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Sovietų Valdžia Atėmė 
Pilietybę Trockiui ir 
Kitiems Priešams

MASKVA.— Sovietų 
džios Centro Pildomasai 
Komitetas savo tarimu for
maliai ir galutinai atėmė 
Sovietų Sąjungos pilietybę 
kontr-revoliucionieriui Tro- 
ckiui, menševikų vadui Ab
ramovičiui ir dar 36 revo
liucijos priešams. Pasirodo, 
kad tie kontrrevoliucionie
riai, dirbdami kapitalisti
nėms šalims, nešiojasi So
vietų Sąjungos pasportus. 
Toliaus Pild. Komiteto tari
mas sako, kad šitiems revo
liucijos priešams griežtai 
uždrausta įkelti koją į So
vietų Sąjungos teritoriją.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

i

*

Maskva.— čionai staiga , 
raupais susirgo garsus 
amerikonas inžinierius Cal-j 
der, kuris dirbo prie buda- 
vojimo Stalingrado trakto-1 
rių fabriko. Randasi Krem-I 
liaus ligoninėj. i

Tokyo.— Japonijos val
džia iškėlė aikštėn įrody
mus, kad anais metais Ame
rikos prezidentas 'Roosevel- 
tas užgyrė Japonijos plėši
kiškus žygius užgrobime ir 
pavergime Korėjos. Japoni
jos imperatorius sako, kad 
jis tikisi, kad dabar Ame
rika nesipriešins Japonijos 
užgrobimui Mandžurijos.
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Kentucky mainieriai, nešdami ant savo rankų nužudytą draugą Harry Simms, šaukia: Mes tęsime ko
vą prieš anglies baronus ir valdžią! Mes atkeršysime visiems budeliams! '

ANGLIES BARONU AGENTAM NEPAVY 
KO IŠPLĖŠTI MA1NIER1U MAISTĄ; NE 

PAISANT TERORO, KOVA EINA

• c- *1%

Philadelphia, Pa.— Vasa
rio 20 d. čionai Amerikos 
vice-prezidentas Curtis sa- 
kė, jog Jungtinės Valstijos (J MoOIiey 
turi būti drūtai apsigmkla- J
vusios. Jis reikalavo, kad' 
armija ir laivynas butų su
stiprinti “gynimosi reika
lams.” Tai kalba imperia
listų agento. -

Nacionalė Mainieriij Unija Priversta Laikyt Susirinkimus 
Slaptai Miškuose; Mainieriai Daro Planus Delei Uždėjimo 
Komunistę Partijos ant Rinkimu Baloto
PINEVILLE, K y. — Kuo- mą, jeigu būtų bandoma 

met Darbininkų Tarptauti- j viešai susirinkti. r
nė Pagelba čionai 
maistą kėlė iš vieno trauki- laikosi mainieriai kovos lau-r 
nio į kitą, idant pergabenti ke.

!į Middlesboro, tai anglies įtartum dar kiečiau 
baronų agentai ir senosios montuoja jų eiles, 
unijos vadai kurstė chuli
ganus užpulti ir atimti mai
stą. Bet niekšams tas ne
pavyko. Ginkluoti mainie
riai apsupo trokus su mais- 

Itu ir sėkmingai pergabeno
i į kita traukinį ir paskui Iv-i - -- - - - -
įdėjo‘i Middlesboro. Užpuo-i“z'u.UJUB! likai tapo sėkmingai atrem-|bus,muose ‘™k™uose. Mai 
ti.

Teroras nesvietiškas vi
soj apielinkėj. Nacionalė 
Mainierių Unija savo susi
rinkimus priversta laikyti 
miškuose slaptai. Vengia
ma kraujo praliejimo, nes 
valdžios ir bosų ginkluoti 
agentai padarytų užpuoli-

gautą! Su stebėtinu pasiryžimu

Tas kruvinas teroras
suce-

Iš Knoxville, Tenn., pra
nešama, kad Komunistų 
Partija savo vardu ketina 
laikyti viešą masinį susirin
kimą. Daroma planai delei 
rinkimo piliečių parašų, kad 
uždėjus partiją ant baloto

nieriai pasiryžę ginti savo 
! klasės partiją.

