puotas, kodėl jie 

Šėtono tai išmislas! Vaike-! eiįia ranka rankon prieš chinus darbinin- 
li, melskis daugiau ir daugiau pasnikauk!; kus ir biednuosius valstiečius.

Pan Tcian-ke nusprendė apie tai pasitei-; . a^ viskas buvo nauja, gimnazijos nu
rauti mieste knygyne. Pinigu jis neturėjo.! kiniui ir taip labai stebinančiai brangu. 
O gauti nėra iš kur. Parduoti nėra ką,—galva prisipildė minčių, veidai įraudo. 
kas daryti? Ilgai galvojo ir negalėjo su-i 9 ant akių tartum uždėjo kokius tai nau- 
rasti išeities. Paskui atsikėlė ir nuėjo j1 jr.s akinius, per kuriuos jis mato dalykus 
vieną kampą, - kur gulėjo sudulkėjusios Mokiais, kokiais jie yra. 
knygos. Ten atrado daug chinų kalboje9 - v. . . ,
storų knygų. Pasiėmė viena ir pagalvojo G l)as dgaplaukį, kad sugrąžinus ją ir ga-, 
o kad taip ją išmainius. Taip, tai bus va- i +vusvklt^ ^pasikalbėjo apie perskaity-* 
gystė, bet argi gali būti didesnė vagystė,! H ^aP aHkls’ PasltaiJt akinPsĮ
kaip baltųjų atvykimas į Chiniją ir mūsų i U sutrJ;lkc paais animus tų žodžių, kuuųi 
turtu laivais ir traukiniais vežimas iš jos, j an_. clan’-ke nesuprato. . Nuo knygos, 
kada chinai milionais miršta iš bado? Pa- RerT. pne. g^v^imo klausim^ Kalbejo- 
siėmė vieną knygą, paslėpė ir išėjo, 
ėjo į senų daiktų krautuvę ir gavo 3 
liūs (apie 75 centus).

Su pinigais rankoje jis skubino į euro 
piečių knygų krautuvę. Apvaikščiojo ke-ipOnaį ne geresni chinams. darbininkams, 
lias ir niekur nesurado ]_ 
knygos. Tada nuėjo į chinų miesto dalį.! giasi pavergti Chinijos liaudį. .Taip, ja- 
Vienoje senų knygų sankrovoje sudžiūvęs ■ ponai tokie pat priešai, kaip ir europie- 
chinietis pareiškė: įčiai, arba dar bjauresni. Japonai dar

—-Sandelyj tos knygos nėra. Bet gali-, žiauriau išnaudoja savo fabrikuose darbi
nga išrašyti iš Europos. Bet tiktai už lai- pinkus ir mažiau apmoka, negu anglai, 
ką, kiek praeis, nesirančiju, nes dabar ei
na karas.

—Nuodėmė ’ 
kias knygas!

WASHINGTON, PA Salaveišius, kad jie ką nors 
suteiktų jo, kaipo bedarbio, 
badaujančiai šeimynai. • Tad 
Salaveišiai jam pasakė: “Eik 

į namo ir melskis; tai ant ryto
jaus atsikėlęs rasi visko.” Viš- 
j tartas klausia : “Ar meldeisi ir 

Pirmininku buvo d. j ar radai atsikėlęs? Nera- 
. Tai nuėjau pas tą 

■ dievo agentą, pasiklaust, gal 
; per jį man ką atsiuntė. Bet 

. ( . * dievas nei per savo agentus
a t s t o vauaamn nieko neduoda. Draugai, mes 
Buvo svarstoma - ^u—me organizuotis į BedaT- 

kaip antai,; q?arypas įr sįoį j Komu- 
Kentucky josios vado-

Į vybėje kovodami, laimėsime 
žnjoniškesnį gyvenimą. Kapi
talistai patys geruoju nesusi-

! mylės. O jeigu mums ir su- 
- TX ■ , , . .teikia dabar pašalpos už dole-Kentucky jubernato-1 rj ir ve,.tSs { savail ant 
kad paleistų is kalėjimų , a-tu011il, Umoniu šeimynos, ar 
valstijos politinius kali-lmes aijme iš to pragyventi? 
protesto rezoliucija dar-j Juk |;uo būdu iie mus ] 

ir imigracijos ministerial . , ”
Vcl DclUll Įlieti II let.

Pažiūrėjus į Idos varguolius,

Sausio 31 d. š.m. buvo su
šaukta konferencija Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
klausimu, bedarbių apdraudos | 
klausimu ir prieš imperialist)-1 
nį karą. 1
K. Vištartas, sekr. d. Genovai-* dau nieko,
tė Vištartienė. j dievo agentą,

Delegatų buvo 17 nuo 
organizacijų 
458 narius, 
visokie klausimai, 
politinių kalinių, 
mainierių ir kt.

Tapo nutarta pasiųsti 'Tezo-' J 
tokiais, kokiais jie yra. Dar kartą per- liuciją Alabamos gubernato- 
skaitė jis tą knygą ir greitai nusiskubino riuh reikalaujant, kad paliuo-i 

isuotų devynis negrus jaunuo-1 
j liūs; Kentucky gubernato
riui, 
savo 
nius 
bo” 
Doak’ui prieš ateivių persekio- j 
jimus ir deportavimus; Cali-' ______ ___  £ _ ______
fornijos gubernatoriui, kad i net graudu pasidaro—išgeltę, 
paliuosuotų Tomą Mooney ir: pajuodę, nuskurę, stovi su 
Billingsą; taip pat rezoliucija' maišiukais ir laukia, kad iš- 
Pennsylvanijos gubernatoriui,1 mestų kas jiems kokią supuvu- 
reikalaujant, kad paliuosuotų 1
L. Thomsoną, Anna Rasefską 
ir Stellą Rasefską iš katorgi
nio kalėjimo, kur jie tapo su
kimšti "be jokio žmoniško teis
mo.

