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Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

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

Retežius, o Išlaimčsite 

Pasaulį!

Japonijos imperialistai už
grobė veik visą Mandžuriją ir 
grobia toliau Chiniją. Visų im
perialistų tikslas yra: užsmau
gti Chinijoj revoliucinį judėji
mą ir pasidaryti kelią puoli
mui ant Sovietii Sąjungos. Dar 
nesenai buvo šaukiama, būk 
Sovietai teikia ginklų generolui 
Ma Chen-shan, kurio armija 
“kariavo” prieš japonus netoli 
Ang^nchi-Tsisiharo. Vėliaus pa- naj nusiskandino

Nusiskandino Motina 
Su Trimis Kūdikiais
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BRIDGETON, N. J.—Čio- 
»a * * ~ —   _ _ _.—~—— —i a n -1* o t d 
Crescienė, 39 metų amžiaus, 
su savo trimis kūdikiais.

Japoni-iTai buvo jos iš anksto su- 
Dabar dar daugiau tas pa-' planuota tragedija. Policija 

pamatė ją laivelyje ant 
Tumbling Dam ežero ir sku
binosi linkui. Be't motina 
pirmiau pagriebė vaikus ir 
sumetė į vandenį, o paskui

aiškėjo, kad tie mūšiai tai bu
vo imperialistų provokacija, 
tikslu, kad išprovokavus Sovie
tų Sąjungą i karą su 
ja. i 
sitvirtino, nes Japonija iš Man- 
džurijos, Jehol provincijos ir 
vidurinės Mongolijos sudaro 
“atskirą” valstybę. Supranta
ma, ji bus pilnai po Japonijos 
globa. Ir tarpe kitų japonams 
parsidavusių chinų generolų ir pati įšoko ir visi prigėrė, 
“tvėrėjų” tos naujos valstybės, i 
yra ir generolas Ma

JAPONIJA ATIDARĖ UGNĮ ANT SHANG 
RAJAUS; 180 ORLAIVIŲ SĖJA UGNĮ 

IR MIRTI ANT MIESTO IŠ ORO

I .°I Vokietijos Darbininkai 
Prieš Naujo Karo Pavojų KENTUCKY RAZBAININKA1 NORĖJO

NUŽUDYTI MAIN1ERĮ IR PALEIDO
Į PELENUS JO BAKŪŽE

New York “Times” reporte
ris H. A. Gibbons rašo iš Man- 
džurijos: “Po pasaulinio karo Ja- j 

•ponija, Anglija, Francija, Italija, i 
Amerika ir kiti talkininkai ban-j 
dė pasilaikyti Sibirą ir kitas i 
Azijoj Rusijos teritorijas ir at- I 
plėšti jas nuo Maskvos. Bet tas 
jiems visiškai nepavyko ir nuo 
to laiko talkininkai i

Sumažins Viešus Darbus;
Tūkstančius Išmes į 
Bedarbiu Eiles

HAMBURG, Vokietija.— 
Vasario 8 d. Vokietijos Ko
munistų Partijos vietinis 
lokalas buvo sušaukęs prieš- i 
karinį susirinkimą. Buvo 
nepaprastai didelis susirin- tucky valdžios šunims ir bo-1 tada leidosi atgal atsivežti 
kimas. Dalyvavo iki 10,000 sų mušeikoms dar-neužteko H-mp-inn muąoikn _ H • * 1 T—1 • • j T • i a-* A C. A L. v A A J 1-4 A A » k. 4 «darbininkų. T>----- -------------------- -- -------  J-------
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i oro bombų pagelba. Ugnis liucija už rėmimą komunis- Harry Simms.

SHANGHAI. — Japoni-; randasi Japonijos 180 kari- 
jos kariniai laivai atidarė, nių orlaivių, kurie būriais 
ugnį ir po kanuolių apsau-; leidžiami bombarduoti chi- 
ga kariuomenė pradėjo nau- nų tranšėjas it’ miestą iš 
ją ofensyvą prieš chinus. i 
Kelias dienas Japonija “ii-' ir mirtis sėjama iš oro. 
sėjosi” ir gabeno daugiau | Bet karas eina ne 
kariuomenės į Shanghajų. Shanghajuje. Susikirtimai 
Dabar prasideda nauji kru- prasideda visu jūrų pakraš- 
vini mūšiai. ičiu. Vėl daromos atakos

kurio

PINEVILLE, K y. —Ken-' yra ir nepaims mainierio,

..ųf
Ll

•J
'1

■Priimta rezo- gyvybės- ir kraujo draugo 
. Tie budeliai _ _ .

terorą ko ir pasislėpė nuo žmog- 
toliau. Štai vasario 19 d. Įžudžių. Pribuvę mušeikos 
dvi pilnos mašinos ginkluo- Turner jau nerado. Siuto ir 
tų mušeikų užpuolė mainie- dūko, bet veltui. Pagaliaus 
rį, vieną iš streiko vadų,! suprato, kad jų kaltė bus 
draugą Turner jo namuose., įrodyta, nes stubos sienos 
Apsupo jo namus ir prade-1 pilnos kulkų, tada padegė 
jo iš šautuvų piškinti. Kul-'patį namą ir paleido į pele- 
komis suvarstė sienas. Bet nūs. Ir taip žmogžudžiai 

i Turner laiku pajuto pavojų; sunaikino mainierio Turner 
ir spėjo pagriebęs šautuvą paskutinę gūštą, kurioje jis 
atsakyti užpuolikams. Pa-’galėdavo prisiglausti. Jis 
taikė trims ir visi trys atsi-1 pats gi priverstas slapstytis 

įdūrė ligoninėj. Mušeikos'nuo teroristų ir valdžios, 
pamatė, kad jų permažai I idant išgelbėti savo gyvybę.

tų kandidato laike preziden- tęsia savo kruviną 
tik to rinkimų.

Japonija naikina Shang- ant uosto Woosung, 
hajų ir žudo jo gyventojus iki šiol japonai dar nepajė- 
ne tik iš kanuolių. čionais gė paimti.

NEW YORK. — Walke- 
rio grafterių valdžia galuti-1 
nai paskelbė, kad neužilgo 
bus sustabdyti vieši miesto 

neprilei- darbai, kuriems bifvo pas- 
do Sovietu Sąjungos dalyvauti kirta $213,509,000 kapitalo. < 

O tas reiškia, kad desėtkai 
tūkstančių darbininkų, ku 
rie iki šiol prie tų darbų 
dirbo, bus išmesti į bedar- nesis duoda gerų ir džiugi- 

Newjnančių rezultatų iš pramo
nės augimo. Štai per tą 
mėnesį geležies gamyba pa
kilo 27 nuoš., plieno—13 
nuoš., anglies—34 nuoš.,

konferencijose, kur buvo riša
ma Azijos klausimai, Chinijos • 
reikalai arba Ramiojo Vande-• 
nyno klausimai. Jie dirbo i 
prieš Rusiją Chinijoje. . .” !

Tai aiškus pripažinimas im
perialistų tikslų praeityje. Im
perialistai dirbo prieš Sovietų I 
Sąjungą praeityje, jie tą daro' 
ir dabar. Jie norėjo išgrūsti j 
SSSR, iš Azijos. Jie tą tęsia | i • •• . tt • 
ir dabartiniu laiku dalydami į VOKietljOS KOIDUIUStU 
planus puolimui ant jos. į J ....

PASKUTINIAI METAI PENKIŲ METŲ 
PLANO PRAVEDAMA GYVEN1MAN

SĖKMINGAI ’l
MASKVA. — Sausis me- tus duos pusaštunto milio- 

no tonų anglies. Sausyje 
pradėta budavoti ties Sta
lingradu per Volgą, pertva
ra, kuri bus didžiausia vi
sam pasaulyje. Pagelba tos 
pertvaros (prūdo) bus pa- 

I geležinkeliais gabenamų ta- versta į derlingą žemę 20 . ..n . vorų kiekis padidėjo 36 nuo- milionų hektarų sausumos.
Partiia Smarkiai Aura šimčiais- ' ■ (Ten bus pabud&vota eiekt- 

J & j Sausio 13 d. atidaryta ke- ros stotis, kuri į metus duos
lios naujos kasyklos Kuz-' 10 ’milionų, kilovatų elekt- 
netzo Baseine, kurios į me- ros jėgos. <

bių eiles. Taig
Yorko milioninė ar 
darbių dar padidės dešimti
mis tūkstančių.

Sovietų žurnalas “Naši Dos-
tiženija“ aprašo, kaip plėtėsi
Sovietų Sąjungoj oro susisieki
mai ir kokius orlaivius pasiga-, . - .
mina darbininkų šalis. Jau da-! vieną sausio mėnesį į partl- 
bar Sovietų Sąjungoje yra 30,- ją gauta 2,602 nauji nariai. 
000 kilometrų oro kelių.

BERLYN. — Ruhro dis- 
triktas praneša, kad per

Ir taip iš visų distriktų pra 
nešama, kad

SVARBI DARBO UNIJŲ VIENYBĖS LY-
ii eilininkas darbininkų stoja į Vokieti- GOS KONFERENCIJA NEW YORKESovo laiku rusų 

Krylov charakterizavo Napo
leoną, kaipo vilką užpuolusį ant 
šunų būdos. Vilkui prisiėjo I 
trumpai ir 
Kam čia, 
triukšmas“, “argi 
venti taikoje”.

Dabar prastoje 
sidūrė renegatas L. Pruseika. 
Jis suvaidino bjauriausio pro
vokatoriaus - donoščiko ir re
akcionieriaus Hamiltono Fišės 
agento rolę. Jis paskelbė ir 
dar užtikrino, kad “jeigu ne d. 
Mizaros kelionė j Maskvą pas aiVlolinV'i'i^akvrnHS 
d. Angarietj, tai ‘Laisvė' būtų (11?ellus užsakymus 
Imvus jau kaput.” Jis nedvejo- i’^ikmemi. Miesto tarybos 
jaučiai rašė, kad tų pinigų, komunistų frakcija padavė 
kuriuos būk Mizara parvežęs, j rezoliuciją, kurioj reikalau- 
daug teks Pruseikos rėmėjams, jama, kad tuojaus būtų su- 
Bet Pruseika apsižiūrėjo ir pa- laikyta išvežimas amunici- 
matė, kad jis jau dasigiedojo 
iki tos giesmės, kurią senai gie
da social fašistai ir fašistai. Net 
jo rėmėjai, kurie dar visiškai 
neatsižadėjo darbininkų reika
lų, pasipiktino provokatoriškais 
Pruseikos donosais.

Dabar Pruseika kartoja “at
siimu”, “atsiimu” ir dar kartą 
“atsiimu“. Tą gali padaryti Į 
kiekvienas korikas. Pakars | 
žmogų, o paskui sakys: “gai- Sudegė Kunigas 
liuosi“, “gailiuosi“.

Vienok ir savo “atsiėmimuo
se” Pruseika savaip atšaukia 
—“jeipiL Laisvės’ i

j.os Komunistų Partiją.
Vilkui 

jis paprašė taikos, j O • 11 1 . i ° v
girdi, us visas I docialdemokratai uz

Naują Karą

Darbo Unijų Vienybės portas—raportuos d. W. Z.

negeriau gy-

padėtyje at-

Tuo tarpu Turner pasprU

Simms ,

Drg. Harry Simms, 19 metų 
jaunuolis, Nacionalės Mainie- 
rių Unijos organizatorius ir 
Jaunųjų Komunistų Lygos 
Centralinio Komiteto narys. 
Kentucky valdžios ir anglies 
baronų mušeika/jį nužudė va
sario 11 d., 132.
Springfield, .Mass., darbininko 
šeimynoj ir ten jo lavonas ta
po palaidotas.

Sudaužė Vagių Lizdą

KANADOS KOMUNISTŲ PARTIJA PA
SKELBTA NELEGALE ORGANIZACIJA;

AŠTUONI VADAI EINA 5 M. KALĖTI
TORONTO. — Apeliacija nį judėjimą. Bet darbiniu- 

prieš nuteisimą kalėjiman kų masės vis arčiau glaud- 
žįąsi po revoliucine Komu
nistų Partijos vadovybe. 
Mes raginame Kanados lie
tuvius darbininkus ir dar-

Tis trimes i^ Kanados Komunistų Par- 
'tijoš vadų tapo'atmesta ir 
| pati partija per buržuazinį

• teismą tapo paskelbta nele- 
gale organizacija. Aštuoni 

| draugai turės eiti kalėjiman , bininkes dar kiečiau suglau
• i o 4- o /14-1 t o ' q4"1 QQVD DD

SAMARA, Sovietų Sąjun
ga.— Susekta, kad kelis me
tus čionai buvo susidarius j 
grupė vagių-plėšikų iš 40 i 

Jie visokiais būdaisI

ir atsėdėti po penkis metus.' sti savo eiles po Komunis- 
Kanados reakcija sten- tų Partijos vadovybe. Dė- 

giasi užsmaugti komunisti- kitės į kovą prieš reakciją!;

Ti’ A
i

I Lygos Taryba šaukia spe- Foster. t ,
Cialę konferenciją vasario .. 2. Bedarbių ir dirbančių- piešdavo tavorus, 
or? i n i • r at T iu darbininku salvgos l_ . . ,

IvA v’ Va ’ P° m"ūsų uždaviniai—referuos į/0 spekuhantams. Įrodyta
į y oi KCj po nunii k^econci Joscppi Zrick

3. Organizacinis raportą

cialę konferenciją vasario

į Yorke, po num. 142 Second
BERLYN. - Centralinėj i Ave. Konferencija šaukia-j ’ 01įanizacin 

i Vokietijoj randasi didelis Ima apkalbėjimui, dabartines'__j0|in "steuben.
• chemikalų fabrikas Leuna. I padėties> ir revoliucinių uni-i 4. p>iskUsijOs.
Dirba tūkstančiai darbinin
kų. Japonija turi padavus 

i karo

jos į Rytus iš šio fabriko. 
Socialdemokratų frakcija 
pakėlė didžiausią gvoltą 
prieš rezoliuciją n* ji tapo 
atmesta. Tas tik parodo, 
kad social-judošiai pritaria 
naujam karui ir naujai žmo
nių žudynei.

New Brunswick, N.
direktoriai Vasario 19 d. čionai vengrų 

sako, kad... negavo kapitalo“, katalikų bažnyčioj sudegė 
tai jau Pruseika atšaukia. Tą kunigas Bendes. Jis mie- 
daro tikslu, kad ir ant toliaus | gojo, kuomet bažnyčioj ki- 
apgaudiftėti savo pasekėjus. i j0 gaisras.

Prie to jis ten sako, būk '________________________
“Laisvės” direktoriai “provo- 
katorišku tikslu bando mus ko, kad mes jį įkąsti norime. 
(Pruseiką) įkąsti.6 Matote, Patsai kanda mūsų dienraštį, 
draugai, PrUseika apskundė patsai donosus daro ir patsai 
mūsų’dienraštį H. Fišei, o sa- rėkia!

jų problemų.
Konferencijos dienotvar- 

kis toks:
1. Nacionalės Tarybos ra- šininkų

4. Diskusijos.
5. Rezoliucijos.
6. Rinkimas Darbo Unijų 

Vienybės Lygos Tarybų vir-

Japonijos Kareiviai

450 DARBININKŲ ĮSTOJO Į AMERIKOS
ir . . . KOMUNISTŲ PARTIJĄ PER 2 SAVAITES

i t • i    r _ _ _i _ _ i  _________________ _

Į . . • •
Į kad jiems pavyko taip pa- j Smagu pranešti, kad Am- naujų narių, o 411 naujų
Į vogti iki 50 tonų tavorų. {erikos Komunistų Partijos narių jau gauta.
IPagaliaus plėšikai tapo
įimti. Vienas nuteistas 
šaudymui, o kiti nuo 2 
10 mėtų kalėti.

Reikalauja Mirties
Bausmės Įstatymo Bruzda Prieš Karą

VIENA.—Austrijos prerii- • 
jeras Bureseh siūlo parla
mentui tuojaus priimti įs- 
tatym'ąp ' kiwis' ' fcūgVąžįhtų 
mirties bausmę. žinoma, 
toks ■ įstatymai. i taikomas 
prieš darbininkus, kurie 
rengiasi revoliucinėms ko
voms po Austrijos Komu
nistų Partijos vadovybe.

SHANGHAI. — Japoni
jos valdžia atsargiai slepia 
yisas žinias apie kareivių 
nepasitenkinimą vedamu ka-r 
ru’ Chinijoj. Štai nesenai 
net du šimtai kareivių tapo 
suareštuota ir sugrūsta į 
kalėjimą.

Du Žuvo Gaisre

Distrikte aštuntam, Chi- 
cagoje, gauta 915 naujų na
rių. O kvota yra 1,000. Aiš
kus dalykas, iki pabaigos 
vajaus ta kvota bus dvigu
bai išpildyta. Tačiaus rei
kia pabriežti, kad šiame 
distrikte permažai branduo*- 
lių tesuorganizuota—tiktai 
keturi.

Devintam distrikte, Min
nesota valstijoj, iki vasario 
9 d. gauta 340 naujų narių. 
Vėlesnio raporto dar nėra.

su- vajus už gavimi naujų na
šu- rių smarkiai progresuoja. 

Štai tik bėgyje dviejų pas
kutinių savaičių gauta 450 
naujų narių.