Vasario 20 d. streiko ko- ’ 
mitetas laikė posėdį. Pasi
rodo, kad daug komiteto 
narių randasi kalėjime. Tuo . į 
bu du prie komiteto dadėta 
naujų spėkų ir pats komite
tas žymiai padidintas.

KRIZIS IR BEDARBĖ TEBEAUGA JUNG. Rankon Kaujas ■ . »I Tire n »Mfu» įTrt
. . . . . . . . . . . . . ir Žudos Kareiviai KRUVINI MŪŠIAI TIES KIANGWAN;ClMotina Atvažiuoja j VALSTIJOSE; HOOVERIO VALDŽIOS 

Sfe. BLOKAS VISAI IŠGARUOJA
SAN FRANCISCO.— Se- į WASHINGTON.— Vai-1 Tuo tarpu algoms išmokėta

_____  džios darbo department© suma pinigų per tą patį mė- 
Tom Mooney, apleido San statistikų biuras paskelbė nesį sumažėjo net septy- 
Francisco miestą vasario 21 savp lapoitą už sausio me- njaįs įr puse nuošimčio. Tas 

t !d. ir atvyksta i New Yorkalnesb Klausimas eina apie.nepriklausomybe., ka]bgt. krizį ir bcdarbę. ;Biuro ra.
; me, kuris ivyks Bronx Coli- Portas parodo tai, ką mes 
Iseųme, rytoj, vasario 24 d. nuolatos tvirtiname, jog A- 

Daktarai uždraudė jai va- menkoj bedarbė ir -----
]<ac| jį gali ir algų kapojimas nesulai-1 

radio, o radio !^on>ial tebeina pirmyn. Ka- ras tetyrinėjo • 49,251 įstai- 
:pitalizmo puvimo ir griuvi- gą, kur dirba tik 4,362,503 

. O tai nėra nė 
vai- vieno trečdalio darbininkų.

j Be to, valdžia tyčia suma- 
Manila, Philippinai.—Šale;Mano sūnus miršta kalėj i-i Statistikų Biuro raportas žiną bedarbių skaitlines, 

miestelio Baguio aukso ka- me rankose žiaurių priešų J sako, kad-per sausio mėnesį • idant paslėpti tikrą krizio 
sykloj gaisre žuvo trys mai- aš turiu padėt iškovot jam i šių metų darbai sumažėjo i padėtį. ..............
nieriai. laisvo nirma. neen užmerk- !lr bedarbių armija padidėjo lyra daug blogesni, negu

Washington.— Senato ko
misija ketina pasiūlyti, kad 
tik už penkiolikos metų bū
tų suteikta Philippinams i 
“pilna” i 
Viena, per 15 metų tas pa-: 
vergtas kraštas turės ken
tėti po Amerikos imperia
lizmo letena; antra— žada- v. . , 
ma nepriklausomybė busto- sake’
kia, kokią turi Centralinės • meti pei

WMllbus Salima sujungti su su- t
'sirinkimu New Yorke ir vis j1-0 proceso nepajėgia sulai- darbininkų. 
Įtiek publika girdės jos bal- j ti jokie Hooverio 
;są. Tačiau senutė pasakė: Tižios skymai ir blofai.

Amerikos šalys po 
Stryto letena.

inutė Mary Mooney, mitina

reiškia, kad dirbantiems 
darbininkams tik per vieną 
mėnesį algos nukapotos ant 

■ ■ pusketvirto nuošimčio.
1 • 1. J. J. /j J i

Tai 'dar ne viskas. Biu-

Vadinasi, dalykai

Shanghai.— Amerikos at- -
stovas Johnson tankiai už-l(]0 į traukinį ir išvažiavo

laisvę pirma, negu užmerk-!11' bedarbių armija padidėjo i yra daug blogesni, negu 
Į siu akis! !arti keturiais nuošimčiais. I Biuro raportas parodo.