Priėjus prie delegatų ra
portų, vienas draugas raportą-' 
vo štai ką. 
valgyti; nuėjo paprašyt pas

Nu_ si apie pasaulinį karą, imperializmą, ir tt.
. _ Kalbėjosi apie imperialistų užmačias delei 

i kolonijų; nurodė naują pavojų chinams iš 
j japonų imperialistų puses. Japonai stu- 
; mia baltuosius europiečius laukan, bet ja- 
' ponai ne geresni chinams darbininkams, 

pageidaujamos: Į<aįp Rad europiniai imperialistai; jie sten

Suteikė berniukui naują knygą ir paprašė 
tankiau užeiti.

Tai]) Pan Tcian-ke skaitė vieną po /ki- 
) 

čia yra vienas studentų j jam darėsi aiškiau. Skaitė pasislėpdamas 
Jie per mane parsitraukė keletą i naktimis,—naktys buvo šviesios, skaitė 

. Tai užeikite pas juos, i tankiai prie mėnesienos. Neretai ryto auš-1 
' ra atrasdavo Pan Tcian-kę beskaitant I 
knygas. Dienomis prie mokinimosi jam iš i 
nuovargio sulipdavo akys. Net mokinimo-; 
si darbe prade jo atsilikti. Misionieriai j 
stebėjosi ir teiravosi apie sveikatą. .Nuste
busiai kraipė jie galvas.

Kada Pan Tcian-ke perskaitydavo kny- 
tai stengėsi kaip ištrūkti ir nubėgti 

lą ir pasakė, kad ji prisiuntė knygų parda- Pas naują draugą, kad pasidalinti mintimis, 
vėjas. Nepažįstamasis paprašė užeiti į ir apsimainyti knygas. Ten jis susipažino! 
vidų. Kambarėlis nedidelis, mažai šviesos, 
maža lempa, “šeimininkas” pasirodė iš

—Išrašyti ir dar laukti? Nenoriu! 1 , t x_ r._
—Tai nenori laukti?—kalbėjo pardavė-[tai knygą: kuo daugiau jis jų skaitė, tuo 

jas.—Na gerai.
ratelis. <
kopijų tos knygos.
gal jie jums vieną perleis. ( |

1’ Ir ant šmotelio popieros užrašė jų ant
rašą. Pan Tcian-ke nusidžiaugė ir greit 
nusiskubino i tą vietą. Studentų ratelio 
vietą greitai surado. Užlipo ant antro 
augšto ir pastuksėjo. Duris atidarė su
džiūvęs žmogus su akiniais ant nosies. Pan i 
Tcian-ke išaiškino savo atsilankymo tiks-' g’a. t

. Ten jis susipažino 
ir su kitais studentų ratelio nariais. Taip, 
ten susirinkimai, pranešimai, prelekcijos.

kalbus ir draugingas, klausinėjo daug apie ėjo^mokinių ir darbininkų tarpe poli- 
gimnaziją ir kokie santikiai tarp chinų ir i saviapšvieta; ilgi_ ir karšti politiniai 
europinių studentų. O paskui priėjo prie! 8mcai- J1 kelių mėnesių po susipažini- 
lefitynos ir ištraukė knygą. 12?°. su. tas prakalbėjo į Pan

—Markso raštus jums skaityti dar yra!
pergreitai, jų nesuprasite. ; Štai pirmiau-1
šia pasiskaitykite šią knygelę. Ji yra leng
vesne kalba parašyta. Susipažinkite su ja;

pradžios susipažinkite su politinės eko
nomijos klausimais aplamai, o paskui ga
lėsite imtis ir Markso raštų.

Tokį davė- patarimą naujas draugas. Pi
nigų neėmė.

—Ne, pinigų nereikia, aš knygų nepar-

—Norite, drauge, prirengti pranešimą 
apie krikščionių misionierių rolę Chinijo
je, kaipo įrankio Jungtinių Amerikos Vai-! 
stij'ų imperialistų, del pavergimo koloni-' 
jų. Rodosi, jums, kaipo misionierių moki
niui, tema artima. Priruoškite praneši
mėlį ir jį padarykite artimiausiame mūsų 
ratelio susirinkime.

(Daugiau bus)

nuskurę, stovi

šią bulvę ąrba šmotelį sudžio
vusios duonos.

Draugai, organizuokimės į1 
Bedarbių Tarybas ir per jas,; 
komunistinėj vadovybėj, kovo-' 
k i me už bedarbių 
įstatymą; tuomet 
kas reikalinga, ir

Jis nieko neturėjo j stovėt ir šalt, kaip kad dabar.)
M. Janavičienė.

apdraudos 
laimėsime, 
neturėsime

MODERNIŠKI AUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE* 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

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

DARBAN IŠBAIGTI PLATINTI
DARBININKŲ

KALENDORIŲ M
DAR TURIME 750 EGZEMPLIORIŲ

Jei jis liktų neišplatintas, tai 750 darbi
ninkų būtų nuskriausti apšvietos atžvilgiu 
ir “Laisve” turėtų didelį materialį nuostolį.

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo antrašu: 
F

LAISVŽS ADMINISTRACIJA
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
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PIONEER CORNER
MANCHURIA

’plantation owners. When Ab- he was paid, less that the Hunger March side by sidejdien yra Sovietų Sąjungoje, Į Nomura pareiškė, kad Ja-
> I with his white Comrades. i frnmvha bus crnlimn nacrnl I ____: raham Lincoln, the candidate white workers, and his rooms

• turn address is on your enve- 
' lope and that the envelope

_ _ : has a stamp.Manchuria is many, many! ____________
thousands of miles away, lt i m .i v - n* 
is in Asia, and is one of the j *0 the lOUllg FlODeerS
provinces of China.

The Chinese workers there 
are just like slaves. They 
work 12 and 13 hours a day, 
for next to nothing. They 
and their families eat only 
once a day, some very, very 
cheap food. There are very 
few schools for the children.