Penktame distrikte, Pitt- 
sburgho apielinkėje, suor
ganizuota penki nauji dirb
tuvių branduoliai. Be to, 
gauta 37 nauji nariai dide
lėse dirbtuvėse, kas sudaro 

branduolių 
Penktam 

600

iki

STOCKHOLM.— Švedijos 
lentpjūvyklų darbdaviai nu
sprendė tuojaus nukapoti 
visiems darbininkams algas 
16 nuoš. Tas paliečia tūks
tančius darbininkų.

lydy Kolom ja Sovietų 
Sąjungoje Bujoja

MASKVA.—Žydų koloni
ja Biro - Biržane puikiai 
vystosi. Iš visų žydų vals
tiečių 78 nuoš. jau susidėjo

pamatą naujų 
suorganizavimui.
distriktui kvota yra

Vienas Jau Mirė Badu, 
o Du Bedarbiai Miršta

MERCED, Calif. — Cio- 
nai badu mirė darbininkas /
John Morton. Arti dviejų 
metų išbuvo be darbo. Ne-

Žandarai Nužudė
Tris Valstiečius

BUDAPEŠTAS. — Ven
grijos parlamente kilo muš
tynės delei žandarų teroro 
i prieš valstiečius. Sodžiuje 
;Pasca nesenai žandarai ir 
' taksų kolektoriai nužudė 

, Delei to

Siaučia Influenza
MEXICO CITY, Meksika.

—Čionais staiga užėjo in- į kolektyvus. .Sovietų vai-.1 senai gatvėje sukniubo ir j---------
flūenzos <epidemija. Sveika- džia jiems gelbsti. Žemės nugabentas į ligoninę mirė.; . - v. 
tos departmentas sako, kad apsėtas plotas padidėjo . 56 Daktaras pareiškė, kad Mor- i ^ri.s valstiečius,
jau serga iki 100,000 žmo-: nuoš. Tapo suorganizuotos ton mirė nuo bado. Dar du sujudinta visa
nių. Kol kas mirimų tesą šešios sovietinės ūkės. Taip, darbininkai randasi ligoni- j biednuomenė.

. Mexico City turi pat įsteigta trys traktorių nėj, kurie guli ant mirties' =================

MILLVILLE, N. J.—Va
sario 19 d. čionai sudegė 
darbininko Patitucci namai. 
Du berniukai sudegė. Tėvas mažai. . 
ir kiti trys vaikai smarkiai 1,250,000 gyventojų. Bijoma ir žemės ūkio mašinų sto- patalo nuo bado, 
apdegė. ligos tolimesnio plėtimosi.

Vilties, (Daugiau pasaulinių žinių 
i neliko juos išgelbėti. 5-tam puslapyj)

Šiandien, Vasario 22 D., 12:30 Vai. po Piety Rengiama Union Aikštėje Prieškarinė Demonstracija; Lietuviai Darbininkai ir Darbininkės, Dalyvauki! 
Kovoje Prieš Naujo Karo Pavojų; Ginkite Sovietų Sąjungą ir Chinijos Revoliuciją, nuo Pasaulio Imperialistą; Visi Eikite į Union Aikštę!
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rr«APŽVALGA
valdonams, ir jie juos pa
naikino. ’ : i ‘ ’ ! H ’’ ;

Reiškia pažymėti, kad ir 
pirmesniuose rinkimuose 
kituose miestuose, kur tik 
didžiumą atstovų laimėjo 
socialfašistai, rinkimai ne
buvo panaikinti; Kaune ir 
Panevėžy rinkimai tapo pa
naikinti, nes juose’ didžiu- 

i mą atstovų laimėjo kairie
ji darbininkai.

Naujuose rinkimuose Pa-

MONTRfALOAIDU).KP.VEIKIMAS
IR VIENO PRUSEIKINIO “RLOSOFIJA” ! KOMUNISTŲ PARTIJOS

Kanada. — pagalvojęs^ pasityčiok pats iš

PirmacĮ, Vasario 22, 1932

Naujų Narių Gavimo Vajus
Veda Lietuvių Kom. Frakcijos Centro Biuras

MONTREAL, Kanada. —(įpag’alvojęs' pasityčiok pats iš 
A.L.D.L.D. 137 kuopos veiki- savęs,: o ne iš bedarbių kovų, j 
ma eina neblogai, bet, mano ..................
supratimu, turėtų būti dedą- turime paisyt jokių buržuazi-j 
ma truputį daugiau energijos nių pasityčiojimų ar trukdy-' 
tam darbui iš narių pusės. I mų. 7

Bendrai pažiūrėjus, yra prie savo klasės organizacijų.
sterigiamasi ir atliekama šiek Sekime revoliucines darbinin- Komunistų Partiją 
tiek darbo. Susirinkimai įvyks- kų kovas per mūsų spaudą, 

. ta reguliariai du kartu į mė- “Laisvę,” “Vilnį,” “Darbinin-
nevezy socialiasistai (su ta-, besį: vienas organizacinių rei- kių Balsą.” Mokinkimės ko- rašo: ”,___  ___ ____ __

• I or-voti kaip prieš atvirus, taip ir. sirinkima. Penki lietuviai' darbininkus remiant Ken-
4-_____ • _ _•_____ i._____j _i .. u : A . . . . .... ..

2_l šistų pagelba) pravedė 7!kalij, kitas lavinimosi.
nuo** ' „4-„4-^..,....... ■ . i ,, , i .

Mes, kaipo darbininkai, ne- Į

Imų. Dar tampriau riskimes £įe(Uyjaj Darbininkai Stoja i jantiems mainieriams.
avo klases organizacijų. v J 1 s sako: “Mes matėme

Jis 
New 

Yorke, mes matėme Phila- 
Draugas iš W. Frankfort delphijoj, mes matėme Bal- 

“Vakar turėjome su-itimorčj, mes matėm visur

„ x , , ...... ---------- , klerikalų darbo ganizaėijos reikalų -svarstymo apsimaskavusius d a1 r b ininkųI i darbininkai ištolo i Komu- tucky mainierių kovų.” Jis
i Bet kadangi didžiumą at- federacija 6 • ™ susirinkimus neskaitlingai at-1 nriešnš. kuriu tankiai randasi I L. . ..... i-_ _• rr__a.i__ ___ _•
I stovų sudaro socialfašistai cialfašistai 3, žydai" tarnau- 
ir kiti buržuazinės fašisti- tojaj 2, “'nepartinihi” 2.

Rymo Kataliku Susivie- n®s sistemos palaikytojai, > Dabar fašistiniai valdo-
rinkimas, rinkiman iš tolimesnių miesto

Klerikalų Organas už
Darbininkų Skerdimą

atstovus,
sionistai SO- susirinkimus neskaitlingai at-; priešus, kurių tankiai randasi

ir kiti buržuazinės fašisti- tojai 2, “nepartiniai” 2.

tai “Lietuvos Aidas” išreiš- nai patenkinti

silaiiko narių? Priežasčių tam ir viduje organizacijų.
jyra gana rimtų. Daugumoje ■ ’ ' ■ J. P.
del ekonbhunių kliūčių dariai ‘ 1 ___________
neturi galimybėj atvykti šusi* .' • « .į.

Apie Kusij Sentikiu Ve-

atsišaukia į Kentucky mai-zrtistų Partiją.”
O iš Chicagos draugas T. nierius neklausyti^ tų melų, 

praneša: | kuriuos kapitalistinė spau-
“Chicagoje gauname- ne- l^džia apie komunistus, 

mažai nariu i Partiją. Jau k “Aš. istoJa,u„ l Komunistų 
“ ' Partiją todėl, sako trecias

imainieiys, “kad ši1 partija 
' ' i Chicagos ' priemies-?in? pavergtuosius 
čiuose įsisteigė veiklios rasiU tautų. As 
frakcijos, o pirma ten netu-į vlsiePls pareiškiau, kad ko- 
rėjomę nė vieno pavijos na-į rio n i buvo man klaidingai per-

Tas parodo, kad ir vaka- . v vt
ruošė mūsų revoliucinės j klaidinimas, tai as bučiau 
spėkos smarkiai auga ir vis i partijos nanu daug 
daugiau lietuvių darbininkų 
įstoja į Komunistų Parti
jos eiles.

Beje, Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoj < rneiU0.Ja 
Pild. Komitetas tai organi-

kia pilniausią pasitenkini- nes tuose miestuose social-1 dalių, kadangi susirinkimai v*-- . r □ 7 ’ u- ’ ’ r <-
~j ’/ ’ ; ' ’ ‘ jt;|dybŲ PaprociusLietuvoj n?t01\ ^vigubmome netu-i

ninkus, kuriuos žiauriausia timi elementai pravarė, !di-l ’ Vienok ;į lavinimosi, susirinki-, ' __ _ s<aicių pai įjoję, vie .
i mus atsilanko gąna skaitliu-1 Turgavietei Išsirenka Žmo- į?os"

mą. O kairiuosius darbi- fašistai, ir kiti fašistams ai įvyksta vakarais.

io. bando rusišku ' džiumą savo atstovų.
, vadinanti________

levorabočiais,” kadf •

nijimo organas “Garsas”
vasario 18 d. rašo:

Rusų atstovas Genevos kon
ferencijoj * visu balsu šaukė,
kad tautos visai nusiginkluo-1 
tu. Aiskus dalykas. Boise- . ? /.
vikams kinkos dreba. Vienas ---------------------- 'n i -r • itj-’ r v. ,

i___neapšviestų tuo budu primesti jiems ne-; Bankrotai Didėja rasistą
minias slėgti bauginimu, ki- va tarnavimą “svetimai vai- j I įpĮiiynin 
tnc-ori rliil vien s nnaitiVpH fnmis c-birricd”___

Ud 10 l/C XI1Y. čl< X J. CVXXCX> 0X11CV1. 1Y £ CV£ £> Cl*“ | . • y • j . • -j *

Lietuvos klerikalų orga- diskusuot organizaciniais klau ;rusU sentikių (taip vaaina- 
nas “Rytas” vasario 5'die- simais, liečiančiais daugiau lie-!Rių starovierų), praktikuo- 
na1 paduoda sekamas skait- tiiviy ’ darbininkų . ‘ ■*- < t I unan L’loiicimiinca

lines apie bankrutus Lietu
voj: • ;

Per 1931 m. bdnkrotavo ar

vikams kinkos dreba 
• dalykas žmonių i

tas-gi dalykas pasitikėti tomis stybei”—Sovietų Rusijai, 
miniomis karo metu. Rusų
liaudis dar iki šioliai neturėjo 
progos išreikšti savo tikrų
jausmų.

• gai ir tankiausiai susidomėję, 
į Kiekviename susirinkime yra 
I imama nagrinėjimui per dis- 
j kusi j as įvairūs svarbesnieji 
į darbininkams klausimai.-- Kar- 
! tais tenka ir gana smarkiai pa

ną Išbandymui Vienam me
nesiui

Rokiškio ir Zarasų aps
krityse, kur randasi daug O jei ne tas su-

Socialfašistų kontroliuo
jamos profesinės sąjungos 
pravedė 6 atstovus, smeto
ninių fašistų agentai 2, dar- 

Reiškia, tasai klerikalų fedaracija (klerikalai) 5, 
organas atvirai agituo-: lenkai 2, kairieji darbinin- 
nriešZSovietu ^ahin(ra ^ie*1^ 2 nežydai socialfašistai pateko į sunkią padėtį viso 200 
P. , . Q J3. Panaikintuose rinkimuo- ■ firmų (1930 m. buvo tik 52),
niekina sovietų Sąjungos^ socialfašistų nrofesinės B-! Kaune. Bankrutavu-
atstovą drg. Litvinova, ku- > °e. soclalIasisul P1 oiesmes ■
ris varde 150 milionu So/8?^0? kalz'tu .Sa 3tekia apie 27 mil onus litu

sionistais (socialfasistais) I 1 1 nmionub Ubų
vietų Sąjungos daibimnkų . ^stovus smetoni-! (prieš 7’7 mlL 1930 
ir valstiečių, pareiškė, jog : J? ,a srovus> s et(\ . Įmil. litų iš to skaičiaus tenka■ niu fašistu agentų sarasai i . . . . ... .•r "i 7 n i •• i užsienio kreditoriams (1930 m. 

i darbininkų nei vieno, daibo federacija,i mil.). Gryno kreditoriam 
vieną ir kairieji nuostolio, apytikriais daviniais,

a

Sovietų Sąjunga nenori 
kąro, nenori 
skerdynės, trokšta taikos, 
ir.del to stoja už pilniausią 
visų šalių1 nusiginklavimą, i 
Ręiškia, tas klerikalų šiam- i 
štas trokšta, kad imperia-' 
listai surengtų naują dar-! 
btyiinkų skerdynę, nes jis! 
majpo, kad per tą skerdy-i 
nę/ per lavonus milionų | 
dd^jininkų, imperialistai!

j judėjimą, i jama savotiški vedybų pa- 
, Tuose klausimuose kartais pa-į pročiai.
sirodo ir gana savotiškų žmo- 

| nių tarp darbininkų. Pavyz
džiui, paskutiniame A.L.D.L. 
D. 187 kuopos susirinkime va
sario 10 d., vienas iš narių, 
Gr., kažin kodėl nepatenkintas 
A.L.D.L.D. Centro Komiteto 
užsibrėžimu ateityje išleisti 
knygą apie Rusijos Sovietinės 
revoliucijos istoriją ’ ir apie 
Sovietų Sąjungą, o reikalauja 
savo skoniui Lietuvės istorijų. 
Tas narys, matomai, bestudi
juodamas “N: Klampynę,” 
kaip kad ’ pats giriasi,J prisige- '• !

Įmai nepatiko" fašistiniams užsienių firmų apie'h,7 mil.', <i ria iš ‘jos pruseikizmo ir atei- 
3 na neigti revoliucinių i darbi

ninkų sumanytus bei dirbamus j. vaidintas kitą sekmadienį Ro- mas, kiek narių jos duoda 
• darbūs. Bet jeigu jau nepa* kiškio pi’ėkyvietejle, Lietuvoje, Komunistų Partijai.
f ranku tail eiti’Su revoliuciniu kaip kad jis vaidinamas kiek- 

darbininkų judėjimu, tai nors

Apie tai vienas anglų lai
kraštis “Sunday Despatch” 
sekamai rašo:

“žmonos siūlofnos atviroje
rinkoje”. Paskui dar ateina zacijai paskyrė duoti Ko-

darbininkai 11. Tie rinki- vietos firmų už 6 mil. litų .ir

I ---- --- --------!.nsSSSESSS—... ........ 4 ......... ...... .

į ŽALINGOS YDOS 0RGAN1ZAQJ0SE
KENKIA DARBININKŲ JUDĖJIMUI

' i' ...................... i-“i 4 > r r f—
. - nario praktikavimas, pąsity-

g^"‘sunaikiJitrSI Dai\^pajėgiame iš- organizacijas. ■ Tiesa, • kai 
f* "T _ -- ----- ------—”” ------ kuriose organizacijose, po

liąūdis da iki šioliai netu-1 venusių žalingų ydų mūsų nusikratymui oportunistinio 
rėjb progos išreikšti savo j organizacijose,-kurios ken-1 elemento 
tikrų jausmų.” O jeigu im- Į kia netik mūsų organizaci- • oportunizmo miglai/ daly- 
pdrialistai paskelbtų karą i jų augimui, bet, taipgi, ken- ^aĮ žymiai pagerėjo. Praši- 
Sovletų Sąjungai, tai, su-j Ida plėtimui revoliucinio ju- dėjo didesnis kreipimas do

mės į stiprinimą organiza- _ .
. kur tik ‘ nepasisuksi, "vis eįju. i praplėtimą jų darbuo- 
tenka girdėti nusjskundimų, !®s;_ 
kad mūsų organizacijose j vio, nuuv VACii v o u. m v, owvto, ro

vis da randasi narių, kurie i kovas,issluojant lauk as- { savo draugų, kurie, susitik | 
nenustojo statę savo gry-1 meninius ginčus, o pašven-1 kę su badu ir skurdu, despe-

0 4 X 4" I 4~» X I r t 4" 1 <X 1 T Y 4’1 »• «-» 4- Y 1 Y 4X 4 Ir » Y « Y Y ZV* X V Y Y Y Y Lx
nūs ąsmemskumus pirmoj 
vietoj, ažuot organizacijos ... _ . .

.ir darbininkų judėjimo rei-! °rganizaciJU narystė ir jų

Sąjungą. Girdi, “Rusų' gyvendinti nuo senai jsigy-

lig “Garso” aiškinimo, “ru-1 dėjimo tarpe darbininkų, 
sų. liaudis išreikštų savo 
tigrus jausmus.” Bet ko
kia ta “rusų liaudis?” Ogi 
visokie niekšai, visokie ne
naudėliai, caristai, balta- 
g y ardiečiai—jie tuomet
bandytų išreikšti savo “tik
rus jausmus” — jie impe-

. Kur tik nepasisuksi, vis

ir išsklaidžius

nestok jam ant kelio—-netruk
dyk ir nę^it^^iiš Jo:/'J’ąkš

- ’ ” ’ > Pąsity-

iantiems su reikalavimais pas 
{Kanados buržuazinę vyriausy- 
'bę, yra tai labai peiktinas da
lykas. O dar giriasi, kad nuo 
1905 metų dalyvaująs darbi- į 
ninku judėjime!