Ir štai senutė MoOnev sė-! ~~~——-■—■ - 1 .... ------

eina ant augšto namo sto
go ir daboja, kaip Japoni
jos kareiviai skerdžia chi- 
niečius.

Budapest.— Sodžiuje Sze
ged vieno valstiečio du vai
kai, 5 ir 6 metų amžiaus, 
pakorė savo broliuką 1 me
tų amžiaus. Motina rado

Kelionė siekia 3000 mylių. 
Jos sveikata be galo silpna, 
nes ji jau turi 84 metus am
žiaus. Ji rizikuoja savo gy
vybe, idant pribūt į masinį 
susirinkimą, kurį rengia 
Tarpt.' Darbininkų Apsi
gynimas, Bronx Coliseume 
delei paliuosavimo Tom 
Mooney, Billings ir kitų po-

BAISI PADĖTIS N. YORKO BEDARBIU 
ŠEIMYNOSE; BADAS IR .DESPERACIJA

United Press korespon
dentas D. C. Bess rašo iš i 
Shanghajaus, kad jis savo 
akimis matė, kaip Kiang- 
wan gatvėse chinai ir japo
nai kovėsi ir žudė kiti ki
tus. Baisus, girdi, reginys

NIEČIV ARMIJA ATSTUMTA ATGA
SHANGHAI.— Japonams sritį. Tas parodo, kad chL 

pavyko nustumti chinus už Inai palengva stumiami lau- 
dviejų mylių. Dabar mu- įkan, iš miesto. Chinų gene- 
šiai susikoncentravo ties rolas pripažįsta, kad jo ar- 

, Shanghajaus priemiesčiu mija turėjo pasitraukti,'bet 
buvo, kuomet vieni ant kitų Kiangwan. Mirtis, kanuo- tvirtina, kad antrosios apsi- 
puolė ir varstė štikais. Šim- lįų baubimas ir liepsna gynimo 

ta- viešpatauja visur. Tačiau^, mus. __: u~ * t.tais paskerstų kareivių 
po nuklotos gatves.

Demonstracija ir
Areštai Kuboje

HAVANA.— Vasario 21 
d. komunistai surengė ma
sinę demonstraciją gatvėse. 
Anksti ryto kruvinoji poli
cija jau saugojo gatves ir 
buvo pasirengus demon
straciją sudaužyti. Darbi
ninkų būriams pasirodžius 
gatvėse, policija juos puolė. 
Demonstracija tapo išardy
ta. Daug darbininkų sua
reštuota ir sugrūsta į kalė
jimą.

baubimas ir linijos nesulaužo- ,

sakoma, chinai be galosakoma, chinai be galo at-1 Japonijos užsimojimas di- 
; kakliai laikosi šioje vietoje.‘delis. Dabar aišku, kad ji

Japonija atsiuntė didelį j nepasitenkins užgrobimu 
skaičių naujų kanuolių ir Shanghajaus. Tą iki šiolei 
kareivių į Chapei miesto imperialistai slėpė.

Japonija Koncentruoja Įtūžę Valstiečiai
Spėkas Hankowe Iškepė Grupę Kareivių
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vaiką pakartą ant stulpo ]jtjnju kalinių.
tvarte. Vaikai pasisakė su Mes šaukiame didžiojo 
džiaugsmu, kad jiems pavy-;New Yorko ir visos apielin- 
ko tą padaryti! įkės lietuvius darbininkus ir

darbininkes dalyvauti masi
niam nusirinkime, išgirsti 
senutės Mooney prakalbą ir 
prisidėti prie kovos už pa- 
liuosavimą Tom Mooney ir 
kitų politinių kalinių.

NEW YORK. —Taip va
dinamas Bedarbių šelpimo 
Biuras, įsteigtas' p a t i e s 
miesto, pasiuntė 490 agen
tų, kad aplankytų bedarbių 
stubas ir patirtų jų tikrą 
padėtį. Jie aplankė 6,304

Washington.— Atstovas) 
Britten, pasižymėjęs reak< 
cionierius, įnešė kongresan 
bilių, kad būtų uždrausta 
visiems darbininkams dirb
ti subatomis. Turimi, girdi, 
darbų atsiras del 4,000,000 
dąrbininkų. Tai naujas bur
žuazijos blofas, po kuriuo 
norima paslėpti naujas algų 
kapojimas.