Japan has attacked Man
churia. Every day hundreds 
of Chinese are being killed by 
the Japanese soldiers. You 
see, there aye in Manchuria 
iron, steel and coal mines. Ja
pan needs these for two very 
important reasons. One is, to 
enrich herself; and the most 
important reason is, that now 
that she has conquered Man
churia, she will find it easier 
to attack the Soviet Union. 
And all the other bosses’ coun
tries support- Japan (though 
they themselves would like to 
get something out of Man
churia), because they too un
derstand that it will help 
them all in the attack on So
viet. Union.

The Soviet Union Does Not 
Want War. She wants Peace, 
so that she can complete the 
Five Year Plan, and make the 
Soviet Union better and bet
ter for the workers. But j 
should the bosses attack the | 
land of the Soviet workers, 
they will fight hard against 
the bosses. And workers all 
over the world will fight to de
fend the Soviet Union!

Pioneers!
woP stands for Poverty, which 

ers all know.
I for Imperialism from which great 

wars grow.
O means the Opium we get 

schools.
N means th nightmare of 

rule.
E means employer, against

we war.
E too means emblem, our five-point

ed star.
R Revolution, we’ll fight firm and 

steady.
S that's our Slogan, Pioneers, “Al-
• ways Ready!”

in the

bosses’

whom

Community 
responsibili-

of America

> „ , ,, , ■ , comrades. I gamyba bus galima pagal .n„c:wn<n'Hj nranlw.’of the northern factory bosses in the basement cost him more Tom’s grand CHILDREN ARE hriirhta ninna I PoniJa pasnengUS piapies-
was elected president, the sta- than the White tenants paid MEMBERS OF THE YOUNG išdirbtą pianą.
tes of the south decided to for the best apartment in the 
leave the Republic. Sut how I house, 
that the war | was over,

Now Tom’s children 
and ' work in a factory. They, are 

the south won' back, the Neg-[.being paid less than the white 
' roes were happy in their new- workers. They are continual- 
I ly won freedom.

On the Meredith plantation į the white foreman. But

__  They are continual- 
[ ly insulted and threatened by

PIONEERS. Thus the young 
Negro workers are marching 

I toward the real freedom, hand 
in hand with their white fel-! 
low workers.

įti ir paaštrinti karo frontą.
Tuo tarpu uoste Woo-

in Kėntučky, the two grown. the workers have learned 
sons of old George were plan- THAT NEGRO AND WHITE — .. .......  vkxuij
ning what to do with their WORKERS — ALL MUST j read the YOĮtNG PIONEER maff-1 kariuomenės

ners in Kentucky' how°tlicy I^eedom. Tom wanted to go [ UNITE. So in the last strike, azine—the new PIONEER
have to live on account of the 1° school. Bill w'anted to get • Tom’s sons went out on the azine for workers and farmers cbd-
pvnlnitation of thn Thpisome iWork to do for some i picket line with all the work-)
bosses have cut wages until; plantation owner, save some i ers in the factory. The young-1 
the parents have to take thelmoney’ a little house foriest son is unemployed and is . ' ~ ---
young boys out of school at the h*s mother and the younger > a member of the unemployed address

Dear Comrades,
We will write you an artic

le in behalf of the young mi- ’

bosses have cut wages until

and raise his own J council.age of 12-16 years old and children, 
take them into the mines to c°tton on his own land. Soon • shington as a delegate to the 
help .work to keep their fa- however „.all planning was 

stopped. The K. K. K. began | 
frightening the negroes who 
were now trying to get the 
same jobs that the poor whites 1 

! were after. The tVo brothers |

milies from starving.
The younger school child

ren, 60% of them, have been 
taken out of school because j 
their parents are too poor to . , r . •
buy books and clothes for became a llttlc less hopeful, į 
them. Many of them have 
died from flux and other ,dis- i 
sases caused by starvation and i 
undernourishment .

When we miners were wor
king, it was considered a pe
nalty to keep our children 
out of school, and if we did, 
the truant officer would come 
and arrest the parents and 
then fine them if they couldn’t 
show a certificate from the 
doctor. Now when miners 
aren’t working, and are ou|, 
on strike for* better wages and 
living conditions, the bosses 
and their court don’t pay any | 
attention to the miners’ kids Į 
— whether they go to school 
or not because their parents 
have no money to pay fines.

The miners’ kids don’t get 
a chance to even go through 
the lower school because they 

i have no shoes or clothes or 
books. And while the child
ren of the bosses have all the 

rk-1 opportunities for -education, 
į and while they play in the 
sunshine and fresh air, the 
miners’ kids have to be sent 
into dark, damp, dangerous 
mines at the age of 12 to 
help support the family.

We can easily see that the 
bosses don’t give a darn about 
the workers or their kids. Eve
ry workers child must help 
the miners win their fight 
against starvation. If the mi
ners win their fight, they can 
earn enough money to buy 
food to keep the children from 
starving. They can buy shoes 
and clothing for the children. 
If they earn enough, they will 
not have to take the children 
out of school at such an early i 
age. Workers’ children — 
help us win this fight — Join 
the Young Pioneers — and j 
then you will learn how to • 
help us.

Smokie Joe Lawson,
Kentucky Miner.

Elza Smith,
Ky. miner from Bell Co.

th e workers’

In the last Corner, at the 
end of the first arficle, we 
asked you comrades to tell us 
what 1) Terrorism, 2) Solida
rity, and 3) W.I.R., mean to 
you. Comrade Joseph Didoc- 
ka writes:

1) Terrorism: Is the attack 
of the rich class against the 
workers, who fight for their 
right to live.

2) Solidarity: 
of interests and 
ties.

3) W.I.R.: Is
organization which helps the 
workers in their struggle.

Although these definitions 
are correct, they are not the 
answers we expect from you 
comrades. We wrint to know 
exactly what these words 
mean to you from the strug
gles of your parents in strikes 
or from what you have read 
about the workers. Don’t send 
in definitions from the dictio
nary, or what someone has 
told you. If you read the Pio
neer Magazine you will learn 
from the stories, articles, pic
tures, poems and drawings 
just what these terms mean 
in the lives of the working
class. If your father has been 
on strike, he can describe just 
what terrorism and solidarity 
meant to him. Then write in 
and tell us what you have 
learned.