Atsiminkime, draugai, ko-

’ ' ' - " - - - - - - nimo sąlygos. Ir turėdami
, .. . , . . tai mintyje, neturėtume tyčio-1 kasdienines proletariato . kurie dar esame sot0s. iš

į čiant laiką išimtinai svars- ratiškai kovodami už gyvybės 
i tymui darbininkų . reikalų, i palaįkymą, stoja į darbininkiš-

- kas organizacijas ir kovoja už 
darbininkų klasę prieš pūvan
čią kapitalistinę tvarką. I

Darbininkiškų organizacijų 
susirinkimuose turi būti rim- j 

pradedama svarstyti lingu, revoliuciniam pro'le-'tai svarstomi kovos klausimai, 
klausimas organizacijos sti- tariatui svetimu supratimu, i ° ne prisiskaičius iš “Klam-1 
prinimo, arba įsitraukimo į buvo priežasčia asmenišku P/nės” eiti į darbininkų susi- 
platesnį veikimą naudai barnių mūsų organizacijose*., 
abelno darbininkų judėjimo, Kad taip buvo, tai patvirti-'t/revoiiucionierius Prūsėikai 
vjehas prie kito pradeda ka- na oportunistų kovos būdai. su šalininkais per savo “Klam- 
birletis ypatiškai. Pavyzd- jie nediskusavo klausimų pynę” mokina taip ęlgtis dar-1 

Ižiui: vienas antram (turin- pamatiniai, delko jie nešit-' bininkų susirinkime,, tai geriau i 
piriMA 4-1 n.vvi n) .TAOdfLzs __ :  i ___________________________________ ___ _____ ________

Šėtoninių fašistų orga- bi: 
ic ri/itiivAC A iria o.” risimi-

riąlistams padėtų pulti ir Raiu> Taį vienur, tai kitur veikimas gerokai pakilo.
naikinti Sovietų Sąjungą, girdima, kad mūsų organi-; Taigi, pasirodo, kad opor-' 

x. ' zacijų susirinkimuose, kuo- i tunistinis elementas su ža-1 
Šiandien 150 jnet

Bet vargiai jie atsiektų-sa
vo? tikslą.
mflionų darbininkų ir vals
tiečių, pasiliuosavusių iš 
po carizmo ir kapitalizmo 
jungo, kaip mūras stovi už 
Sovietų valdžią.

Dabar Jie Patenkinti
'i —i t a1 ■ • ’ '

nasĮRjiėtuvos Aidas” džiau
giasi, kad Kauno miesto li
gonių kasos tarybos rinki
muose Jaimęjo fašistam ar
timi žmonas. ‘‘

Kuomet’spalių 25 d. rin- j čių moterų susirinkimus su 
kimųose kairieji darbiniu-1 hffisu literatūra, man rašo, 
kAi (kOffiuMŠtai ir ju sim- Į šitokiais apetitais apdova- 
pattKai) laiipėjo Hnkimus nojama savo organizacijos 
(išrinko 11 iš 20 atstovų), draugių: ^eik pas fanatikes 
tai fašistai' tuos rinkimus bažnyčios sklepan!” 
panaikino ir paskelbė nau- < Nei mūsų laikraščiai, nei 
jus. . Laike rinkimų viso- knygos, kurios leidžiama 
kiais budais terorizavo kai- i švietimui darbininkų, ft> ne
rtuosius darbininkus, nelei- mokina. Vienok ta bjauri'

’antraštės: “Mėnesio 
mas”. “žmonos r” 
jei netinka”. “Jungtuvių 
Vadas”. t ___
tis... šimtai mergaičių “pa- jos Pild. Komitetas pasista- 
rade”... Kiekviena vilias, kad tė už tikslą duoti partijai 
už kelių minučių' kuris jaunas-du šimtu narių.

1 vyriukas ją išsirinks žmona”, i 
- “Tai nėra sceną iš filmos. 
Tai epizodas iš tikrojo gyve
nimo 1932 m. ir jis bus su-

uar vienas mainierys nu
rodo, kaip kapitalistinė 
spauda Kentucky valstijoj 

apie Komunistų 
Partiją. “Mums buvo pasa
kojama,” jis pareiškė, “kad 
Komunistų Partija yra gal-bandy- mun.įstu Partijai 75 nares. ( . , ... , v

grąžnnn^ Ameriko* LietJuvi Darbi. i va katalikų bažnyčios, o mes 
Jungtuvių prekyme- - uinkų Literatūros Diaugi-

gi priešingi katalikų baž
nyčiai. Arba jie mums pa
sakojo, kad Komunistų Par
tija atima nuo vyro moterį .. 
ir sugriauna šeimyną. Jie 
sakė, kad komunistai yra , 
baisūs žmonės. Betgi aš 
patyriau, kad komunistai 
'yra geriausi žmonės, kokius ' 
i tik kada aš esu susitikęs, 

vieno* sausio trecią seKmauie-1 . Jie pasiiyžę nusiimti pas-
nį nuo to laiko, kaip} Rokiškis! Scptyili Kentucky MsUlicricU kutinius savo marškinius ir

Tų orga- 
Įnizacijų kuopos turėtų ra
portuoti centrams, kaip ei
nasi paskirtų kvotų pildy-

vieno’ .sausio trecia sekmadie- i

i turi? pvellyyie.tę.’^ -;
, Viena moteriškę, 

‘ ką sugrįžai iš-. Lietuvos 
taip aprašiusi į * . ” 

’• “moterų” prekymetį.

i<urii tik įstojo į Komunistų Partiją
i, ši- 

pernykštį tą

atiduoti tau kaipo darbinin
kui. Besidarbuodamas Na-

4

Draugo Harry Simms la- cionalėj Mainierių Unijoj 
,voną į New Yorką atlydėjo aš pamačiau svarbą Komu- 

' Abipus prekyvietės stovi dau- grupė Kentucky mainierių. nistų Partijos. Ir as dabar 
Kiti keli mainieriai čionai sakau

rinkimui aukų delei kams: Jeigu jūs norite pa- 
* “ ‘ ‘ naikinti kapitalistinę siste-

Plačiau susipažinę su ko- mą, Uii stokite į Komunistų 
munistų Partijos veikimu,1 Partiją.” 
septyni Kentucky mainie-’i Juodveidis mainierys iš- 
riai įstojo į partiją. Iš jų pasakojo^ savo gyvenimo is- 
du yra juodveidžiai, o penki toriją. J “‘y 
baltveidžiai. ;
ir turi šeimynas.

“Kodėl jūs atėjote po ko-:tijose^.
munizmo 
pastatytas 
kiekvienas 
atsakymą.

“Aš jaučiuosi sekamai, ......
. kalbėjo vienas labai susi jau- įstojo į revoliucinę prole ta- 

. “Aš įstojau į Komu-.riato partiją.
, • • i j i i J TA /T £L ___ Ą__ ___________ __ TZ* _ __

mačiau, jog tai vienatinė 'tucky mainierys, kuris įsto- 
partija, kuri veda kovą už jo į partiją ir kuris buvo 

pora darbininkų būklės pagerini- / Sovietų Sąjungoje su Ame- 
Aš viską kitą esu išdrikos darbininkų delegacija, 

bandęs. Aš priklausiau prie | nurodė tą skirtumą, kuris 
of!randasi tarpe Amerikos ir 

prie Amerikos i Sovietų Sąjungos mainie- 
, Darbo Federacijos, prie ; rių darbo ir gyvenimo sąly- 

1 Mechanikų Unijos ir visur ! gpse. Jis vienu sakiniu nu- 
patyriau, kad tos organi- j piešė visą paveikslą. “So- 

,” pareiškė 
Pagaliaus at-i Armstrong, “mainierys dir-

visiems darbinin-gybė rusų kaimiečių—vyrų, mo
terų, vaikinų, merginų,. Visi 
jie su didžiausiu susidomėji
mu laukia “spektalio”. Beveik 
Visi jie apsidarę avikailiais ir 
apsiavę auliniais batais. Mo
terys ir merginos ryši skare
lėmis, o vyrai stovi užsimaukš
linę kepures.

Kelyje tarp tų dviejų ilgų 
ir tankių eilių paraduoja keli 
šimtai mergaičių. Jos apsisu
pusios savo gražiausiomis ska
romis ir pasipuošusios mar
giausiais sijonais. Mergaitės 
vaikštinėja dviese, trise, šne
kas, stumdos, kiksena ir kram
to mėgiamiausią savo skanu
myną—saulėgrąžų sėklas.

Staiga visi atsuka galvas. 
Pasigirsta rogių skambaliukai., dinęs. 
Keliu atlekia atšvilpia virtinių nįstu Partiją todėl, kad pa- į Mathew Armstrong, Ken- 
virtinės plokščių rogių, pri- • 
klotų šiaudų. Kiekvienose ro-: 
gėse sėdi jaunas vyras. Iš vi
so atvažiuoja šimtas, 
šimtų rogių. Vyriukai iššoka luą. 
iš jų, pririša arklius ir priei- i 
na prie “promenuojančių” gra- United Mine Workers 
žuolių. . Jie irgi garsiai šne- America 
kas, juokias ir kramto tuos 1 ’

; pačius gardumynus, kaip ir, 
' rrierginos. Jei. kuri merginą
patipka vaikinui, tai jis prie 1, v , .
jos, pfisjgretina, smarkiai bak- zacijos suklupo ir pardavė j vietų Sąjungoje, 

.stejią į pašonę, pastumia ir darbininkus. ~ ’*
pirmai pažinčiai berstelia sau-:radau, kad tiktai Nacionalė šešias valandas į dieną; 
ją saulėgrąžų sėklų į veidą, . -r- .; .....
Jei mergina neprotestuoja, tai 
kavalierius pakartoja tą patį Į - 
mandagų gestą (delicate at-;nauja darbininkams.” 
tention) ir ima kalbėtis. Pas-j 
kui susipažinusieji !
na ir jau drauge ima vaikš-1 vjsul. ra'atė partijos darbą, 

. čioti.
Visa atliekama labai man-i 

dagiai. Niekas nesipeša ( 
tos pačios merginos. Kada 
vyrai pasirenka sau po mer
giną, taip apie ketvirtą va
landą, jib jas grisi veda prie 
rogių' įkelia į jas, paskui pa
tys įšoka, suplaka arklius ir 
be jokios civilinės ąr bažny
tinės cęrenibnijos drožia ha- 
niio. Jei jaunoji pėr mėnesi 
'laiko duodą “satisfakcijos” 
(gives stątišhičtion), ■ ta( ?ji

yra 
streikuojančių' mainierių.

, Jis ir jo rasės žmo- 
šeši. yra vedę nčs kenčia didžiausius per- 

i sekiojimus vakarinėse vals- 
, Ir štai jis pamatė, 

vėliava?” buvo kad Komunistų Partija ve- 
klausimas ir da kovą už juodveidžių tei- 
turėjo gatavą ^es ir už paliuosavimą visų 

"į pavergtųjų. Todėl jis pa- 
”l davė ranką komunistams ir

YOUNGSTOWN, OHIO. —

Čiam “savo” hamą) paste-
: “ką tu žinai, eik randų 

kolektuoti!” Gi pastarasis 
pirmajam atkerta: “tu but- 
legeris, degtinės . vežioto-- 
jas!” Arba kaip viena d-gė, 

• IvUri kartais nueina į tikinu

tinka su revoliuciniu jūaė- j t •... -- - --- -----■=
jjimu, o vien'purvino komu- •;> Dabar, venintėliai klatu. 
histus darbuotojus. ’ Todėl gimai kiėkviėno darbininko 
iš pradžių labai sunku bu
bo įrodyt darbininkams; jogi 
ne asmenų > klausimas,'1bet 
klausimas 1 proletariatd .‘re
voliucinės kovus įifihbįpų’i’r 
taktikos, yra pamatu .mpsų; 
ginčuose, nes darbininkai- 
kės mūsų organizacijose bu
vo pripratinti—vienus as
menis gerbt, o kitus neap-

ir ūąrbiųinkės. gajvoj .priva
lo istovėt pirmoj (vietoj,) kaip' 
Suvienyt. darbįpinjcų ^pėkąs • 
kovai u? bedąrbių /apdrau
dę, kovai prieš jau pradėtą 
imperialistinį karą, 'Už ap
gynimą Sovietų; Sąjungos 
kaip gaut pabhmos sau iš I 
žmonių, kurie .yra kitaip I 
kaip nepasitenkinę kapita
listų klasės priespauda. Ei
ti dalyt lapelius ir piatint 
literatūrą ne tik į bažnyti
nius skiepus, bet ir į bažny
čias, >$ėigh; ten susirenka 
darbininkai. ■Sum.obiliząyi- 
mas 'visų nepasitenkinusių 
dabartiniu kryžių, nežiūrint 
į tikėjimą, tikybą ir rasę, 
del nuvertii-no? ■ kapitalizmo 
t*-tai svarbiausias mūsų die

du kairiųjų darbinin-1 kai nestoja’tiktai todėl, kad ganizacijų, o ir iš darbiniu- nos uždavinys.' : ■' '

jnęjo fašistam ai

n

Išmetimas oportunizmo 
vadų ir vadukų iš darbinin
kų organizacijų, da neišri-

do jiems nei žodžio pasaky- ypatybę randasi, i!r ji daro ša ypatiškų barnių klausi* 
ti, kuomet socialfašistai, gedą revoliuciniam darbi- mo mūsų, organizacijose. 
W 1 Y *> Z*. zT YZYktei 1 JK X* Y < Y Y ■ . . 4 - - 1 . * 1 ““ ___ . — — ■ — Al — —. ! f A 4 ^4 y A .X* z -z y X. U « 1
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krikšČionys demokratai ir; ninku judėjimui. Ir ne dy-; Ta, nuo oportunisttj pavel- 
kiti elementai, darbininkų ; vai, kad mūąų, organizacijų! dėta, asmeniškų barnių ir 
priekiai, laisvai varė kuopia- augimui iki šiol kelią pas-1 pašiepimų vienas kito sėk- 
čiausią. prp.pagandą. Nežiū* tojo. Daugelyje vietų į mū-1 ta, privalo būt kuo grei- j 
rint fašistinio teroro, ta-;sų organizacijas darbinin-/čiaUsia iššluota he tik iš or-1 
čiauc < ___ . v .
kų atstovai Hapd išrinkti, ta bjauri ypatybe ėda mūsų*kų ir darbinihkių galvų. :

Mainierių Unija ir Komu-.gį Kentucky valstijos mai- 
nistų Partija ištikimai tar-lnierys dirba nuo dvylikos 

iki keturiolikos valandų į 
Kitas mainierys atėjo į dieną ir badauja.” 

susikabi-l kovotojų eiles todėl, kad jis -----------------
' visur matė partijos darbą, n • • v i i
i partijos veikimą, partijos Pasveikinimas Kentucky 

dei! Pastangas sukelti darbinin- Kasykly Sfreikieriams '
' kus- del rėmimo Kentucky 
mainierių. Jis visur matė
darbininkų pritarimą kovo- j Mes, įvykęs lietuyių darbinin- 

• kų masinis susirinkimas, yasa- 
Prie-Įrio 14 d. Lietuvių Kliubo sve

tainėje, sveikiname jus, Ken
tucky streikieriai už narsią jū
sų kovą prieš alkį ir badą.

Prisižadam remti jūsų kovą 
visais galimais būdais. 

Pirm. F. J. Madison.

paliekama ir vedama 
šingai, jei ji neįtikina, tai ji 
išvaroma į tėvų namus. Tokiu 
atveju abudii — jaunasis ir 
jaunoji — turi teisę *vėl “mė
ginti savo laimę” per kitą, 
prėkymetį!
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Pirmad., Vasario 22, 1932
— — . , --------

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lakes St., Newark, N. J. Tel., Humboldt už Bedarbių Apdraudę
WATERBURY, Conn. — 16 naudoja

Pagirtina, kad mūsų jau-

Puslapis Trečias ‘

SMARKIAI DARBUOJASI

.n

p

I

jog politikieriai, | Reiškia, $9.86 mažiau.

r Kaip Dangaus Agentai Waterbury Sten-I Pataisymas Prie Darbi-

2-7964
r—1. .......... .

Mitybos Trūkumas vinti, o tai visam organiz- 
Gydytojau, malonėkite ir išeina getai.

man paaiškinti per “Lais
vę”. Mano sūnus 16 metų 
amžiau, ir jau net nuo ma
žens jam vis viršus nosies 
ir dalinai veidas prakaituo
ja kokiuo tai riebumu 
kaip ir taukai verčiasi. Kuo
met šalta, tai nesiverčia tie 
“taukai,” bet labai pamėly
nuoja nosis ir veidas arti 
prie nosies. Kitais žvilgs
niais tai labai sveikas vai
kas. Ant valgio labai le
pus, ypatingai grietinės la
bai britkisi.

Gal reikalinga būtų ves
tis pas gydytoją, kad neiš-

11 giasi Atitrauki Darbininkus nuo Kovos n,n* Te,sūlo_APrasymo i 
į i D/iJrkvLLi “Laisvės” No. 39, tilpo ūp-i

•ašymas apie darbininkišką

' aš nenoriu, jūs manęs nepri-įninku reikalus taip vaitotų, 
versit! Jūs dirbkit, ar daugiai kas bebūtų? Matote, mū- 

pridirbot?” ' sll draugus kemša į kalėjimus,
i skaldo jiems galvas, šaudo

Na, draugės ir draugai, į juos, bet jie nepasako, kad
i ką jau čia panašu dabar? Jei- ‘‘aš dirbau, jūs dirbkite.” 

mūsų kovotojai už darbi- Vietos Svečias.

šia?
Atsakymas.—

Veikiausia Jūsų

i1’'teismą, kuris ivyko Brook-
lyne. " Aš nesutinku su at- . ALDLD. 57-tos KUOPOS KLIUBAS, CORLETE, 
sakymu, kuris paradytas į !
klausimą: “Kadangi buvo
te finansų sekr., tai kiek 
buvo ižde pinigų ir tt.” Ma- ( 
no atsakymas maždaug bu- L.D.L.D.