We have received a letter 
from two young Kentucky 
miners who write us about 
their conditions. If you would' 
like to write a letter to some 
miner’s kid in Kentucky, or, if 
your Pioneer Troop would like 
to write to a Pioneer Troop 
in Kentucky, send in your let
ter and we will send it out to 
Kentucky. Be Sure your re-

I •• j \ ° r i l f no tarpu uoste vvuu-Japomjss iHipenallSlU sung prasidėjo nauji įtemp-

i Grobis
Can you answer all the questions I 

your school friends ask you about į 
the working-class? You can—if you ;

a magA

dren.

He marched to Wa- CITY ------------------- STATE-
1 YEAR—50c, 1 YEAR—30c

Šveicarijos Socialdemokratai Prakeikė
Antą j į Socialist"! Intemacionah

but they still tried to find a: GENEVA.— Kapitalizmo 
place for themselves in this’Rrįzis pradeda draskyti so-

-free country. After all, 
I weren’t they told that all men 
iare born “free and equal?” 
Weren’t they going to get the 
same opportunities as their 
white neighbors? The negro 
was “emancipated.” So Big 

-Bill renter a small piece of 
land from his former master, 
And began to raiše cotton by 
himself. He remained living 
in the same wooden shack in

I which he had been born as a 
But he hoped that he 

As soon

cialdėmokratų pardavikų 
frontą. Štai Šveicarijos So
cialdemokratų Partijos ofi- 
cialis organas “Le Travail” 
tiesioginiai smerkia Vokie
tijos socialdemokratų par
tiją. Sako, kad šita parti
ja “padare taiką su marša
lu Hindenburgu,” kad ji ta
po “vyriausiu ramsčiu ka
pitalistinės respublikos ir 
kad valdžia perduoda jai vi
sus sekretus.” Taip pat 
smarkiai atakuoja Antrai j

slave, 
would soon leave it. 
as he took in a few crops, he 
sold them on the market. The 
first year he had a good 
crop, and even though he 
found out that he could not 
sell on the market for cash, [ 
but must sell to the owner of | 
the land for food and clothing, I 
he was still satisfied, and 
hoped to be more successful 
next year. But the next year i .. 
the crop was entirely destroy- C1FT

Big nurodo, kad susirinko im
perialistai ne tam, idant nu
siginkluoti, bet tam, kad pa-

Internacionalą. Sako: “An- £ I

trasai Internacionalas virto !■ 
.paskutine kapitalistinio re-1 
žimo tvirtove. Vokietijos, I 
Anglijos ir Franci jos dar
bininkų masės turi pakelti 
'galingą protesto balsą: ‘Ša
lin rankas nuo Sovietų Są
jungos!’ Šalin rankas nuo 
socializmo lopšio’!”

Komunistai visuomet sa-1 
kė, kad socialdemokratija 
virto kapitalizmo tvirtove. 
Dabar tą pripažįsta patys i 
Šveicarijos socialdemokra
tai.

<u>‘

MASKVA.—

ti mūšiai. Kol kas Japoni- 
i jos kariuomenė nepajėgia 
į paimti miestą iš chinu.

SHANGHAI.— Vis dau-i
giau ir daugiau Japonijos

> pribūna į 
Shanghajų. Japonijos kari
nių spėkų vadas generolas

LIETUVIS GRABORIUS

patar- 

ir u 
kainą,

ritokiq kapinių.
lamavlMo ir 1 ____ , ______ _ __________ __
ralmdoje tacicltė* packman®." ___
galit® gauti lntc» ant viaokių kurtiniu k«« 
ttritudvm ir oi kalu*. __

Norintieji ge
riausio

Bell Phone. Poplar 7545

A. F. STANKUS
graborius-unuertakek 

(fibnl«aj«uoja ir laidoja ooMlrnxin* ant 
NcriatUjf s«r«ui!o p*, 

n, žea** kainą nulikdima Pm «u>i

narinio 
fenu 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W 1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia. Pa.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris
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 Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui plūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos issiperimui veltui.’ 
MOTERIMS PANEDf.LIALS IR UTAKNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėiimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

35c__
Pravda” į vda” atsako: viena, kad sa- 

i ir žygiais 
už ’ pilną nusiginklavimą 
įrodyti pasaulio darbinin
kams, 
junga tikrai trokšta taikos;) 
antra, kad nuplėšti nuo su-1 
sirinkusių imperialistų ■ 
veidmainystės maską ir pa-[ 
rodyti darbininkams, jog• 
jie ruošiasi prie naujos t 
skerdynės, kuomet jie kal
ba apie taiką.

plačiai apibūdina Genevos vo pasiūlymais
unusiginklavimo” konferen- 

dienraštisBolševikų
ed be the boll-weevil.
Bill and his family had very 
little left from the previous 
year, so, they borrowed food {apsiginklavimą. Im- 

the Periadstai visais garais 
! ruošiasi prie naujo karo.

Bet su kokiais tikslais So
vietų Sąjunga siuntė savo 
delegaciją į Geneva? “Pra-

and clothing from the land-! 
! owner, to be paid from i
next year’s crop. This con-) 
tinued for several years until 
Big Bill decided to give up 
his tiny place, and go to the 

I city. But he discovered that 
) he owed the landowner many 
■ debts for .the unsuccessful 
years, that must be paid off 
in work because he had no 
money. So he had to remain 

j on the land, though he was a
freeman. Now the children i 
of Big Bill are still living in'
that same shack, in which paleistas darban vienas ge- 
their grandfather was born a
slave. The only difference! .
now is that the shack is older! gmtogoisko naujai pastaty- 
and move worn. His chil-! tam plįeno fabrike. Kiti 
dren are free to leave any septyni pečiai bus paleista 
day, when they can pay the darban neužilgo. Viso i die- i 
debts of their fathers and of j na per g pečius bus išleista • 
themselves. But since they: į u ■
can never get the money with ’. t " , ‘ L
which to do this, they are as I mtogorskas bus antras- di- 
much the slaves of the plan-1 džiausiąs tos rūšies fabri- 
tation as their grandfather1 kas visam pasaulyje. Įreng-

I tas pagal vėliausios mados
Tom tried to get into many technika.

schools in the South, but none ; 7 I
of them were opened to Ne- Į 

during his life. He ran away 'groes. So Tom, thinking that' 
three times, trying to get back the Northern people who had 
to his wife ąnd children on fought to free thefn, must 
the plantation, of his first aw- certainly be just, went to New 

Finally he died two days York. There he was admitted)

Paleidžia Darban
Plieno Milžiną

MASKVA.— Vasario 1 <1.

ležies tarpinimo pečius Ma

jog tik Sovietų Są- į

Ragina Melstis

VATIKANO MIESTAS.- 
Vasario 12 d. Šv. Petro ba
žnyčioj buvo apvaikščioji- 
jama 10 metų sukaktuvės 
nuo užėmimo sosto/per da
bartinį papą Jijų -aLą Auk
suotam krėsle jis buvci ne
šiojamas po bažnyčią. Bet

i papa buvo didelės baimės 
I apimtas. Savo pamoksle jis 
[graudžiai verkė, kad svie- 
I tas atsidūrė baisiausioj pa- 
i dėty j. O kad toliau apgau- 
Idinėjus šimtus milionų 
(vargdienių, tai papa ragino

in n Vl • visus užmiršti viską ir tik IiaStolie SliarSStaVO ir melsti^’prie dievo, idant jis

Nubaudė 2 Darbininku " ,7“s‘”

Black and White Must
Stand United

slaOld George was born a 
ve on a Kentucky plantation. 
He was sold to two masters 
during his life.

ner.
after the negroes were freed 
by the Emancipation Procla
mation from wounds received 
when he was shot by his mas
ter’s servants, during his third 
attempt to escape. Old Geor-

in ust

to a public school. But all į 
the white .children called him 
names, and treated like some 
animal, so he soon .became 
discouraged. He left school 
and started to look for work.

ge was very happy that his In most trained trades there 
children, whom he could hard
ly remember, would be free, 
and never know the misery of 
a slave’s life.

was no work for negroes, so 
he stopped looking for the 
jobs he would like to do, and

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main. 1417

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 visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generahai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- ' 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

EASTON, Pa.— 
suareštavo draugus Lėon 
Meyers ir Joseph Procopio 
viz dalinimą darbininkiškų 
lapelių. Tuojaus jie būvo j 
policijos teismo pasmerkti! 
ir nubausti užsimokėti po!

-Čionai i T1 prie Sovietinės
Tvarkos Galima

Planinga Gamyba

WILLIAMSTOWN, Mass

liaus. Ekspertai instruktoriai.
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, (imant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cials važinėjimo kursas $10.00. Laisnius g va ran tuoj am e.

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, Kampai 14lh Street NEW YORK, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHEwas ready to take any work $22.50. 1 Bet kadangi jie at

sisakė bausmę’mokėti, tai — Tarpkoleginėj studentų;, 
abudu pasodinti į kalėjimą konferencijoj vasario 12 d. > 
ant 30 dienų. kalbėjo d. Fostei’is, sekre- i

___________ torius Darbo Unijų Vieny-’ 
bes Lygos, Konfelencija j. 
svarstė ekonohiihio plana
vimo klatįMm'ą. Drg. Fos- 
teri’S1 niirčrtfe ’kad prie kapi
talizmo joks ekonominis' 
planas, negalimas. Tiktai į' 
įsisteigus Sovietų valdžiaiį 
ir višką- pažintis į dahbinin-' į 
kų rankas, kdip kad šiaji-

at all lie could get. The only 
work that seemed open to 
him was scrubbing the floors, 
and sweeping in a factory of 
white workers. When the 
workers of the factory had a

The Civil War between the 
North and South was over. 
The Northern States had won 
their point. They wanted the 
slaves to bė freed because
they could not afford to have streike they didn’t even think 
Ąinass of steady workers in of taking the Negro out with 
their factories. They needed them, 
cheap workers who could be 
easily hired when there was 
a lot of work, and easily fired 
when they were not needed. 
They refused to compete with 
the free labor of the southerri

Tom soon lost all his 
rimbitions and Tiis dreams. He 
was worse off than he would 
have been as a slave. At least 
a slave had something to eat, 
ibid a shack to live in. Here 
he could not always get work,

[ Mexico City.— Katalikų 
kunigai buvo paskelbę strei 
ką ir atsisakė laikyt mišias. 
Bažnyčios buvo uždarytos. 
Betgi papos agentai pama
te, /kad biznis susmilks ir 
pradėjo prašyt .valdžią; kad 
atidaryti} bažnyčias.

įvairių karštų gčri-^ 
aių, ypač kuo in e t”"' 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos Į va lias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi -didelę svetai
nę,- tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa- 
renglmams ir 
tik . 8 blokai 
Staen Island 
ry.

t. t., 
nuo 

F*>*-

Luti in’s Hall 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 {vairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
u Tel. Trinity S-872S

nd <‘.ihteai



pigiau nu- Ipas mane

LAIK- 
NAU- 

MADOS
PRIEINAMA 

KAINA

I Thigi kreipkitės pas mane, o aš į 
a 

Williamsburgieciams, kuriems |

I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
| daiktus, palikite “Laisves”, ofise.Į

Puslapis šeštas .