Kada komisija j bas Corlete, lAikė susirinkimą!
" _!12 d. vasario, kur atsilankė

p daug narių. Buvo išnešta pro-
1 testo rezoliucija Lietuvos val
džiai prieš pasmerkimą mirtin

KasperaiČio ir pasiųsta

prieš komunistinius 
nedalyvavimą 

i, ir steli
ne a py kantą 

tarp mažai mąstančių darbi
ninkų prieš komunistus, ve
dančius tikrą kovą prieš val
dančią klasę; ve čia jau ir 
rodosi vaisiai to koncerto. 
Man teko jau su keletu para
pijom! argumentuoti^; ir jiė

Kokia pora savaičių tegul 1^- vasai’io įvyko Vilijos Choro darbininkus tą 
et, i m o i sus^r’nl^mas- Delegatas J. į darbininkiškų chorų

! Tamošaitis iš ‘‘Laisvės” šėri-.giasi paskleisti n<įJūsų sūnus ima po j
‘šaukštelio sodės miltelių
i (“baking soda”), jštarpintų tų" raportą.
stikle vandens

ninku suvažiavimo išdavė pla- 
Nors jaunuolis, 

*po valgio, bet jo raportas aiškūs ir pil- 
Faskui jau mažiau: po puse oas.
šaukštelio po vakarienei", iuioliai Padeda eiti pirmyn 
per keletą savaičių. Tatai! Kaip •V,SU1’ taip ir čic: 
chemiškai mažina i 
mus, patenkančius į 
nizmą.

Be to, gaukite vaistinėje 
pieno kalkių—

:l Kaip jVisur, taip ir čionai 
. v j randasi miestinis neva bedar- 

iKStU-iĮjjy šelpimo komitetas, kuris dėlto sakobolševikai šųeka 
Ol’ga-i neva rūpinasi bedarbių likimu, 

! bet tikrinybėje rūpinasi turčių 
' klasės likimu. i . ; , j

Dabar darbininkai pradeda

tablets, No. 100.”

i/riuoi ucuuiiiuincu ptauLua 

organizuotis į Bedarbių Tary
bas po komunistų vadovybe ir 
reikalauti socialūs bedarbiams

gul sūnūs ima po vieną ■ apdraudos ir seneliams pensi- 
bletėlę prieš valgį, perėjos; kad fabrikantai ir šiaip 

I stambūs biznieriai būtų aptak- 
'suoti ir iš tų pinigų būtų mo- 
, :ama bedarbiams apdrauda ir 

kur ji labiau prakaituoja, i senatvėj pensija, žinoma, tas 
apie nosį, apie veidą, gau-1 turčiams netinka-; jie nori, kad 
kite vaistinėje alūno—

‘ “Aluminum chloride,

2 ozs.”

keletą savaičių.
Paviršium, odai vilgyti, ų, ■ ■ '

labiau prakaituoja, i senatvėj pensija.

kad jie rūpinasi bedarbiai^, o 
šiame koncerte nesimatė nei. 
vieno; , •

Aišku, 
rengdami 
matysite, kad bolševikai neat
eis į šį koncertą. Politikie
riai žino, kad bolševikai lieti-1

sūnui 
yra organizme pasidariu
sių tūlų trūkumų, del nepa
kankamo maisto. Jis Jums; ~ . ,.
“labai lepus ant valgio“, ne Pridarykite sau skystimo, 
bile kok gamtini daiktą ,s^'Pln« f!" taukšteliu tų 
valgys. Dėl mitybos trūku- ™lltehl» stlkle karst0 van’ 

mu ir ima pasireikšti orga- . . . T_
znrn,;,, ot. i;«h skiedimu Jūsų sūnūs gali skiria karui. Šitoks reikalavi- mzme šiokiu ar tokiu ligų- .. . .; • i , . 4 ■ iz iVilgyti prakaituojamas vie- nias, anot tų. ponų, tai sahes.istų pažymiu. i. ' , , i ,Duokite sūnui daugiau aS’ k?s vakaras, kol pra-j 

daržovių ir vaisiu, pieno ir' kaitavimas tenai žymiai su-| 
pieniškų, kiaušinių, taipgi j • 
po truputį žuvies ir mėsos.j Tos pačios vietos gerai | 
Tegul jis pasilsi ir pamiega, būtų dar gi vilgyti borakso’ 
ilgiau ir tegul pasivaikšto • skiediniu, ištarpinus šaukš- 
bent po valandą kas diena, telį borakso stikle šilto van- 
vikriai, sparčiai. Tegul po dens.

ivisa našta būtų ant pačių dar
ybini nkų uždėta, kad jie patys 
jšelptųsi vieni kitus. Tam pri- 
I taria kunigai, socialists, san- 
i dariečiai ir susiriesdami keikia

vo toks:
pabaigoje 1930 m. peržiū
rėjo II ApsRr. knygas, tai 
suracįo, kad ižde pinigų bu- 

I vo $54.86. ; Iš tos sumos bu-, drg: 
ivęs ižd. ,drg. J. Siurbis pri- telegrama, prezidentui Smeto- 
i davė Bakaičiui tiktai $45. nai, kad atimtų savo kruvinas 

rankas nuo drg. Kaspęraičio

ke konferencijos.”
Per II Apskrf metinę kon-

, CLEVELAND, Ohio. — A. ! giais, ir atneškit virš nurody- 
. 57-tos' kuopos Kliu-'tiems draugams. Jie viską 

i pasiųs ton vieton, kur reikia.
šiame susirinkime buvo iš

rinkta spaudos komisija iš tri
jų draugų; taipgi išrinkta pen
ki delegatai į tveriamą A.L. 
D. Literatūros Draugijos aps- 

' kritį. Ir dar yra išrinkta ko- 
gyvybės ir nuo visų politinių | misija iš keturių draugų ir 

draugių eiti per stubas, par
davinėjant ‘‘Darbininkų Ka
lendorių”. ir darbininkiškas 
knygas ir renkant narius į mū
sų Kliubą.

Tad, draugai ir draugės 
kliubiečiai, visi turime darbuo
tis labui darbininkų klasės, ir 

i išauklėti šį svarbų Darbinin- 
. kų Kliubą tokį didelį, kad prie 
jo prigulėtų visi Corleto dar- 

i bininkiški lietuviai, taip kad 
mes stovėtume pirmoj vietoj 

i ant Clevelando žemlapio dar- 
i bininkiškame veikime ir darbi
ninkų kovų rėmime. Tai bus 

• ne sarmata vadintis Darbinin- 
i kų Kliubu.

tą, koncertą, sakė: pas Baltaitį buvo $36.77 lai-! knjinilk

Liko paaukota du doleriai 
Komunistų Partijai ir parink- 

/ mainierių 
streikui — surinkta $2.25, ir 
.paaukota iš iždo $2.75; tai 

tos sumos i viso susidarė penki doleriai 
r streikuojantiems mainieriams; 

! nutarta pasiųsti tiesiai į Ken
tucky. Išrinkta komisija iš

ki tokiems būdams bedarbius • feiencija, .gruodžio menesį, aukų .Kentucky
! 1931 metais, buvo raporte I 
pažymėta, kad ižde turi bū-1 
ti $46.77, bet iš
$9.86 nebuvo priduoti. Lai-j 
ke konferencijos d. J. Siur- ;
bis pranešė, kad tuos $9.86, trjjų draugų rinkti aukas tam

šelpti.
Draugai darbininkai, nesi

duokite save apgaudinėti viso
kiems darbininkų klasės prie
šams. Jokie dabartiniai tur
čių klasės įsteigti komitetai 
nešelpė kaip reikiant bedar
bių ir nešelps, kol bedarbiai 
išvien su dirbančiais neprivers 
kapitalistus ir jų valdžią iš

bolševikus, kam šie reikalauja' savo iždų pilnai užlaikyt be
turčius aptaksuoti, ir kad vai- darbius. O tokiomis “labda

ringomis” pramogomis, kaip | 
; minimas koncertas, politikie-! 
riai tik vilioja pinigus iš tų pa- , 
čių darbininkų, taip kad kapi
talistai ir valdžia neturėtų sa
vo kaštais bedarbius užlaikyti.

. v . Ulžia turi greitai paskirti be- 
Kai praatlSO, tai tuo darbiams tuos pinigus, kuriuos 

gali skiria karui.

j išdavystė.”
Čionai 17 d. vasario buvo 

■surengtas koncertas to kazio- 
|no taip vadinamo bedarbiui 

i i gelbėjimo komiteto, su pagel- 
I ba kunigų. Buvo visi bažny
tiniai chorai, bet nebuvo nei 
vieno darbininkiško choro.

Darbininkiški chorai, žino-
Galima pirma pavil- ma negalėtų nei eiti tiems po- 

keletą minučių giliai pakvė- gyti borakso skiediniu: te- pkikieriams tarnauti. Bet po- 
puoja kelis kartus kas die- gul apdžiūsta, o'paskui vil
na. Tatai padeda kraujui gyti alūno skiediniu, 
geriau apsivalyti ir atsigai- tegul apdžiūsta.

Ilitikieriai demagogiškai pa-

jis perdavęs Matuliui.
Tad aišku, kad tie 

nigai ($9.86) nebuvo 
mokėta kokiai bilai.

I skelbiant tokį atsakymą, 
I draugai gali turėti mintyje, i 
' kad pinigų mūs priešai nu- i 
sinešė mažiau. Tikrenybėj, j 
jeigu drg. J. Siurbis perda-j 
vė Matuliui $9.86, tai pas: 

Darbininkai turi organizuo- j^QS $46.77. 
tis į Bedarbių Tarybas ir re
voliucines unijas, po Komuni- i 
stų Partijos vadovybe; visos! 
darbininkiškos draugijos turi 
glaustis vis arčiau prie Komu
nistų Partijos. Tai vienintelė 
partija, kuri tikrai veda kovą 
už darbininkų geresnę ateitį.

Darbininkas.

pačiam tikslui; komisijon jei 
pi-1 na šie draugai: J. Graibus, A 

! Pechura ir K. Bekevičia.is-
Visi corletiečiai, kurie jau

čiatės esą darbininkais, ką 
nors paaukokit tiem kovin
giem mainieriam, ar tai pini
gais, ar drapanomis ar val-
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Ristynių Turnamentas

Karolis Požėla Lietuvių Čampijonas

Seredoj, Vasariu (Feb.) 24 d., 1932
POŽĖLA laušis iki pergalei su WYKOFF

Tai bus kova dviejų galinčių, kurie šiame turnamente 
yra gerai atsižymėję. Wykoffas didžiuojasi savo pergale 
ant kitų ir žada patiesti Požėlą. Gi Karolis jau yra už
sitarnavęs didelio pasitikėjimo savo profesijoje.

Westenberg iki pergalei su Pat Riley.
Kazanjian risis su sunkiuoju Strack
Eddie Elzea su Charley Hanson 

Orgovanyi laušis su Varga
Laisvės ofise galite gauti tikietus vertės

$2.10 TIK UŽ 50 CENTŲ
Greit naudokitės proga. Negreit vėl jos sulauksite
RISTYNĖS ATSIBUS ST. NICHOLAS RINK

69 West 66th Street, New York City
Pradžia 8:15 vai. vakare

Philadelphijos Lietuviai Darbininkai Rengia
tės Į Drg. Mizaros Prakalbas apie Sovietus! į

' PHILADELPHIA, PA.
Daug lietuvių darbininkų rū- kias ten savo 
pestingai laukia d. Mizaros su 
prakalbomis apie Sovietų Są
jungą. Prakalbos įvyks 28 d. 
•vasario - February, 2-rą vai.
po pietų, Lietuvių Tautiškoj 
salėj, 928 E. Moyąmensing

Garsinki! šias prakalbas vi
sur, kad kuo daugiausia į jas 
sutraukus lietuvių darbininkų, 
idant supažindinus juos su 
darbininkų tėvyne, apiė kurią 
d. Mizara kalbės.

*3

tis į Bedarbių Tarybas ir re-

WEST FRANKFORT, ILL

Chorui Pritariantis.

Draugiškai,
A. Lideikiene

Taipgi šiuom laiku eina va-
Ai- 
ap-

it

■ j

Ml

. H 1

NAUJO KARO GAISRAS
PARAŠĖ. D. M. ŠOLOMSKAS

KAINA 20 CENTŲ

* 
4’

D.S.; ! Rezoliucija del drg 
KasperaiČio • Paliuosavimo 
Pastaba del Tvarkos

4 ■ • | ? ii ' * ■ 'i

į Atsibuvo regu Baris mėnesi- ■ 
nis susirinkimas A.P.L.A. 38 i 

, vasario 14 d. 1932 m. 
Apart bėgančių kuopos reika
lų, turiu pasakyti’ plačiai vi
siems), ypač A.P.L.A. nariams,' 
štai 'ką. Kada: perskaitė A.P. 
L.A. ir L.D.S. Pildomųjų Tary-

I Oportunistai tekalba apie ko- 
veidmainiškas 

“teisybes”. Mes dirbkime sa- —— - --------- ,
vo darbą, nekreipdami domės bu posėdžio tarimus, buvo ke-1 
į jų asmenines pasakąs. 

Rapolas.
lių išsireiškimai, kad, jeigu 
yra daroma taip, jog kurie pri
klauso pr.ie abiejų organizaci
jų, pavyzdžiui, apsaugos narys Į 
turi vienoje $300 ir antroje j 
$300, o sujungus abi organi- Į 
zacijas į daiktą, narys palie
ka ant $6Q0 taip ir pašalpa, ’ 

į jeigu narys turi vienoj ant i 
Į $13 ir antroj ant $9, kad su- ( 

WILKES BARRE, Pa. —Ai-įiooTr t’t ''ir'Y’ ^'taltokil?1 
’ ; ir 1.1, ir 1.1., — tai tokio- į

Wilkes Barre Aido Cho
ro Chop Suey Vakarienė!

Prieš prakalbas, šeštadienį, do Choras rengia Chop-Suey • mis sąlygomis, matydami na 
27 d. vas. visos darbininkiškos vakarienę su programa vasa-, riai susirinkime 
organizacijos rengia didelę rio 27 d., 
vakarienę, 995 N. 5th St., 8 ; Park Ave.

i vai. vakare. Šioj vakarienėj 
, d. Mizara kalbės apie lietuvių 
gyvenimą, jų darbus ir organi-

( zacijas Sovietų Sąjungoje.
i Daug lietuvių nori patirti iri 
. nori važiuoti į Sovietų Sąjun- 
įgą. čia galėsit statyt įvairius - - . ,

! klausimus, į 'kuriuos d. Miza-i jokio atlyginimo, ir tankiai dar 
ra visiems atsakys. tikietus nusiperkant į parengi-

Į vakarienę tikietai visai pi-i mus- . ................... ,
j gūs — tik 50 centų. Tikie-! Taigi Aido ; Choras tikisi?
tus galima gauti pas d. Rama-1 ^acj vietos ir apielinkės orga-' 
nauskuš, 706 N.‘ 5th St. ; • •• i -+i- • i '20 d. kovo kalbės Dr. J. j.!'?>za.clJ°s skarthngai aplankys i 
Kaškiaučius Lietuvių Tautini1 mUS,}r paren8,m^ '■ !
koje salėje. Phil'adelphijoj ’ 
daugybė lietuvių darbininkų jus gavimui naujų narių į 
kenčia nedarbą ir badą; daug, do Chorą; todėl vietos ir 
iš jų įpuola į desperaciją, ber- ielinkės jaunimui yra proga 
gždžiai belaukdami pagerėji- rašytis į Chorą. Ne tik gale
rno laikų. Laikai gi ne gėrė- site dalyvauti vaidinime “Pir- 
ja, o dar labiau blogėja delei: mųjų žingsnių” antrą 
pasaulinio krizio, I

apsvarsčius, 
Hose House, Lee kad nariams būtų nauda ir di- 
Visos darbininku j helis žingsnis pirmyn mūsų or- 

organizacijos' turėtų skaitlin-! ga>^acijai, nutarė vienbalsiai, 
. . . i kad tos dvi organizacijos butų!

| gai atsilankyti ir paiemti Ai-' ujungįos> suvienytos į vieną 
j do Chorą, nes šis choras yra, didžiulę darbininkų apdrau- 
I užsitarnavęs, kad jį paremtų, • dos, pašalpos, kultūros bei ap
lies choras visada visoms or-1 švietos organizaciją, linkėdami 
ganizacijoms patarnauja be 1 tam geriausių pasekmių.

Taipgi priimta protesto re- į 
zoliuciia prieš Lietuvos fašis
tų valdžią su reikalavimu, kad 
ta valdžia atitrauktų savo kru- 

i vinas rankas nuo draugo Kas- 
! peraičio, kurį buvo nuteisuę 
! sušaudymui. , .

* y . ' • I

Rezoliucijos turi būti pasiųs 
l tos į Kauną Lietuvos Smeto
nai ir Į mūsų dienraščius, taip-, 
gi kopija ir Lietuvos konsului, i 
P. Kalvaičiui, Chicago, Ill.

Rezoliucija priimta vienbal- 
‘siai.:

j Beje, turiu pastebėti nariam 
aien^ įr narėm, kad stengtųsi susi- j

’y jįfeP
HBr F* Ju

Budeliai plaka chinus darbininkus po komanda Europos 
“civilizuotų” imperialistų.

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

I). M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

apdrau-

VARPAS BAKERIES, Ine

, 1 i , 'i j - i .11 lieti t;III, IVcLVl blLHglŲdl oUol
.. . bet musą ehotag. orui irinkjmu^e laikytis taisyklių
zia pūvančio kapitalizmo pa- atšilus ,turės daug visokių pa-, N„_ hql<5n
matus. silinksmimmų. ,T1° 'yąHn ... i. .. .

r . . . • j t • • i • . i i bau pasiekti, kaip tai “Lais-!I mriixri n » n o i i n Iz n i nrn Izi r I x ' *

Įves” pikniką arba kur toliau 
kitur.

matus.
Lietuviai darbininkai, stokit j 

į Bedarbių Tarybas ir didinkit 
organizuotą jų armiją, nes 
nuo jos priklausys sėkminga 
kova už bedarbių apdraudę.