VIETINĖS ŽINIOS
$500,000 Raketierius

atvirą
INC

NOTARY 
PUBLIC

TEC. STAGG 
2-5043

NEW YORK. — Kriminalis 
raketierius Owen Madden bu
vo 1923 m. paleistas, kaipo 
“pasitaisantis,” iš kalėjimo.,

pa areštuotas. Kiti krimina
listai tuo tarpu pabėgo pro 
langus, gaisrinėmis kopėčio
mis. č

Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 6-4614

Geriausia' Studija Brooklyne.
, Ateikit Persitikrini.
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tingi dirbti” ir

Visi Darbininkai Tur Padėt Streikuojan- 
tiem Sukniasiuviam Pikietuot Siuvyklas

30 vai., prakalbas sakys Wm. 
Z. Foster, Darbo Unijų Vie
nybės Lygos centro sekreto
rius. masiniame Suvienyto 
Streiko Fronto mitinge, 559 
6th Ave., New Yorke, centra- 
linėje sukniasiuvių svetainėje. 
Apart Fosterio, kalbės Ben

Pirmadienis, Vas. 15, 1932

Užgyrimas A.L.D.L.D. Centro 
Komiteto Žygio Išmetime 

! A. Bakaičio
A.E.D.L.D. 24 kuopa savo 

! mėnesiniame susirinkime, va
sario 8 d., 1932 m., vienbal
siai užgyrė A.L.D.L.D. Centro 
Komiteto pasielgimą išmetime 
A. Baltaičio iš organizacijosNEW YORK. — šį pirma

dienį, 7 :30 vai. ryte, bus masi- , 
nės sukniasiuvių streikierių 
pikietinės demonstracijos, jų ! 
darbų centre ,tarp 31 ir 36-tos j 
gatvių ir 6 ir 8th Ave., New į 
Yorke. Tą patį rytą streikie-: 
riai masiniai demonstruos !
prieš užstreikuotas v i e tas Gold, Adatos Darbininkų In- 
Brooklyne, Bronxe ir Harleme. 1 dustrinės Unijos sekretorius, ir

Bet tai ne vienų streikierių j 
demonstraciniai pikietavimai. 
Sykiu su sukniasiuviais tokiuo-: 
se pikietuose dalyvauja ir j 
tūkstančiai kitų darbininkų ir 
bedarbių.

Lietuviai Brooklyno darbi- ---------------------- -
ninkai turėtų sueiti apie 7 vai. | smarkėja ir streikierių perse- 
iš ryto vietiniame sukniasiu-j klojimai iš valdžios pusės; ir 
vių streiko centre, 985 Flush-Į jau tapo areštuota 20 streikie- 
ing Avė. Masiniai pikietavi- į rių už atkalbinėjimą streik- 
mai įvyksta kasdieną. ; laužiu bei už kitas streikines

Šio pirmadienio vakare, 6:- pareigas.

Migdol, Streiko Centralinio 
Komiteto pirmininkas.

Per pietus tą dieną taipgi 
bus masiniai, demonstraciniai 
pikietavimai užstreikuotų siu
vyklų.

Besiskleidžiant s t r e i k u i,

už užgrobimą II Apskričio iž-kur jis pirmiaus pakliuvo už 
do ir už kitus blėdingus orga- žmogžudystę. .
nizacijai darbus. Visi nariai, 
dalyvavusieji susirinkime, pri
pažino ,kad A. Baltaitis sąmo
ningai išėjo prieš mūsų orga
nizacijos (A.L.D.L.D.) užimtą 
liniją ir taisykles, o susidėjo 
su renegatų organizuojama 
grupe del skaldymo ir ardy- 
Tno musu visu revoliuciniu or 
ganizacijų; ir kaipo tokiam 
negali būt vietos mūsų organi
zacijose.

Kuopos valdyba:
Pirm. J. Bar tašius, 
Sekr. M. Yuškienė, 
Fin. Rašt. J. Weiss,

Išėjęs laisvėn, 
pradėjo varyti plačiausią šmu
gelį ir “raketą,” suprantama, 
su policijos žinia. Per tą sa
vo kriminalę darbuotę jis pa
sidarydavo po pusę miliono 
Įplaukų į metus. Dabar, ta- 
Čiaus, vėl tapo suimtas ir tar
domas kas link jo gyvenimo ir' 
užsiėmimų.

Komunistu 3-čios Kuopelės 
Bendras Susirinkimas su 
Darbininkais - Pritarėjais

KATINAS GAZU VOS 
NENUŽUDĖ MOTERĮ

j NEW YORK. — Svetimas 
! katinas, šokdamas pro langą 
! į vidų, užsikorė ant gazinio 
i pečiaus rankenukės ir paleido 
j gazą, kuris ką tik neužtroški- 
l.no EI. Duanienę, 2 Windsor 

PI., Brooklyne, kuri tuo kartu 
miegojo. Kambarinio šuniu
ko lojimas ją prikėlė. Šuniu
kas, kuris nenorėjo paleist 
nuo pečiaus katiną, pats pa
stipo ; tuomet katinas vėl iššo
ko pro langą laukan.

į Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai
I Dovanom ar patys sau norėda- I 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- ■ 
?nokite, kad 
n sipirksite.

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
Į jaustos s

a 
I s 
| Taipgi taisau' visokius laikrod- ’ 
Ižius ir kitus papuošalų daiktus. Į * rpiL - i _• 4,~ X i
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
i Williamsburgieciams, I 
Į pertoli pas ’mane atvežti pataisy- į 

i daiktus, palikite “Laisves” ofise, 
ž Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu Į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
| kėši te 
6 
I 8 
I H

I atvešiu į “Laisvę.
“Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

un—— irw«—— iu>——■ iui ——— iin——uu——- — utį —

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas
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GREAT NECK, N. Y. —čia., dirbti,” arba 
irgi siaučia bedarbė, nors šis 
kaimas — miestelis nėra in- 
industrinis. Pamatinis jo dar
bininkų užsiėmimas, tai dar
bas pas turtuolius ant “plei- 
sų”, delei pagražinimo jų re-į 
zidencijų ; antras užsiėmimas, i 
tai prie taisymo kelių, parkų ; 
ir statybos darbų. 1. 
darbininkių darbas, tai 
bimas 
by.

Nuo 
‘ gelis i 
Iš tos 
Necke delei suraminimo be- ■ 
darbių yra įsteigta taip vadi-1 
namas bedarbių biuras arba, 
kaip angliškai vadina, Emer- 

' gency Unemployment Office.
Kad išaiškinus bedarbių biu-' 

ro skirstymą darbų, aš ban- j 
dysiu nors paviršutiniai nuro-j 
dyti jų tikslą, šis biuras jau | 
egzistuoja metus laiko, o be-, 
darbių skaičius nemažėja, o Į 
kasdieną didėja.

Pirmiausia, 
tai kiekvieną 
klausinėja sekamais 
mais: vardas, pavardė, gyveni-1 
mo vieta, užsiėmimas, vedęs i 
ar pavienis, jei vedęs, tai iš 
kiek susideda šeimyna., kokių 
esi pažiūrų, kokio tikėjimo ir. 
tautos; ar priklausai prie uni
jos; kokias politines partijas 
remi; ar esi pilietis šios šalies; j 
ar dalyvavai pereitame kare;' 
kiek turi pinigų banke; ar tu
ri kokią nors nuosavybę ? Ir 
daugelį kitų klausimų stato, 
žodžiu sakant, padaro pilną 
šnipinėjimo išklausinėjimą. O j 
tą viską užrašę, liepia laukti į 
eilės. O idant ištirti, ar ap-1 
likantas ištikrųjų atsakė į \ 
viršminėtus klausimus teisin-; 
gai, dar pasiunčia šnipus tyri- j 
nėti, ir jei suranda, kad turi : 
nors kiek pinigų, arba kokią; 
nors nuosavybę, nors ir su d i- j 
dele skola, tai būk tikras, kad j 
darbo negausi.

i 
, Taipgi tame pačiame offise i 

irgi per dienas randasi šnipų, ! 
kurie viską tyrinėja, kad kas 
nekalbėtų priešingai jų nusi
statymui.
ko kokios 2-3 dienos į savaitę 
gauti darbą, tai per didelį var
gą, nes per dienas priskiria me didmiestyje yra virš milio- 
nuo ryto iki vakarui išsėdėti 
offise. Bet gavusieji darbą, 
ypač ateiviai ir dar kurie ma- į 
žai sukalba angliškai, neilgai1 
džiaugiasi darbu, nes bosas iš
randa visokių kliūčių ir palei
džia iš darbo, pranešdami ofi
sui, kad tas ir tas “nenori !. ?• į i zu y 11 u 4

----------------------------------------- įstatymą.

Moterų
skal-1

ir valymas turčių stu-’ (žinoma,

! 1.1.
Jei toks bedarbis nueina an

tru kart į ofisą, tai jam atsa
ko, kad tu turėjai darbą, bet 
nenori dirbti tai (langiaus ir 
nebandyk pas mus prašyti 
darbo.

Tai aiški provokacija prieš 
bedarius. Bet yra darbininkų, 
o ypač iš airių ir čia gimusių 

tik kapitalistinių pa
ku rie, nors turėdami 
“prapertes, 

Čirba 
O čia

gauna 
visas dienas Į 
pasirodo tik-

bedarbės kenčia dau-i’’ ,e Ias 
šeimynų ir pavienių.,( ai 11 
t priežasties G r e a t -savai £• 

1 ras graftas.
Darbininkai,

; kią padėtį, neturi rankas su- 
’ dėję laukti iš kapitalistinių 

Įstaigų malonės, bet turi kovo
ti organizuotai.

Tuo tikslu Great Necke yra 
Įšaukiamas kaip dirbančiųjų, 
[taip ir bedarbių susirinkimas, 
kuriame bus išdiskusuotas I 
klausimas, kaip mes turime su-j 
siorganizuoti į Bedarbių Tary-į 

darbo * ^a*
Tos svarbios diskusijos įvyks 

vasario

BROOKLYN. — Komunistų 
šeštos Sekcijos trečia kuopelė 
turės taip vadinamą 
susirinkimą, * antradienį, vasa
rio 16 d., 8 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje, kampas Lori
mer ir Ten Eyck St. Geras 
kalbėtojas pamatiniai nušvies j 
draugams ir komunistų pri
tarėjams tokius šiandie opius! 
klausimus, kaip bedarbė, kova 
prieš uždarbių kapojimus, mū
sų spėkų mobilizavimas ko-[JERSEY CITY ESĄS

, į ‘NEKALČIAUSIAS ‘ MIESTAS’
Jersey City, kaip policijos 

I apyskaita rodo, 1931 metais! 
' ...... t • • 1 • v

TRYS KAUKOLĖS
BROOKLYN. — Bevežant 

žemes delei išlyginimo Mari
ne Parko, iš vieno troko su že- 

į mėmis nusirito trys žmonių 
i kaukoles. Policija tyrinėja, 
į suprasdama, kad tai buvo nu
žudyti žmonės ir slapta palai
doti.

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 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 ii’ žinovas akių.

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Telą Tompkins Square 6-7697

matydami to-

vai prieš imperialistinį karą, 
kurį Japonija jau pradėjo Chi-j 
nijoj ir kuris labai gali išsi-1 
vystyti j suvienytų imperials-; u~"o tiktaf po 37”kriminališ- 

kus nusikaltimus ant kiekvie- 
—t    -- - , j nu 10,000 gyventojų. Detroi-

tojas taipgi išdėstys, kokią ro-lte ant tokio skaičiaus yra po 
lę vaidina Komunistų Partija | 479 
visose tokiose kovose. Į

Visi darbininkai yra kviečia-'
mi į šį bendrą komunistų kuo
pelės susirinkimą su pritarė
jais.,'

tų karišką užpuolimą ant -So-' 
vietų Sąjungos, ir 1.1. Kalbė-!

Organiz.