R e v o buciniai darbininkai, 
nesnauskite namie, bet laiky
kitės j visų kovingų organiza
cijų susirinkimus ir veikit sa
vo klasės naudai. Neklausy
kit oportunistų pasakų apie 
ypatų blogumą ar gerumą. Jū- 
šų ko Va yra kova prieš išnau
dojimo ir pavergimo sistemą.

o

. negalimai
Jis žada n to-j r§kaut atsisėdus, kadi

J vienas nepabaigia, o pradeda, 
i kitas kalbėti.

Jeigu, sulig konstitucijos,
Choro pamokos atsi^una kas narys apsiima bile .kokį darbą, 

ketvergas, . 7-tą valandą vaka-j metiniame susirinkime išrink- 
re, 139 S. Main St. Kviečia-' tas eit pareigas bile urėde 
me kaip jaunimą, taip suaugu- valdybos ar komisijos, tai turi t 
sius rašytis į chorą, kur gale- laikytis prie savo pareigos, o 
site linksmai laiką praleisti ir ne taip, kaip dabar kad rezig-, 
pasimokint to gražaus menb>—I nuoja iš vietos ligonių komisi- i 
dainavimo, o juk dainininkus j jos be jokios rimtos priežas-

myli; bile draugiškam ties tik todėl, kad pasitaikė į ■ Q .
apie juos, susispiečia, vieną mėnesį atlankyti 5 ligo- 38—40 ktagg street 
Chorui Pritariantis. niai; na ir šaukia, “aš nebūsiu,

žmones 
suėjime

MODERNIšKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
Brooklyn, N. Y.

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



BIUS AUDĖJAMS PHILLIPSBURGE, N. J
2065.22

101.50

Viso
. Lapkričio Men. ’

2 J. Mažeika
2
2
2
4

11
17

101 50 Musų dienrašiuose jau tilpo 
150^0 aprašymas apie Standard šil- 
54.00 ko 
64.00

Puslapis Kelvirtas

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

■ ir kelionės j 1 
jį. Gasiurias alga 
E. Rodgers kelionė -ir sug.

S STANDARD SILK KO: NUKIRTO UZDAR-
11.05

Piiinad., Vasąrfo 22, 1932
, „■ \ „ .i
, ’ j . r 1 ,, , ,Rezoliucija priimta vienbal

siai. - • '
Pirm. F. J. Madison.

%

*

jus matau. Dvi savaitės atgal buvau jus 
susitikęs šiame pat valgomajame kamba
ryje. Bet aš įsitikinau’tą vakarą, kad už
mušti žmogų jau ne taip lengva, kaip pir
miau maniau. Gal būt, kitam tai niekis, 
bet aš negaliu to padaryti.

Štai jau dvi savaitės, kaip 'sekioju jus, 
vakare nueinu ir laukiu prie jūsų gyven- 
namio. Valgau kartu su jumis chinų val
gyklose. Visur sekioju jus, kaip kokis jū
sų šešėlis, o užmušti negaliu.

Galvoju apie tai kiekvieną, vakarą; 
' kada praleidžiu jus, tai padarau' prižadą, 
i kad. jau rytoj tikrai jums btis galas, o tas 
“rytoj” ir vėl taip praeina. Aš esu pirmu 
kartu tokiame padėjime. Nebuvau kare 

1$ karto man tbu-

(Tąsa)
Taip, aš mačiau tada jus, kaip jūs vado
vavote sukilusiems~chinams ir puolėte ant 
mūsų koncesijų. Tiesa, jūs tada nebuvote 
panašus į mano universiteto studentą, bet 
vis tiek pažinau, kad tai jūs. Anglų kon
cesija, kurioje aš radau sau prieglaudą, 
buvo apiplėšta besitraukiančių chinų ka- i 
reivių, ir mus ant greitųjų pagriebė; dau- 
gelis nei nespėjome kaip reikia apsirengti 
ir nugabeno ant Anglijos karinio laivo, 
kuris prieplaukoje stovėjo, o ant krašto iš
sodinta buvo būrys kareivių ir jūreivių, 
jų tarpe ir mano sūnus. Kada prasidėjo 
mūšis, tai visą jį tėmijau per žiūroną. Ma
čiau, kaip įdukusi chiniečiu minia pradėjo . . . v
pulti prieplauka ir upės pakraštį, o priešą-p1 me^° p®uzmusiau 
kyje tos minios buvai tu. Spaudžiami ldū- j ™ zmgeidu sekioti paskui jus, kaip jus 
kušiu chiniečiu, mūsų kareiviai ir anglai blaškotės po miesto gatves, kaip jus elgla-

tės, tartum klėtkoje pelė. Jūs jaučiate, 
kad jus seka, kad jums anksčiau ar vėliau 
prisieis numirti’ nuo jūsų priešų, ir jūs die
na po dienai norite išlošti jas savo darbui.

jūreiviai pradėjo trauktis atgal. Mačiau, 
kaip mano sūnus bėgo surevolveriu ranko-1 
je, kad sulaikyti besitraukiančius jūreivius 
ir kareivius. Ant jo užpuolė chinečių mi- - . -
nia. Ir mačiau, mačiau savo akimis, kaip i dabar tas jau man įkyrėjo.
jūs pirmas pribėgote prie jo ir suskaldėte, Pagaliaus, esu senas ir bijau, kad as nu- 
jam galvą šautuvo storgaliu... Po to ne-' ’ ~ ~ ™
tekau sąmonės ir mane nunešė į laivo vi
dų. •

Nuo to laiko pasilikau vienui vienas; 
vienu šautuvo smūgiu jūs atėmėte viską 
nuo manęs. Mokinimas, kuris iki to laiko 
buvo man taip malonus, nuo tada pasida
rė nepakenčiamas. Kiek kartų bandžiau 
užsimiršti ir imtis darbo, bet visada prieš j 
mano akis atsistoja mano sūnaus į 
las, ir negaliu parašyti nei vienos raidės. |

Valdžia paskyrė man pensiją, ir 
venų. r~ 
Ir per metų metus sėdėdamas vienui vie- į 
nas kambaryje, labai tankiai galvodavau ' 
apie jus. Ilgai per naktis galvodavau, | 
kaip iš tokio ištikimo, nuolankaus, -suga- 
baus mokinio galėjote jūs pavirsti tokiu 
kraugeringu chiniečiu. Ir dabar tankiai 
einu prie universiteto ir žiūriu į veidus 
chiniečiu/ norėdamas perskaityti šią slap- 

‘tybę.
Buvau nuėjęs pas universiteto viršinin-

tarnavimą, kaip geriausi, išti
kimi piliečiai.

Tokius elementus turi dar
bininkai ignoruoti, niekur ne
duoti jiems pirmenybės.

Senasis gi komitetas, “sa- 
mozvancų” nustumtas, nieko 
gero nepadarė ir nebandė pa- 

| daryti. Nedarė jokio žings- 
inio, leido “samozvancam” su- 
1 šaukti audėjus į susirinkimą, 
leido keletui audėjų viešai nu
balsuoti ir nukirsti algas trim 

1 ;šimtam audėjų; prieš algų
kirtimą nebalsavo (ar, “nesų- 

J)a" I prato” balsavimo tvarkos). Tik 
a.Ę“ | vėliaus komitetas ėjo pas borais- Į

darbininkų pardavystę. 
64 00 Nors aprašymas pamatiniai 

140.00 buvo visas teisingas, bet pla- 
52.00 tesnių žinių trūko. Tad c(a- 
44.00'bar, geriaus išsiaiškinus daly- 

8.00 kam, dapildyteim, ant kiek tei- 
15.50 sybė leidžia del 
39 00 gerovės ir atsargos 
24*10'Bet veltui mūsų priešai prakai 
80.77 

300.00

351
403

1958
3954
3601
3661
2045
2155

171
3848

2530,
3159
3375
3533

A. SmaĮeris (pom.) 
R. Dovidiene 
J. Ūselis 
J. budis 
J. Barškietienė
L. Bartkus

20 G. Stevenson 
24 St. Jurgaitis

O. Bukausnienė 
40 V. Slegus . i 

V. Čęsna 
46 J. Rakauskas 
48 Ml špokas (pomirt.) 
j49 A.-. BenderavĮčius 

(Pomirtinės) 
'94 Ona Jasaitis
55 Si.' Lukoševičius> 
P. Masląvejkas orgapizator. 
J. Gasiunas Alga

Viso ( i
, Į j : Gruodžio
Izidorius Bartkus
M. Urbonas 
V. Sadula 
M. Toleikiene

4 S. Bendinaskas,.
i 5 J. Steponaitis 

7 A. Jansevičius 
(Pomirtinė

9 P. Lukšas
11 B. Viliušienė
12 J. Zubrus 

ir pomirtine
V. Barkauskiene
L. Bartkus

M. Naudžiūnas
J. Pikaitis (pomir.)
B. Narakas
K. Samitauskas 
J. Jankauskas 
B. Lach 
A. Valančius 
Mary Gates 
Ona Vasiliauskiene 
Ona Aikienė 
A. Ruibienč 
M. Špokas 
M. Skarinkevičius 
Ona Jasaitienė

50 Sofia Urmoniene
56 A. Glaubičius 
J. Gasiunas alga 
P. Mąslavskas organiz. 
“Laisvės” pren. 30 kp. 
“Tiesos” prenum. 51 kp.

Viso ---------------- h-

38

46

’ 2
i '2

3
4

13
17
26
26

i mirsiu, o jūs pasiliksite sveikas. O to pri- 
■ leisti negaliu, negaliu! Ir nusprendžiau 
|jau šiandien užmušti jus, taip, užmušti.

. Tyčia atėjau anksčiau, kad užimti šį sta
lelį iš užpakalio, kur jūs visada valgote. 
Aš nusprendžiau, kad iš užpakalio man 
bus lengviau jus užmušti. Bet jūs šian
dien kaip tyčia pavėlavote, o dabar prisė- 

! dote prie šio stalelio priešais mane, ir aš 
ua piicn| jaučiu, kad negalėsiu padaryti jums 
* --'"i galą. Taigi ir nusprendžiau panaudoti/.
... ! paskutinį būdą. Man rodosi, kad negalė- 

Tain aš niekam nereikalingi Vlū'l s«iu JUS užm,usti,. kol jūs apie tai nežinote, 
laip, a. n exam nei ei alinga pele. į manau ^a(į jeigu jūs žinosite apie grę- 

jsiantį jums pavojų ir ginsitės, tada man 
Į bus lengviau užmušti. Ir todėl nuspren
džiau jums tą pasakyti. Saugokis! Ginkis,! 
Šiandien, kada eisi iš sioš Valgyklos,'aš ta
ve užmušiu! >

Profesorius nutilo, bet tėmijotf’aiuTelan
kę per savo akinius. Pan Tcian-ke apie 
minutę laiko atydžiai žiūrėjo į buvusį pro
fesorių.

—Ar jūs norite, kad mes išeitume dabar. . . 
, ramiai nu-j v

27
35

38
40
41
41
41
48
49
49

darbininkų i 
ateičiai.!

3027 
'3392 
3497 ’

150.00 
8.00 

•57.55 
, .4.00 
100,00

1414.42
Men.

271
286
626 

3900 
3426 
3150

11.00
8.00
7.00

11.00
27.00
32.00

1081
3232
1979
555

3912

1659
1666
1719
2131

3549
3842
3310
3648
3642
3927
3533
2940 .

23.76
3754

150.00 
19.00 
36.00 
37.00 

150.00 
10.00 
3L50 
12.00

150.00 
14.85 
30.50

.93
67.50 
14.50 
45.00 
26.92 
35.00 
13.00

5.00 
65.00 
13.00 
53.85 

1,10.00 
100.00 

11.50
5.00 

.50

tavo sušilę, kad įtikinus darbi- 
nįnkus, būk korespondentas 
neteisingai aprašo dalykus 
laikraščius.

Praeitam aprašyme aš 
smerkiau komitetą del jo 
sileidimo. Dabar reikia 
kiau apie jį pasakyti.. Mums 
nesvarbu komitetas smerkti ar 
girti, bet svarbu supažindinti 
darbininkus, kad ateityje žino
tų, kaip turės komitetas dar
bininkų reikalus vesti ir gin- i 
ti, kad neišdavus darbininkus, sustabdysite, 
kad nenukirtus alg’as.

Pereitais metais komitetas 
gerai vedė kovas, nesidavė. 
taip lengvai algas kapoti, ne- i 
leido darbininkus iš dirbtuvės 
mėtyti; tai ir darbininkai ta
da palaikė komitetą su did
žiausia vienybe.

Štai vienas toks geriausias 
p a vyzd is :

Bosas išmetė vieną komiteto 
narį iš cįarbo. Darbininkai 
sustabdė visas stakles. Nuėjo 
komitetas į raštinę ir reikalau-: 
ja, kad bosas sugrąžintų tą 
darbininką i. darbą.

Bosas apsakė: “Aš tą dar
bininką išmečiau laukan; aš čios.

Sutrauka
spalio mėnesy 
lapkričio men. 
gruodžio mėn.

1,303.55

Įplaukos 
įplaukos 
Įplaukos

Viso
‘ 1 J

Išlaidos špal. mėn.
Išlaidos lapkr. mėn.
Išlaido^ gfupd. men.
' "i . 5» į ■ I į.

Viso ______________

2,071.23
1,715.71
2,188.01

Kasyklų Srityje Drg.
Mizaros Prakalbos

A.L.D.L.D. 9-to Apskričio Ri
bose Drg. R. Mizaros Marš
rutas Prakalbų apie Sovietų 
Sąjungą

Drg. Mizara išbuvo Sovietų 
šalyj ilgoką laiką. Ten aplan- ‘ 
kė svarbesnes pramonės, ūkio 
ir kultūros vietas. Todėl ir 
mums papasakos, ką sayo aki
mis matė bei patyrė darbinin
kų valdomoj šalyj. Nepraleis
kite nei vienas tos progos.

Prakalbos įvyks:
Vas. 22 d., 7 vai. vakare, 

Kirelevičiaus svetainėj, Frack
ville,; Pa.

Vasario 23 d., 7 vai. vaka- 
I re, Levulio svetainėj; Girard-

2. Jūs staklių ateityje nebe-

Kalendorių.

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

išas prakalbas rengia A.L.
D.L.D. 9-tas ir L.D.S.A. 6-tas

Pa.
Vasario 25 d., 7 vai. vakare, 

Mainierių Svetainėj, Shenan-

Apskr. Sekr. '
K. Rušinskienė.

Palengvina Skausmą 
Nekentėkitc reumatiškų gė

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonka linimehto

PAIN-EXPELLER

są teirautis ir gavo sekančius 
pareiškimus:

1. Algas “nusikirtote” po 
centą ir pusę, tai to jau nebe
gausite atgal.

ville, Pa.
Vasario 24 d., 7 vai. vakare, 

Tai šiuo krizio laiku bosą J Lietuvių svetainėj, Kulpmont,
■ sustiprino “samozvancai.”

Tapo sušauktas antras susi
rinkimas, bet nei nebuvo ban
dyta atšaukti pirmesnio nele- i doah, Pa. 
gališko susirinkimo balsavi
mas, bet atsikartojo ta pati

* 1 I I I V I

agitacija už algų nusikirtimą, j Apsį,.įčiai.
ir Vėl leista per viešą halsavi- j 
mą nusikirsti algas. Bet prie-1 
šingo balsavimo neleido. Mat, 
jie supranta, kad balsavimas 
už nusikirtimą algų nesudaro 
didžiumos, tai dalykus kraipo 
ir vėl varo per balsavimą iš 
kairės, bet pasekmės tos pa-

Trečiu kartu leidžia 
ir jums sustabdysiu stakles ir, balsavimą iš dešinės, irgi tos 
galėsite eiti laukan.” I pačios pasekmės.

Darbininkų komitetas paša-; 
kė: “Jūs, ponas bose, nebetu 
rit ką sustabdyti, nes 
stakles jau dabar mes 
sustabdėme.”

Bosas net krūptelėjo 
gąsčio, ir pasakė: “Eikite ir Į 
paleiskite stakles, o aš tą dar-' 
bininką grąžinu į! darbą.”

Šitokis kovos būdas yra vie
kas iš geriausių ; Vienas už vi
sus, ' visi už vieną-—darbinin
kų vienybėje'galybė.

Dabai; nėra ko kalbėti apie 
Intrąjį komitetą, kuris turė- 
:0 eiti pareigas, kaip sargas— 
dabotojas darbininkų reikalų. 
Apie ji teks kalbėti vėliaus, 
les jj nustūmė j šalį “samoz- 
izancų” komitetas.

Tai dabar dar reikia pasa
kyti šis tas ir apie “samozvan- 
?ų” komitetą (nors bandysiu 
išvengti, kiek galima to paties 
kas jau pirmiaus tilpo). Tai 
lis ‘Jsamozvancų” komitetas 
larbininkų algas nukirto, kaip 
kirviu, šio komiteto vadai va- 
■’ė agitaciją boso naudai; sa
kė, “jeigu jūs nepasiduosite 
ilgų kirtimui ir eisite streikuo- 
;i, tai mes eisime streiklau- 
žiauti.”

šitie komitetiniai agitato- 
•iai buvo kaip ir užbaigę sa- 
zo darbus, ir kokiem galam, 
’odos, dar varyti agitaciją, 
kad likusieji darbininkai prie 
iarbo nusikirstų sau algas po 
misantro cento nuo masto? 
Suprantama, kad jie nepaisė, 
kokia darbininkų padėtis bus 
rytoj, bile tik jie patys darbo 
gaus už kelius dolerius. Dabar 
iie teisinas save, sakydami, 
kad ,<,‘čia ne unija, tai nereikia 
norėti, kad mes būtume stip
rūs , kovotojai.”

O pusmetis ąfgal jie girda
vosi, kad jie1 “geresni kovoto
jai ir ;už unijistus.” Vėliaus, 
už keleto dienų bosas prilipi
no pareiškimą (notą), kad jis 
esąs “labai pasitenkinęs, kad 1 
darbininkai nusimušė algą.” 
O tikrenybėje, tai jis buvo pa
sitenkinęs savo “komitetu.” 
Ir ve faktai. Jeigu komitetas 
kovoja už darbininkų reikalus, 
tai jo nariams darbą sunku 
yra gauti bent kur, ypač šiuo 
krizio laikotarpiu. Labai daug 
audėjij negauna darbo ant au
dimo, o “samozvanciški” ko- 
mitetinin'kai gavo darbus. Vie
nas pasiliko toje pačioje dirb
tuvėje, o kiti gavo Stewart 
Silk kompanijoj, suprantama, 
su gera rekomendacija nuo 
pirmojo boso už tokį jam pasi-

O kuomet priešingo baisa- j 
i vimo neleidžia, kad algos pa- 
isiliktų nenukirstos,—tad kaip Į 
i galima pateisinti “nekaltybę” 
' tų komitetų ?

iš iš- i ' Audėjas.

visas 
patys i

Rezoliucija už Paliuosavimą 
Scottsboro Jaunuolių

Atydai...............................................
PATRUKUSIŲ ŽMONIŲ

Ar jūs norite
' PATOGAUS SUVERŽIMO 

ir užlaikyti
SAUGIAI IR GERAI 

PATRŪKIMĄ? .
LENGVUTĖ PARAIŠČIO 

PADUŠKAITft
Naujas išradimas. Uždengia visą 
patrūkimą; gelbsti sutvirtėjimui; 

išvengia trinimosi ir t.t.
Vienlinka ($1.50) Paštas 1 .

‘Dvilinka ($2.50) Apmokamas 
Tinka bile šonui. ' , 
Miera Nereikalinga

PINIGAI BUS SUGRĄŽINTI, JEI 
.. NEBUSITE PATENKINTI. ..

UŽSISAKYKITE ŠIANDIEN 
Literatūros prisiusime ant 

pareikalavimo

$5,974.95

2,065.22 
1,414.42 
1,303.55

$4,783.19

Lieka —.-s —'—-------- $1,191.76
Spalio 1 d. čekių skyritij' : 240.00 
Išimta iš . New Kensington , , (

, banko ir ant čekių padėta 1,219.48

Viso sausio 1 ant čekių'
 j < Pinigai ant Taupymo 

—-Kaip jums geriau patinka,-^-atsakė

ką; jam įrodinėjau, kad mūsų kultūra, per- valgyklos?—paklausė jis
kelta į Chiniją, tampa mums patiems pa- gišluostydamas lūpas, 
vojinga; kad mes, mokindami chinus, pa- . Tr ’ ' ’
tys kasamės sau duobę. Įrodinėjau jam, prof ešerius.

Pan Tcian-ke tylomis užmokėjo tiž' vai-j, viso 
gį ir atsistojo. Prie durų jis pirm savęs' ^niSmt^’ Bank 
praleido profesorių. Bet profesorius apie i 
minutę laiko ginčijosi, katras turi pirmes-, 
nis išeiti, pagaliau, patsai pirmas išėjo.

Ant gatvės kokį laiką abu ėjo' tylomis; 
greta. Už penkių minučių kelionės jie at-1 
sidūrė prie Seine upės mūrinės tvoros. Su-1 
stojo. A |

—Pasakykite ’ jūs man,—pradėjo profe
sorius,—pasakykite, kad jūsų loska, kodėl 
jūs, chiniečiai, taip neapkenčiate europie-' 
čių, nuo kurių jūs tiek daug išmokstate ir 
kuriems tiek daug esate skolingi? Apie 
tai aš visada galvoju ir negaliu surasti sau 
atsakymo. O kada padarysiu jums galą, 

Grįždamas iš policijos stoties, užėjau į tai jau negausiu atsakymo, ir vėl nerimau- 
ginklų sandėlį, ir nusipirkau 6 šūviu revol- i siu. Atsakykite man į šiuos klausimus, 
verį ir nuo to laiko medžioju, jieškodamas jeigu tas jums nedaro kliūčių, 
jūšų. Tankiai ateinu į chinų valgyklas ir

vojinga; kad mes, mokindami chinus, pa-

kad reikia visus azijatus išvyti iš univer
sitetų, bet jis palaikė mane už pamišėlį ir 
parvedė iki mano namų.

Jau buvau jus pradėjęs apmiršti, kaip 
štai vieną kartą ant gatvės sutikau jus ir 
iš karto pažinau. Jūs ėjote greitai, skubo
tai ir nepastebėjote nei manęs, kada aš 
prieš jus sustojau, kaip įkastas.

Per visą naktį galvojau apie įvairius bū
dus, kaip jums atkeršyt, o auštant nuėjau 
į policijos stotį ir įsakiau areštuoti jus. 
Man atisakė, kad jie patirs dalyką ir kada 
sužinos, kur jūs gyvenate, tai areštuos, bet 
aš abejojau, ar jie imsis tokių žingsnių, 
nes daugelis jau skaito mane bepročiu. Ir 
tada patsai nusprendžiau užmušti jus.

—-------------------- ,------------------------------------------------------------

APIA Atskaita ui Spalio, Lapkričio ir i
Gruodžio Mėnesius, 19Ž1 Mėty į

Kp.
2
3
4
5
6.

•V
8
O /

10
11
12
A3
14
15
16
17
19
20
22

24
25
26
27
29
30
81

. 32
33
34

(Daugiau bus)

Kp.
2
3
4
4

Union Savings " Bank 
nuošimtis

Viso
Farmers Dep.

Nuošimtis
%t. Bank

Firšt National Bank

Viso -----------------------
Viso Pinigai

Taupymo skyriuje
Čekių skyriuje
Pas Centro Sekretorių

Viso'
Draugijos inventorius
Du “Laisvės” Šerai

Viso A.P.L.A. turtas
J. Gasiunas
A.P.L.A. Centro Sekretorius

2,651.24
K nygučių

, 1,828.48

1,865104
7,189.31

144.00

7,333.31
4,091.20

58.48

4,149.68
1,992.64

$15,340.67

15,340.67
2,651.24

50.00

18,041.91
934.75

10.00

$18,986.66

BINGHAMTON, N. Y

ĮPLAUKOS
Spal.

150.64
31.72

128.34 
26,07

33.52
23.29
59.82
83.40
32.98
31.88
10.12
15.91
8.21

52.07
25.14

7.00
11.33

20.32
14.46
43.77
23.09
11.85
45.69
22.80
19.93
20.23
20.88

i Mes, Youngstowno, Ohio, lie- 
i tuviu darbininku masinis susi
rinkimas, įvykęs vasario 14 d. 
Lietuvių Kliubo svetainėje, 
protestuojam prieš kapitalistų 
rengimąsi nužudyti 9 Scottsbo
ro negrus jaunuolius. Reika
laujame paliuosuot juos ir vi
sus politinius kalinius.

BER COMPANY
Box 849 Dept.—F. X.

Pensacola, Florida

DARBAN IŠBAIGTI PLATINTIDARBININKU
DAR TUKIME 750 EGZEMPLIORIŲ

Lapkr.
152.49

26.67
150.87
46.17
23.59
13.81
12.55
80.49
19.42
43.65
19.93
18.92
9.90
4.66

31.05
20.61

24.88

29.03
23.75
62.62
30.84
11.11
46.56

25.18
46,78
12.25

36Gruod.
140.12
49,21

165.32 ;
31.95 |
32.88 |
37.19
19.64
69.24 44
20.97 ;

i 45
į 46

47
48
49

38

i 41
42
43

11.60 
15.09 
15.62
54.35
10.41
54.55
99.10
13.86 
46^7 
42.81

22.04
24.60
16.82

.68.76
15.32
40;n

. 62.25
19.22
18.64

9.19
23.48
13.44
6^.10
8.61

77.64
65.19
29.82'!
35.14
52.56
53.97

i
8
9

12
13
14
14

C. No.
403
624

3803, 
'3324
2105 

tlQl« 
1161 
36^5 

; •• 555 
4347 
• 1372

Paš. 
82.00 
58.00 
21.00 
33.30 

‘ 7.00
65.50 

, 15,50 
170'.82 
46.00 
29,0.0 
54.00

38.58 '
10.91
12.13
20.42
28.68
38.68
19.11
15.58
25.13
4.98

43.89
14.92

121.26
18.63
19.88
48.50

50

51
52
53

54
55
56
57
58 
Pav.

17.05
11.21

113.19
31.43

108.08
3.06

65.14
48.32

125.66
100.24
26.08
15.20

. 8.24
48.74

10.14
t . 10.26

50.74
22.65
42.49

10.66

124.70
68.39

1'6.93

36.25
42.29
22.64 Viso

13:29
35.97 ‘
11.50

2071.23

47.23
15.24 
11.07 
4.96 
4.74

- 1715.71

12.59
100.47
41.57

107.44

35.68

80.37
56.65

. 15.05

17.73
«

' i&39‘
8.48
2.76

2188.01

19
22
25
30
30
33

2922
2396 *
3133
3222
1906
2017-
3910

Išmokėjimai Spalio Mėnesį * ' •
Vardas 

A. Smalerius 
A. Greičius 
V.. Judžiantavičius 
J. Valentukonis
O. Vilčinskienė 
,J.i Bikinas, z j 
J. .Raškinis ' 
J. Jocius 
Ign.' 'Zubrius 
V. Urbonas [
H. Kizevičius

‘ I
Mary Petkunas

Pomirtinė ‘
F. Kigas ,' 
A. Rezgevičius 
A. Smeltzer 
J. Leonaitis 
J. Turauskas 
A. Kąjutis

35 J. Jalikauskas <
J. Aimanas 
A. Janušas 
V. Vaičikonienė
P. Lengvinienė 

M. Baublienė 
P. Vistart
I. Macijauskas 
P. Jasaitis , 
R. Johnson

ir Pomirtinės 
51 A. Gayla 
53 K. Sungaila 
45 B. Petronienė

3 J. čirvinskas 
Rųbd. Artojui ąven, 
“Laisvei” liž spaudą 
W.I.R. niainieriatnš ' 
A. Žvirblis pusmetinė alga

37 .
38
38
38 :
40
42
44
49
49

3078' 
3224 
3853 
3304‘ 
2585 
3947 
2951 
2959

3507,
3207
3404

150.60
182.85

10.00 i
10.00
37.15
83.20
65.00
13.92 •
10.00
66.00
80.00
46.40
60.00
94.70
17.00
14.00
30.00

150.00
130,00
48.18
42.92
6.Q0.
2.00

40.48
,'21.50

A.L.D.L.D. Kuopa Neteko 
10 Narių

Nežiūrint, kad pereitų me- 
įtų A.L.t>,L.D. 20-tos kuopos 
finąnsą sekretorė, d. Žukaitė, 
drąsiai pareiškė centro sekre
toriui, kad “pasistengsiu grėi- 

1 tai' višas duokles iškolektuoti 
ir prišiųšti” ; i nežiūrintį kad į 
kuopk £auta; 4 haūjii nariai, o 
mokestis pagelbėjo' sekretorei 
kolektuoti ■ ir ; kiti nariai, * ta- 
čiaus kuopa sumažėjo visa de
šimčia* narių. Užbaigiant 1930 
metus' buvo 84, o dabar liko 
74. (Jei kuopą 10 narių nu
puolė, tai nebūti) ku)om pasi- 

j girti; bet ir drg. J. turėtų dau- 
I giau pasidarbuot kuopai. — 
Red.); Už šiuos metus jau 20 
narių užsimokėjo duokles.

Aušros ChorMs pažadėjo su-* 
simokinti scenos veikalą “Vė
ją sėji, audrą pjausi” ir suloš
ti A.L.D.L.D. kuopos naudai. 
Bet kuomet reikėjo tai pramo
gai z išrinkti biznio komisiją, 
tai nariuose pasirodė didelis 
nenoras befit kiek pądirJ^Mj. 
Manau, negalima primetimų 
daryti tiems, kurie djrba kitų 
ofganizApijų, reikalais, bet gi 
yra* ir nieką neyęikat|Čiy,, o ir 
jie atsisako. Vargais nega-

Jais bet gi komisija susidarė. 
Jon įeina: šimoliūniene, Gir- 
nienė ir Vaicekauskienė.

Jei jis liktų neišplatintas, tai 750 darbi
ninkų būtų nuskriausti apšvietus 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 *
nauda darbininkams.

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

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

Visi litera* 
kurie pir-

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
46 Ten Eyck St. B
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shoot baskets, Coach Skinney 
explained; “Always shoot 
shoot for the center of the 
basket; never depend on the 
back board. Shoot with 
full lenght of the arm

oav , xcn^io. uuo io j ]00p the ball, so that it will 
basketball season, and we got drop into the center of the 
to get the team into shape to basket. Don’t snap your arms 
play the guys over on the next I when you shoot or this- will 
block.”

“But where are we going to 
get the baskets to practice?” 
piped up Shorty. “That easy,” 
was the reply. “All we got 
to do is get a few barrel 
hoops. We’ll make balls out 
of old derby hats. They’re 
round and hard and we’ll 
stuff ’em and sew ’em 
gether.”

“How about the court?”
.Shrimp was struck by

idea. His father was a car- an jnWard two-handed twirl 
penter and had a tape meas-, lor a chest shot from in front,” 
ure. Joey’s father 
son and had line 
for marking.

“Well, let’s get going, and the neighborhood,^ who were 
collect the stuff.” ]

“Go to < 
he’s a barrel 
the hoops.”

“Yea, but 
gang’ll keep 
all the time.”

“Well, we 
baskets, so let’s organize Jen
nie and the other girls into a 
team,” suggested Skinny.

Skinny volunteered to see 
Jenny at once. i story will be continu-

THE SCHNOZZLERS

By Al Harris
Say, fellers, this is the

the 
and

to-

an

throw you off your balance. 
Stand straight and make the 
wrist snap the ball out of the 

; hands.” 
I

They practiced shooting 
' baskets. Skinney showed the 
j team how important it was to 
• get “English” on the ball by 
1 a twirl of the wrist as the ball 
leaves the hands. “Twirl out
wards when you shoot from 
the left and inwards when 

.you shoot from the right and

węre not just workers that he j 
paid wages to; and that could | 
leave the job if they wanted I 
to. No they were his proper
ty.

Of course, the teacher -will 
tell you that “everybody” had 
slaves in those days. But that’s 
the bunk, 
dy” would 
slaves, too. 
Negroes as 
that, there 
of white people Who did not 
own any slaves at all. They 
were called “free,” but as 
small farmers and workers 
had nearly as touh a time as 
the slaves.

Washington and the rest of '

I I? TT I WT F1 C *7 1 WT’tf ČL jgaudinejimas pasaulio dar- džia mainierius iš darbo se-
V lt 1 Into Zin 1U O l“ntinė^ kamai: sausi0 mSne8i atlei; 

'jai,, o tuo tarpu leidžia jail do 4,950; vasario pabaigoje 
plėšti Chiniją, idant pasiro 
dyti, kad jie “priešingi 
r ui.”

( renegato Loveątono atsiųsti 
gengsteriai pereitą penktadie
nį laukan išmušė vienos dide- 

r lės šapos darbininkes, tai jos
i nėjo į prigavikų stfeiką; josi 
į visos atmaršavo į kairiosios! 
unijos streiko centrą ir prisi- 

NEW YORK. - Iki pereito <i6j0 pTrie šių streik‘e-
* nų. Jąsias streikieriai entu

ziastiškai pasitiko; daugelis tų , 
merginų taip susigraudino, 
kad net apsiašarojo, pareikš
damos, kad Bendro Fronto 
Streiko Komitetas ir kairioji 
Adatos Darbininkų Industrinė 
Unija .yra vienihtėlės Organiza
cijos, kurios ščyrai kovoja ųž 
sjųvyklų darbininkų reikalus.

70 Siuvyklų Pasidavė 
Karingam Suknia- 

siuviy Streikui

į atleis 5,780; o kovo mėnesį Kcl’" j
! išmes i bedarbiu eiles dar v v
į 4,000 alginių vergų.

Mainierius Meta
Because “everybo-
take in the Negro
They didn’t count 

people. Besides 
were lots and lots j darni streikierių reikalavimus.

i Tai pavyzdys, kaip darbinin
kės ir darbininkai, vadovauja
mi kairiosios unijo's ir Bendro 
Fronto Streiko Komitetų, gali 
laimėt pergalę net dabartiniu 
krizio momentu.

Kaip jau pirmiau minėta, ^chlesingeriniai, vadai buvo 
-.............. ’ • ...................... i.ba-ndę sudaryt savo monelnin-

penktadienio bosai 70 šapų 
pasirašė sutartį su kovingais 
savo sukniasiuviais, patenkin-

Bell Phone, Poplar 7545

BERLYN.—Ruhro srity
je kasyklų savininkai atlei- GRA BO Ki I1 S- u N D ERTA K ER 

ttbnlramtiojH tr Ixidoja nuatfrusiot tol 
dvokių kapinių. Norintieji geresnio pa- 
larngviiro ir oi t stag kuinu naSifldimo 
valandoje kaukitės pas mane Pas aaane 
galite gnvll lotos ant visokių kapinių kag 
raris naiosa r,etoso tr už trasa vs.ln< „

vinį-, cmt f f n i Schlesingeris ii*7 kiti vadai sė-JiDe!?mę sudaryt savo moneimn-
the iich got the pool people . • komnnnienos uniios Th kiška demonstracijukę gatve- . to fight that war. Sometimes1 !tosl°®. ^ompamcnos unijos, Ih-, . - . .J v *i ternational Ladies Garment; sc’ iaDai mažai kas su jais

d ' m for ■■‘ ibortv ” Bui tho' Worked, paskelbė savo f eike- «į buvo pas juos panašu į 
i % . ... ' I ri&ka streiką, susimerkdami su laidotuvių procesiją, o ne j de-. ilgui nu nueriy. diu uie i ,V1 . ,
I poor got no liberty out of it.' P“1'?. stre.,k^ susimerkdami su
I Sometimes they hired soldiers I , i darbininkių ir

* streiką. ’__________o„..........
But, jušt like Hoover cheat- triksas nevyksta; tūkstančiai 8>b00 

mostly unemployed, lined the ed the 4-soldiers out of the jo unijos darbininkų supranta. Į

was a ma- ( explained Skinney. 
and string

Mr. Schnozzle, with half by offers of pay.

i laidotuvių procesiją, o ne į de
monstraciją. Iš antros gi pu- 

kairiosios unijos streiko jišardyt tikrąjį nP 
darbininkų •ses’ .