Plėšikai Užpuola Gyvenamus 
Kambariusnorint 

darbininką iš-! , . . ._ , „
klausi- i sere(‘°J, vasario 17 d., Zen

• ! Strauko svetainėj, 139 Steam
boat Rd., Great Neck, N. Y. 
Pradžia 7:30 vai. vakare; 
Įžanga dykai. j

Taipgi T.D.A., John Reed 
48 kp. yra nutarus pagaminti 
protesto rezoliuciją prieš kru
vinojo Smetonos valdžią, prieš j tas duris plėšiamųjų kamba- 
nuteisimą drg. Kasperaičio i rių. 
mirtin, ir ta rezoliucija bus 
skaitoma ir priimama tame dis 
kusiniamė susirinkime.

Draugės ir draugai, 
matote, šie klausimai yra la
bai svarbūs; todėl kiekvieno 
darbininko ir darbininkės yra 
pareiga dalyvauti ateinančios 
seredos vakare diskusijose.

Great Necko Bedarbis.

NEW YORK. — Plėšikai j 
pradeda vis daugiau daryti už
puolimų pačiuose namuose. 
Laike vieno iš tokių užpuoli
mų apartmentiniame name, 
113 West 114th St., policijos 
detektyvai pabeldė į užrakin-

prasižengimus. Propor- 
Į cionaliai, sulig gyventojų skai-| 
i Čiaus, J. C. turėjęs mažiau kri- 
rriinalizmo už bile kitą miestą j 
Jungtinėse Valstijose. Vei-Į 
kiaušiai Jersėy kriminalistai 1 
randa pelningesnę dirvą kai-; 
myniškame New Yorke.

—o—
Medžių Sandelio Gaisras
Brooklyne sudegė Culver 

medžių sandėlis, 3614 15th 
Avė. Nuostolių pasidarė $50,- 
000.

PARDAVIMAI

kaip

945,000 Bedarbių Nagauna 
Reguliarės Pašalpos

NEW YORK. — Greitosios 
Laikinosios Pagelbos pirminin- 

i kas, J. Isidor Straus praneša, 
T , .2 . Ijog iš tos organizacijos fondo
Ir jei kam pasitai- į su[eiKiama darbas po tre

jetą dienų per savaitę 65 tūks
tančiams bedarbių. Bet visa-

no bedarbių; reiškia 945,000 
negąuna jokios reguliarės pa- 

i šalpas:
darbai ir dirbantieji, sto

kite į Bedalių Tarybas, kovot 

 

už tuojautinįę pašalpą kiekvie

 

nam iš miesto ir kapitalistų 
edarbių apdraudos

Plėšikai, atsakė, “come 
on in.” Kada detektyvai ėjo 
vidun, plėšikas vieną jų pa
šovė ; bet kitas detektyvas pa
šovė vieną iš plėšikų, kuris ta-

PARSIDUODA 5 kambariam rakan-J 
dai (forničiai), yra viskas, kas tik Į 

stuboje reikalinga, yra radio ir siu
vama mašipa. Kreipkitės 475 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y. ant antrų 
lubų. Čia pat galite ir kambUiaus 
pasirandavoti. Parduodu todėl, kad 
išvažiuoju ant farmos. Todėl ati
duosiu už tiek, kiek gausiu. Jei ne
norite viso, galite pirkti kavalkais.

(37-39)

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
monės darbininkams.

“Raudonajam Artojui” dalyvauja daugelis selkorų ir .darbkorų (iš 
kaitno 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 padėtį 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. 
Užakymus ir pinigus siųskit tiesiai į “R. A.” redakciją:

USSR. Minsk, Sovetską j a 63, “Raudonasis Artojas”
O kam nepatogu, tai galima užsisakyt per “Laisvės” ir “Vilnies” 

redakcijas.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų

DR. M.
215 E.

Tarp 2nd
NEW

Valandos

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE 

nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8 

Nedeliom 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 W. 44fch St., Room 302 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:, 

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

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

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

Kainos po 
10c ir 15c

JONO ARBA 
PETRO

Petras Naujokas 
Savininkas

Trečia Didele Savaitė
PIRMAS SOVIETŲ RUSŲ KALBOJ 

PAVEIKSLAS

KELIAS J GYVENIMĄ
Viliojantifl ir užžavSjantis vaizdas. Ne

turėsite sunkumo sekdami veikimų su
pranti dialogą, nes yra išdirbta sistema 
išvertimui kalbos ir išaiškinimui vei
kimo. Jūs negalėsite dasileisti prasi
lenkti nepamatę to paveikslo.

CAMEO THEATRE, 42nd St. 
East of Broadway

Rodo be persto jimo.
įžanga 2flc. Ik! 1 vai. po pietų, 

nuo 1 iki 5 vai. vakare.

Nusižudė Bedarbis
Teatru Technikas

YORK. — Užsimušė 
teatrų mechanikas

NEW 
bedarbis 
Bernard Smith, 70 metų am
žiaus, iššokdamas pro langą, 
nuo penktų lubų Hotel St. 
George. Negalėjo gaut jokio 
darbo nei pašalpos, kad galė
tų palaikyti savo gyvybę.

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
B2i B. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 
visk* kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

elektriką Ir Magnetizmą, ir važiavimą, 
. mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose 

s yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIOIUS. B, J. VAITKUNAS ir kiti 
(License) ir Diplomą gvarantuojams už mažą nžmokeatj. Mes padedam 
m grie pirkimo karo. Užsiražymas | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto

IlardyMaa, antalaymaa. auatatyaaaa, aupraat 
Ir planą automobilio: mokinama dienomis 
Mokytojais yra ž; " ’ - -----------
Leidimą ( 
kiekvienam prie pirkimo ____ __________  .___ ____________, ___
iki 9-t*i valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po platų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
1H ■. 14th 8TRJJKT . Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone. Al gontu in 4-4049 _ * 1 -----

Tai
LIETUVIŲ 

ISDIRBYSTCS
CIGARAI

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ SALIŲ, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBA] AMBULANS1NL AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I, LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTEr'iMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS l% MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAl PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

v

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 nuc 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Telef. ALGANQUIN 4-8294
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Telefonas: Stagg 2-9108

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 SU 

.kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

t

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
t Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”
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V DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8*6261
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