Bet Schlesingeriui tas demonstracijoj dalyvavo kokie l
darbininkių ir darbinin-

Jennie’s 
I maker,

father; į sidewalks watching the boyš, cash bonus, so did Washington kad tai yra naujas jo purvi-j 
and get1 and girls practice. Schnozzle cheated his soldiers out of nas monas, kurį prieš darbinin-

K. Siūlinis.

and herJennie 
hanging around

gotta have the

was speaking with some of his their pay.
neighbors and seemed to grow sore about it“anF published

their pay. The soldiers got YORKO IR NEWkus daro schlesingeriniai par- NEW 
davikai. Todėl vieni kompa- JERSEY VALSTIJŲ 
ničnos unijos nariai tuojaus! DRAUGIJOMS 
prisidėjo prie kairiosios Ada-! 
tos Darbininkų Unijos streiko;

i kiti tebedirba, ir tiktai palygi-
; the Detroit convention of the 1 namai nedaugelis išėjo į tą 

He went Į prigavingą streikelį.
Todėl ir matome tokius 

prajovus.” Patys bosai su

elated over an idea. Before 
the team went into action 
again, he drew them into ajswjnd]ed 
huddle and whispered some-!did just’like Hoover did at 
thing. , ‘ "

; American Legion. 7’
| to the soldiers’ camp and talk-' 
i ed to the officers, and made

what is called the “Newburgh 
Address,” kicking about being 
________ And Washington

Before one could say Jack ! efi in the March issue of the these officers force the sol- policija veja laukan iš šapų
Robinson the boys were all to- New Pioneer. The ending is djers t0 “forget

■ ~ ------ - ------ Pio- 'gether again on the lot.
it.

And that, boys and girls, 
is the “Father of his count- 

This will be only one of ’T-”

a surprise to everybody.
• Old man Schnozzle walked neers not only know how to ! 

out and wanted to know what P^y, but know how to fight, wa 
the gang was doing on his lot. also. This will be only one of ( U • 
“Aw gee, Mr. Schnozzle,” said a series of feature subjects, 
Skinney, “we ain’t got no oth- that will make the March issue i 
er place to play. '

“Well, you kids ought to be tiest yet.

He stood watching tus c°Py ahead of the time 
ivuo from your nearest Fl____

The fol- Troop, or send enclosed stamps interesting features which are 
viiv ( " • single copies or yearly contained in that number, 
gx-1 subscriptions to the New Pio- y°u can buy that copy at your 
The i neer, Box 28, Station D., New nearest Pioneer Troop, or wri

te in to the New Pioneer, Box 
28, Station D., N .Y. C., or 
better still, get the magazine 
every month for a year by I 
subscribing for it, at 50 cents 
a subscription.

playing in the school, but you 
can stay.” 1
them with a very serious ex
pression on his face. '--------

of the New Pioneer one of the j 
Every reader cf, 

Pioneer Corners should order

from your nearest Pioneer

This story is taken from a 
of' story by Harrison George in 

the February issue of the New- 
Pioneer. If you want to read 
the whole story, and other

į savo darbininkus į humbugiš-
1 ką streiką; o Schlesingeris 
siunčia ginkluotus gengsterius, 
kad išmuštų iš dirbtuvių “sa- 

j vo” darbininkes ir darbinin- 
■ kus ir taip priverst^ juos ne
va “streikuot.”

Bet kada Schlesingerio

šiuomi pranešame, kad A.L. 
D.L.D. 2-ras Apskritys turės 
savo pikniką 26 d. birželio šių 
metų. Yra užrand-avota Pro
gress Hall, Linden, N. J., kur 
šis piknikas įvyks. Tat pra
šome kitų organizacijų tą die
ną nerengti jokių parengimų 
ir kviečiame visus šios apie- 
linkės lietuvius darbininkus 
dalyvauti Antro Apskričio 
piknike.

. A.L.Ė.L.D. 2-ro Apskr.
' Protokolų Raštininkas >

ir I A. Lideiki^ne.

Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 
žemą kainą, i 
.nuliūdimo va
landoje šauki- 

tis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS. 
Resident) ja: 13 West 3rd Stieei 

Tėl.: So. Boston 0304-W

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

lowing day, Shnozzle gave the I single copies or yearly , 
gang a new basketball.
citement? No end of it! ----
gang got into a huddle and I York City, 
you could hear them cheer!
Schnozzle for miles around. 'GEORGE WASHINGTON,

Skinney ordered the team Į “THE FATHAR OF HISj 
back for a “pep” talk.

“Fundamentals! That’s what 
beats any team. If we know 
how to hold the ball, dribble 
it, and shoot baskets, we can 
lick the best team in the 
world.” The team that knows 
its fundamentals is the team 
that’s gonna win.”

“First, we’ll pass the ball 
in a circle standing like this.” 
With both hands Skinney 
grasped the ball on either si-

COUNTRY?’

contained in that number, Šiaurinės Dalies Draugams ir Draugėms
PITTSBURGH,.,^Pa.—šiauri-/vakare. Visi' kviečiami; laiku 

nėj miešto daly 'randasi A.L. i dalyvauk
i D.L.D. kuopa, L.D.S.A. kuopa,; > A>L.D.L,p. I Apskričio
I a r> t a t ižu.n«; J. Komitetas.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Hushing 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 Rtisiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- vrok
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais jp- įBs
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su \
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperiinui veltui.’ \ r Į
MOTERIMS PANEDĖLIALS IR UTAIWINKA1S, nuo ' /
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- /
ro vanojimosi kambarys. Didelfs, oringas miegojimui Į_
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

This month, February, we 
are sure that tbe teachers 
and the bosses’ papers will be 
spitting out a lot of patriotism 
about George Washington. 
Now it is as plain as the nose 
on an elephant’s face that if i ihe 
the capitalists can teach every ■ 
kid to believe that a dead pre- • 
sident was a man so honest i 
and correct in everything that I 

de and threw it from a bent j every kid must take off his i 
elbow position. “That’s what (hat ; . .
we call the snap,” he explain-1 that president’s name is men- ■ 
ed; “we can do that with both tioned, why it is a lot easier' 
hands or one hand when we to make the same kids believe 1 
get good enough. Anyway, that the president who is li-; 
we’ll practice that for ten mi-1 ving right 
nutes every day.”

After five minutes of prac- 1 
ticing the “snap”, the throw | 

the ball for a throw, instead c^ltallehpT?s,den,t .ne.ver I 
of bending our arms, we keep 
our arms stiff and throw the 
ball with our bodies;’ either

; HINKEY DINKEY 
LEY BOO

BAR-

By Comrade Joseph Bizyk 
Warren, Ohio, 

marchingworkers are 
street

Barley Boo 
;'The workers are 
i street

Barley Boo 
i The workers are 
I street

marching

marching

down

down

down

and look respectful when • To tell Mr. Hoover they want to 
i Hinkey Dinkej- Barley Boo 
i —o—.
: Hoover is a helluva guy 

Barley Boo
I Hoover is a helluva guy

Boo

a Irow, is also 
great and good” guy.
That’s why they tell you! 

j that George Washington, the j

Barley Boo

Barley Boo
Hoover is a helluva guy
He says we’ll eat pie in 

by and by
Hinkey Dinkey Barley

—O'

trying as

the

Boo.

told a lie. What a whooper, i 
eh? Because if Washington 

' never told a lie, he was the 
from above, the sides, or from President of this country, 

Kzv ,.,54-k 1 that never did.
You know that story, don’t 

cherry tree

The bosses are 
they can

Barley Boo 
The bosses are 

they can
Barley Boo

The bosses are 
they can

To cut the workers’ wageb
Hinkey Dinkey Barley

a helluva

a helluva

trying- ąs

trying- as
below. This can be done with 
one hand as well as two.” I

After five minutes of the: you, about the 
throw, the players divided in- Washington was supposed to 
to twd teams for practice, have cut down when he was a 
“We have to learn to receive kid ? When asked by his dad 

continued Skinney. how the tree was cut down, 
according to the story he re-! 
plied: “Father. I cannot tell | 
a lie, I did it.” WJ!, beye 
and girls, that never really' 
happened. A fellow by the 
name of Mason Locke Weems 
just made that story up after 
Washington was dead. This 
chap Weems was a preacher,

I and preachers are used to tell
ing lies about everything, so 
it was easy for him to make up 
another one apout Washing
ton. Somebody had to make 
up a good reputation for 
George, as the one he had 
wasn’t so good.

You see, Washington was a 
alave owner. Yes, he owned, 
just like you might own al 
tack of potatoes, more than 
three hundred Negroes. They J ' _ .

the ball, 
demonstrating as he spoke. 
“Keep the right hand on top 
of the ball and the left under 
it, both hands held at a slight 
angle and close to the chest. 
Use the chest as a wall to stop 
the ball in case the hands are 
butter-fingers. The ball must 
not be thrown but snapped in 
a short pass; a sort of hook.”

Skinney lined both teams 
opposite each other and made 
one player from one team 
dribble the ball down to a 
player on the opposite team 
who in turn dribbled 
to the first team.

“Dribble close 
ground,” he shouted, 
rush — get the feel 
ball with your fingers only.”

When they lined up to

it back

to the
Don’t 

of the

hard

hard

hard

again 
Boo.

I A.P.L.A. kuopa, Lietuvių Dai-. 
lės Ratelis ir nemažai skaity
tojų mūsų komunistinės span-j

Idos. Tačiaus veik jokio dar-' 
bininkiško veikimo šioj vietoj 
ųesimato. Minimos kuopos vi
sai nesusirišę su darbininkišku 
veikimu. Reguliariai ir susi
rinkimų nelaiko.

I Tokia padėtis, kuomet ‘be- j 
darbe nuolatos didėja, kuomet i 
karas jau prasidėjęs, kuomet; 
mums visiems reikia daugiau' 
veikti, negalima jokiu būdu' 

'toleruoti. Mes turime ką nors ’ 
daryti, kad tą blogą padėtį pa- i

| keitus į gerąją pusę. Mes tu- ;
rime iš pamatų viską išdisku- eios Austrijos pinigai 
suoti ir visą veikimą pastatyti Austrijos valdžia nepriima 
ant kojų. - *

Tam tikslui šaukiama visų 
draugų ir draugių, viršminėtų 
organizacijų narių ir mūsų 
spaudos skaitytojų susirinki-

i mas ketvirtadieny, vasario 25, 
as • Užkuraičio Name (buvusiam

| A.P.L.A. 1 kp. name). Jūs 
i esate kviečiami šiame susirin-
I kime dalyvauti. Taipgi pra
šome pranešti ir kitiems drau-

Į gams bei draugėms, kad ir jie
Į dalyvautų.j , . ■ < •'ii

Susirinkimą šaukia A.P.L.A: vv, . v.
4-to Apskričio Komitetas. Ko- sčioniųi Valstiečių. 1 artlja 
miteto įgaliotinis; d; J. Gasių- laikė konferenciją ir Tlutaro

. . • I . . . a • T •

Austrija Nepriima Savo 
Pinigų; Nutraukė Ryšius 
Su Sovietų Sąjunga

JUOZAS KAVALIAUSKAS

the

the

the

eat

as

time

time

The bulls are having 
Barley Boo 

The bulls are having 
Barley Boo 

The bulls are having 
To .keep the strikers in the mine 

. Hinkey Dinkey Barley Boo. 
—o— 

Well, boys ' The cops are having a 
Barley Boo 

The cops are having a 
Barley Boo 

The cops are having a 
Keeping Pioneers off the Picket Line 

Hinkey Dinkey Barley Boo.

The Unemployed 
the top 

Barley Boo 
The Unemployed 

the top 
Barley Boo 

The Unemployed 
the tbp 

And drenched th 
rity slop 

Hinkey Dinkey Barley Boo. 
• —o—

The A.F. df L. can go to hell 
Barley Boo

The A.F. of L. can- go to hell 
Barley Boo

The A.F. of L. can go_to _hell 

Hinkey Dinkey Barley Boo.

a helluva time

helluva time

helluva

hėlluva

time

time

0----
Council went j over

Council went over

Council went over

j bosses with cha-

nas raportuos apie veikimą. 
Paskui seks plačios diskusijos

Iki šiol gyvavo prekybos • 
sutartis tarpe Sovietų Są- Į 

j jungos ir Austrijos, 
j štai Austrijos valdžia 
įsprendė, kad Sovietai turi 
jiems mokėti už tavorus 
amerikoniškais doleriais. 
Sovietai sutinka mokėti pa

ke t

Bet 
nu-

ir todėl > panaikino prekybos 
sutartį su darbininkų tėvy
ne. Tai toks baisus bank-1 
rūtas apėmė Austriją, kad | 
net savo pinigų nebepriima! [

Valstiečiai už Komunis-

BERLYN.—Badeno Krik

būsimuose prezidento rinki
muose remti kandidatą Vo-

ir pasibrėžimai,. kaip pradėti | kįeĮįjOg Komunistu Parti- 
daugiau veikti. . Kalbėsime, • , *4 m, i C Tz^
apie bedarbių organizavimą, ■ Jos’ ^g- Thaelmann. Kol e- 
apie kovą prieš naują karą, ’ rencrjQjdalyvūvo 7o dele- 
apie tvirtinimą mūsų organi-! tų, didžiumą laimėjo ya1’" 
zacijų. Todėl jūsų dalyvavi- 'gingieji valstiečiai, 
mas labai reikalingas. ;

Draugai! Gana snausti ir 
nieko neveikti, kuomet mūsų 
gyvenimas reikalauja veikimo. « . . • c
Meskime šalin apsileidimą. Į pį6k3fW.Utl 
Meskime šalin bėviltę. Visi j 
stokime revoliučinin darban. 
Stiprinkime mūsų judėjimą.

Vėl Prašo Japonija

___ _ GENEVA. — Tautų Ly- 
Tlktai per organizuotą veiki- ga .dar' pasiUlltUs vieną ir 
mą mes ką nors galėsime-at-i “paskutinę” notą Japonijai? 
siekti. Kitokios išeities mes ’ —
visai nematome.

lUžkuraičip k'liubas raudasi
kurioj'Anglijos, Francijos 
ir kitų šalių imperialistai'

IvJ JU AVviJ. A1X V< KJCIO X vLCXOiX « • a?-X • j 1 1 j •

po sekamu adtesti:: 1888 Med- P*aso w japonus SUS-tabdytj;
Jey St., N.S. Fittabiirgh. Su
sirinkimas prašidės 7:8t) Vali

kapą Chinijoje. .'Tap niekus: 
daugiau, kaip ■bjaurus ap-i

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. 16 
Smokite šio amato seniausioj ir ge

riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė ųietuviška-Amerikonlška Automą- 
bilią Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lėkė!- 
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo- 

i v kinaine generaliai visiško perstaty- 
mo, z carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
jrriietnama, patvarkyta lengvu išmokėjimu. .
^pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialus važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojanie.

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

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sužalęs, gausi 
Žilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už- 

• kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

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

69 8. PARK ST., KAMPAS FR.ONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 1-8728
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Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai
• Dovanom ar patys sau noreda- I 
imi pirkti laikrodžius, ’ 4 i ‘ 
lar bi ką iš auksinių 
į nokite, kad 
| sipirksite.
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PirmacL, Vasario 22, 1932

Mooney Motina iš už 3,000 Myliij Kalbės per 
Radio-Telefoną į Masinį Mitingą Antradienį j

Demonstruokite Šį Pirmadienį Prieš Im 
perialistinius Skerdikus ir Prieš Badą!

NEW YORK. — šį pirma-jbių. Dabartiniu laiku Japoni
ja atlieka baisią skerdynę 
prieš chinus Shanghajuj. Ja
ponams padeda Amerikos im
perialistai. Jungtinių Valsti
jų laivynas bombarduoja at
žygiuojančią Chinijos Sovietų 
Raudonąją Armiją. Visi impe- 

galvažudžiai daro 
kad suvienytomis

dienį, vasario 22, Washington© 
gimimo dienoj, Suvienytas 
Frontas darbininkų iš fabri
kų ir dirbtuvių, iš streikierių 
ir bedarbių: iš Komunistų Par
tijos ir kovingų unijų, šaukia 
jus visus j galingą demonstra
ciją prieš imperialistų karą, rialistiniai 
už apgynimą Chinų sovietinės žingsnius, 
revoliucijos ir Sovietų Sąjun- spėkomis ištaškyt Chinijos So- 

jvietus, kurie jau apima didelį 
j plotą su 70 jnilionų gyventojų. 
[Paskui iš eilės tie nenaudėliai 
j rengiasi užpulti Sovietų Sąjun- | spaudimą, 
I gą. pirmučiausiai atkertant I džią ' .
sovietinį Sibirą nuo Raudono-Į Scottsboro negrus jaunuolius ir 
sios Respublikos.

Darbininkai ir darbininkės, 
visi į tą priešimperialistinę de
monstraciją ši ]

gos.
■ Centralinė demon stracija 
prasidės 12:30 vai. dieną, 
Union Square, New Yorke, o 
paskui maršuos gatvėmis į 
Rutgers Square. Bet kitos de
monstracijos įvyks anksčiau. 
Bedarbių Taryba- ir Jūrininkų 
Unija šaukia susirinkt 10:30 
vai. prie Whitehall St. ir South 
St., ties Japonijos konsulatu, 
Down Town, New Yorke. 1 
čia, kaip ir iš įvairių kitų vie-

Daktarai atrado ,kad Tomo Engdahl, centralinis sekreto-i 
Mooney motinai, 84 metų am- rius Tarptautinio Darbininkų | 
žiaus senęlei, būtų pavojinga Apsigynimo, Robert Minor, 
keliauti 3,000 mylių j New j Mrs. 
Yorką, kad čia kalbėti didžia
me masiniame mitinge antra
dienį vakare, milžiniškoj 
Bronx Coliseum svetainėje, 
kur tikimasi 25,000 publikos. 
O vis tiek Coliseume bus girdi
mas jos balsas, kaip pamatysi
te žemiau.

Tą mitingą rengia Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas, 
kad paminėt penkiolikos metų 
sukaktuves nuo to laiko, kaip 
kapitalistai visai nekaltai pa
sodino ištisam amžiui į kalėji-; 
mą T. Mooney, darbininkų or
ganizatorių. Bet pamatinis 
£10 mitingo tikslas, tai pada
lyt stipriausią darbo minių 

, kadi priverst vai-1 
paliuošuot Mooney,

į visus politinius kalinius.
Senelė Mooney nenorėjo 

klausyt daktarų perspėjimo,
monstraciją šį pirmadienį! kad būtų pavojinga jos svei- 
Protestuokite prieš kapitalisti- katai leistis į tokią ilgą kelio- 

Iš nių skerdikų žygius ir planus. 1: x
■ Demonstruodami, reikalaukite, 

tų, visos demonstracijos sueis kad visi karui skiriami pinigai 
būtų panaudoti bedarbių šelpi
mui.

Visos lietuvių darbininkiškos 
organizacijos, traukite į de- 

sos Chinijos pasidalinimą tarp monstraciją su savo vėliavo- 
didžiųjų kapitalistinių valsty-lmis!

į Union Square 12:30 valandą.
Darbininkai ir darbininkės’ 

Japonijos imperialistiniai ban
ditai jau atvirai šneka apie vi-

nę. Todėl, pagaliaus, tapo iš
rastas būdas, kad jos balsas 
būtų girdėt Coliseum svetai
nėje milžiniškame mitinge

DIDYSIS TARP. DARBININKU APSIGYNIMO 
BAZARAS ATSIDARYS VASARIO 25 D.

Tarptautinio Darbininkų Ap-,me bazare galima bus gaut ir 
sigynimo bazaras jau čia pat.1 pasipirkti daug naudingų ^da- 
Lietuvių darb. bazaro komite- j tiž labai prieinamą kai- 
tas puikiai darbuojasi. Kaip j ^us taipgi įvairių išlai- 
girdėt, jis turi jau pusėtinai j dėjimų.
daug surinkęs įvairaų daiktų; Bazaras turės kas vakaras 
bazarui: drapanų, indų, ra-i šokius, prie smarkios orkest- 
kandų, muzikalių instrumentų j ros; bus dainų, muzikos, atle- 
įr kt. Bet, draugai ir draugės, i tiškų gimnastikų ir vaidinimų 
dar yra keletas dienų, kurių • programa. Ant vietos galima 
bėgyje galite aukoti daiktus bus pavalgyti ir atsigerti ba- 
bei pinigus bazarui; o jo visas 
pelnas eis kovai už paliuosa-
vimą politinių kalinių, arės- [ atskirą būdelę bazare. Bet ba
tuotų streikierių, suimtų de- i zaro atsidarymo vakaras, atei- 
portavimui ateivių darbininkų nantį ketvirtadienį, bus taip 
h’ kitų. Paaukojimus prašom pat oficialiai lietuvių vakaras, 
pristatyt į “Laisvės” raštinę, i Aido Choras ir Merginų Seks- 
užadresuojant Bazaro Komi- i tetas dainuos bazare tą vaka- 
sijai. Irą-

Bazaras atsidarys vasario '[ Bazare bus visokių dailės da- 
25 d., ateinantį ketvirtadienį, i lykų ir reginių. Galima- bus

1 padoriai pasilinksminti ir sun
kias mintis išblaškyti.

Draugės ir draugai, visi pa- 
sistengkime dalyvauti tame

fir tęsis iki vasario 28 d. Ba- 
zaro vieta yra New Star Cas
ino svetainė. Park Ave ir East 
107th St. Privažiavimas pa-

zaro restorane.
Lietuviai taipgi turės savo

rankus Lexington Ave. pože-1 parengime. Iš to, kaip įvai- 
arba 3-čiosJrių tautų darbininkai jį remia, 

j galima išanksto suprasti, kad 
lietuvius į tai bus interesingiausias di-

miniu gelžkeliu
Avė. eleveiteriu.

Kviečiame visus
darbininkus dalyvauti ir pa- . džiulis parengimas.

, rerhti tą svarbų darbą. Pačia- Vienas iš Komisijos

Robert Minor, 
Wright, motina dviejų 

mirtin nuteistų Scottsboro jau
nuolių, ir kiti.

Lietuviai darbininkai, būki
te visi pasiruošę į tą nepap
rastą masini mitingą!

Tėmykit—-Visi Nariai
A.L.D.L.D. 1-mos Kp

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
pirmos kuopos susirinkimas 
pripuola ateinanti ketvirtadie
nį, vasario 25 d.; bet jis bus 
viena diena pagreitintas. Tas 
pirmos kuopos susirinkimas 

Į įvyks trečiadieni, vasario 24 
d., “Laisvės” svetainėje, 8-tą 
vai. vakare. Kodėl susirinki
mas pagreitinamas? Todėl, 
kad ant rytojaus, vasario 25 
d., Aido Choras turės dainuot 
bazarę Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo, o daugelis 
choristų priklauso prie pirmos 
kuopos. Norėdami, kad ir'jie 
galėtų būti kuopos susirinki
me, tad mes ir laikysime susi-I i (3 J L 11111 1111 o IV čl 111 v

nors Mooney motina ir bus tuo j rinkimą vieną diena anksčiau, 
laiku Californijoj. Tarptauti-Į Tai bus svarbus A.L.D.L.D. 
nis Darbininkų Apsigynimas ij 1-mos kuopos susirinkimas, 
pasistengė, kad telefono kom- ;Jame bus išduota raportai iš 
panija 1 ' . . " ’
telefono prijungimus prie ra-j nuox visokių 
dio. Tu būdu Mooney motiha | dar . 
galės kalbėt San Quentine, Ca- j Kit 
lifornijoj , tame pat mieste, | d. pir 
kur jos sūnus įkalintas; ir jos 
balsas per 3,000 mylių ateis 
telefonu į Coliseum svetainę; 
o čia prie telefono bus pri
jungtas radio garsiakalbis, 
taip, kad susirinkusi minia ga
lės aiškiai girdėt senutės kai- ■ 
bą. j

Darbininkų

padarytų reikalingus J įvairių darbų ir pareiškimai
1 organizacijų. Ir 

as reikia įsitėmyti. 
<madienį, vasario 28 
kuopa turi parengi

mą, vakarą “Laisves” svetai
nėje. Vakare turėsime gerą 
koncertinę programą ir laimė
jimus. Svarbu tad visiems na- 
riams sueiti į kuopos susimi-1 
kimą seredej, išgirsti apie 

; programą, pasikalbėti su ko- 
l misijomis ir pasvarstyti, kaip

šis didiš minių mitingas sy- tas parengimas galėtų būt pa-
darytas kuo sėkmingiausias.

Kai kurie nariai dar nėra 
gavę naujausių knygų, išleistų 
LiteVatūros Draugijos. Atei-1 
Hite,' draugai ir draugės, o ja-Į 
sias gausite šiame susirinkime. 1 
Tai labai įdomios knygos; kai j 
kurie, pirmiau jąsias atsiėmę, 
kaip girdėt, jau net antru kar- 

Tomo Mooney paliuosavimą; j tu skaito, norėdami, kad tie; 
o antra, Tarptautinis Darbiniu- stambūs apšvietos gabalai pa^ 

išsiuntinėjo siliktų jų galvose ant visados.
Be to, reikės padaryt įvai- 

atlikt I

kiu yra skiriamas ir pagerbi
mui Frederick© Dou'glaso, nar
saus negro kovotojo už lais
vę. ‘ '

Dabar klausimas — kodėl 
manoma, kad tai' bus nepapra
sto didlimo mitingas? Viena, 
tai kad plačiausios darbo ma
sės yra susidomėjusios kova už

kų Apsigynimas 
šimtą kalbėtojų į visas Ame-
rikos Darbo Federacijos uni- rūs 'svarbūs nutarimai ii 
jas ir kitas masines organiza
cijas, mobilizuojant desėtkus 
tūkstančių darbo žmonių į tą 
mitingą; o trečia, tai visi ko
munistai ir šiaip revoliuciniai 
darbininkai mato didelę svar
bą pasmarkintos kovos už pa- 
liuosavimą mūsų klasės kovos 
kankinių šiame vis aštrėjančio 
krizio laikotarpyj.

Tame mitinge sakys prakal
bas Ben Gold, vadas streikuo
jančių sukniasiuvių; J. L.

neatidedami reikalai.
Atsiveskite ir naujų 

prisirašyt prie kuopos.
Pirmos kuopos komitetas Į 

šaukia jus visus i didesnį veik-1 
lumą. Išsijudinkite, draugės 
ir draugai, ir parodykite, ką 
gali Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
pirma kuopa.

Organizatorius S. Peleskas.

narių

B 

I 8
Taipgi taisau visokius laikrod- « 

jžius ir kitus papuošalų daiktus. į 
i Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
| stengsiuosi pilnai patenkinti. ’ 
I Williamsburgieciams, kuriems į 
a pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
Imui laikrodžius ar kitus auksinius 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise, 
a Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
T 

p

■ I ■
I

mi —— Illi ——Illi ——. im •

| kosite “Laisvoje.”
VIKTORAS JANUŠKA

127-17 Liberty Avė
Tarpe 127 ir 128 gatvių

Richmond Hill, N. Y.
►|<|». —m;
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MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ,2“
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, gerkles, 
nosies ir žinovas akių.

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausiu Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li
ejas, 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 dr Š 
11 iki 1 valando; 
ofisas uždarytas.

Tre- 
šeštadieniais nuo 
is. Sekmadieniais

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šl'apinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th Si.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškai vyrų ir 

moterį; ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimą kraujo ir šlapumo.

DR. MEER
W. 44th St., Room 

New York, N. Y. 
Valandos Priėmimo!

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietį; nuo 
iki 9 vai. vakare

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

156 302
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I E L A US K A S) 
G R A BORIUS 

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

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM b KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKA 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTER( MIRŪSIo'mS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES ( MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUS1M. ,

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENAI IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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MEDICINOS DAKTARAS
4 BAGDASAROV

200 Second Ave.
Tarpe 12 ir 13 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIU 
ORGANŲ LIGAS

Valandos, paprastąmos dienom!* nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuc 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Telef. ALGANQUIN 4-8294

n 
iki 
iki

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DTAGNOZA 
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 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

512
JONAS STOKES

Marion SI., kampas Broadway 
BROOKLYN. N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

*

Pirmadienį Irgi Tag Day

Telephone, .Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

BROOKLYN, N. Y.

o L%1

DĖKAVOJU PACIENTAMS
o

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

Telefonas, Midwood 8-6261
O

X
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JONO ARBA 
PETRO

Petras Naujokais.
Savininkas

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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 tardavau per 28 
metus.

260 
jos 
to-

2
2
2
2 
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Tai
LIETUVIŲ 

1ŠDIRBVSTRS
CIGARAI

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y. •

Telephone, Stagg 2-4109

A. RADZEVIČIUS

DR H, MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

S
Išardymas, sutaisymas, sustatyrqas, suprast
Mokytojais yra žytnūseksj 
kiekvienam prie pirkimo "karo? 
Iki 9-tai valandai vakaro.
. ; . : h COSMOPOLITAN AUTO SCHO0L
325 E. 14th STREET, Near 1st Avėiiiie NEW YORK CITY 

. Telephone, Algoųųuįn .4*4049

NEW YORK. — šeštadienio 
1 rytą per plėšikų kovą su

Vaikas Pasmaugė Mergaitę

tę Florence McDonnell, kurios

REIKALAVIMAI
REIKALINGA namų darbui ir viri

mui moteris, šeimyna tik iš dvie
jų ypatų, vyras ir mergaite 4 m. 
amžiaus. Atsišaukite vakare tarpe 
6-tos ir 7-tos valandos.—K. Daulian- 
skas, 1823 N. Newkirk St., Philadel- 

' “ . (42-44)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ; “Coffee

Llinch Room.” Ųzaicu y v<* i
ir ąekmadieniais. Arti subvčs. Parsi- ' 
duoda pigiai. 199 N: 7th St., Bed- ■ 
ford Ave., Sta, 14th St. Line. 1

1 ■ ■ > ' ■ -i1'; (43-45) j

Mažas Automobilis, Tai 
Esą Vyro Žiaurumas

White Plains, N. Y., augš- 
čiatisias teismas atmetė reika- 
lavimą Isabelės T. Mitchellie- 
nės? kuri norėjo gaut divorsą 
nuo savo vyro už tai, kad jis 
nupirko permažą automobilį. 
Mitchellienė tatai pavadino 
“•žiaurumu.” Jinai sveria 
svarų. Teismas atmetė 
reikalavimą perskyrų del 
kios mažos priežasties.

, kūnas, su užsuktą apie kaklą 
i viela, buvo atrastas skiepe po j 
I num. 232-A Ralph Ave. A rėš-į 
tuotas, vaikas aiškinasi, kad 

, atkeršijęs mergaitei todėl, kad ‘ 
• jinai skundus jį mokytojai už ; phia’ Pa. 
į nelankymą mokyklos. Jis bu- ' 
! vo mokinys viešosios mokyk- j 
' los num. 70. Smalls grąsino ir ;
'■ kitai mergaitei galą padaryt ir j 
i parašė grūmojantį laiškutį. !
I Sulig to laiškučio, policijos de
tektyvai susekė žmogžudį.

Kovoj su Policija Nušautas!
Plėšikas, Sužeistas
Policmanas

Dar ir šį pirmadienį, vasario 
22 d., tęsiasi Tag Days. Tai 
paskutinė rinkliavų diena dė
lei finansavimo Didžiojo New 
Yorko Bedarbių Tarybų ir jų 
organo “Hunger Fighter’io.” 
Visi Komunistų Partijos nariai 
ir pritarėjai,, gaukite tam tik
ras dėžutes ir. su jomis eikite 

"CvxWd Pot” — I į gatves ir namus, rinkdami 
Uždaryta naktimis, aukų tam kilniam tikslui.' Dė

žutės yra gaunamos po num.
, 61 Gyaham Ave., Brooklyne, ir 
j po nurp. 134 East 7th St., New 

— ---- -- [Yorke,—cen.truosę B e d a rbių
PARSIDUODA Reštaurantas, geroje i T.irvLn ’ ' x 

biznio vietoje, lietuvių, rusų'ir len- Į a ” •
kų apgyventoje vietoje.( Parduodame 
todėl, kad esame du partneriai ir ne- , v, ,
sutinkame. 42 St. Marks PI., Šth (Daugiau VietOS Zimtl 5-tam 
St., Now York City, i puslapyjej;

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoku Cigarą

BROOKLYN. — Tai Rob
ert Smalls, 15 metų vaikas, pa
smaugė penkių ^metų mergai- dviem policmanais, vienas plė

šikas tapo nušautas, o polic- 
manui ranka peršauta. Plėši
kai anksčiau tą rytą buvo pa
sigrobę automobilį ir $14 pini
gais iš Excelsior garažo ant 
66-tos gatvės. Paskui nuvažia
vo plėšt Felgold valgyklą, 22 
-68 Broadway. įėjęs vidun 
plėšikas, pamatęs policiją, 
pradėjo šaudyt per langą; ki
ti du plėšikai, išlipę iš auto
mobilio, taipgi atidarė ugnį į 
policiją. Bet kada,jų sėbras 
buvo viduj nušautas, tai kiti 
du atgal susėdo į automobilį 
ir nupleškėjo.

MR

VlENINTiūL'Ė AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
325 E. 14th STREET,

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

. ■ . į

231 Bedford Avenue
SKAITYKIT, PŲ.ATINKIT 

“LAISVĘ.”

4-ta Užpildyta Savaitė
PIRMAS SOVIETŲ RUSŲ KALBOJ 

PAVEIKSLAS

KELIAS I GYVENIMĄ
Viliojanti* ir užžavėjantis vaizdas. Ne

turėsite sunkumo sekdami veikimą su
prasti dialogą, nes yra išdirbta sistema 
i S vert imu! kalbos ir ISai^kinimui vei
kimo. Jūs negalėsite dasileisti prasi
lenkti nepamatę to paveikslo.

CAMEO THEATRE, 42nd St.
East of Broadway

Rodo be perstojimo.
įžanga 25e. Iki -1 vai. po pietą, 85c. 

nuo 1 iki 5 vak vakare.

Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

- v,,, ' -------- '—’ —— elektriką ir magnetizmą, ir važiavimąir planą automobilio; mokinama dienomis, ir vakarais lietuviu ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. (VAITKUNAS ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokesti... Mes padedame 

_Užsiražymaš j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, M. Y.
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