, Shanghai.— šiemet Chi- 
nijos potvyniai padarė nuo
stolių už du bilionų dole
rių. Niekas nežino, kiek 

į žuvo gyvybių.

pardavę bei užstatę už mai
stą. Gi 40 nuošimčių šei
mynų ’randasi ant slenksčio 
pakrikimo delei skurdo!

O New Yorke yra virš 
milionas bedarbių. Biuro 
agentai teaplankė tik ma- 

Ižytę dalelę. Bet ir tas ma-
šeimynų, ir sunešė Biurui žas pavyzdys aiškiai paro- 
savo raportus. Tie raportai do, kur jau dabar yra atsi- 
atidengė baisų vargo ir įdūrę masės bedarbių. , 
skurdo paveikslą. Iš 6,3041 
šeimynų 5,516 arba 81 nuoš. 
stokuoja maisto. Vadinasi, 
badas viešpatauja. Kiekvie
na šeimyna sulindus į sko
las. Tos skolos siekia nuo 
$50 iki $500. Tinkamų dra
panų stoka 2,387 šeimynose. 
Iš visų aplankytų- šeimynų 
1,500 savo rakandus yra

Keturi Žuvo Nelaimėje
summerside’ Kanada.

—Vas. 21 d. pasažierinis 
traukinys įbėgo į stovintį 
tavorinį vagoną ir nelaimė
je žuvo keturi žmonės. De
šimts tapo sužeista.

Kunigų Biznis Kol Kas 
Šilčiausia Vieta

NEW YORK. — Admiro- 
las Reginald, iždininkas 
Generates Teologinės Semi
narijos, tvirtina, kad labai 
padidėjo skaičius jaunuolių, 
kurie nori tapti kunigais. 
Sako, kad seminarija nepa
jėgia visus priimti. Išvada 
tokia: Šiame krizyje, kuo
met visokių profesionalų 
aibė turi vaikščioti be dar
bo, buržuaziniai išauklėti 
jaunuoliai mato, kad kuni
gai pasiėdę-sotųs, be vargo
padaro pragyvenimą iš bur- Federaciją, ^kuri yra griež
tų ir apgavysčių. . Tuo bū- tai nusistačius prieš ap- 
du jie skverbiasi į tą kuni- draudimą darbininkų nuo 
gų ‘hnonkey biznį.” hndnrhsa

HANK0W.—Kadangi ko
munistų Raudonoji Armija 
jau randasi netoli už mies-1 Netoli nuo čia tūlas laikas 
td, tai Japonijos karinis I atgal grupė Nankingo VaL 
štabas čionai pradėjo dm- džios kareivių užpuolė so
tinti^ savo -spėkas: kasamos'džių, apiplėšė valstiečius ir

* , tiesiamos elekt-1 pasigrobė viena jaunavedį, 
duojamos ir tt. Taip pat jRelkalaw uz .
siunčiama į Harikową dau- lsumos P>mgy. Valstiečiai. . 
giau karinių laivų. Matosi,: sudėjo rteikalingą sumą pi- 
kad neužilgo gali prasidėti i nigų ir nelaimingąją atpir- 
mūšiai imperialistinių gihk-!ko. Bet ji buvo taip sudras- 
luotų spėkų su revoliucine Į kyta, kad greit mirė. Vals- 
Raudonąja Armija. tiečiai baisiai įtūžo. Už kiek

____ laiko jie tą grupę kareivių ; 
itv nil* ai i I pakvietė į šokius ir nudavė Uz Bedarbų Apdraudę Į jų draugais. Bet kuomet ka- 

_____ -jreiviai susirinko ir pradėjo 
MINNEAPOLIS, Minn.— šymyti, staiga pajuto, kad 

Namų statytojų unijos sa- Paljbo vieni ir visur du* V? 
vo konferencijoj nubalsavo 
užgirti kovą už bedarbių 
apdraudą. Tuomi jos pas
merkia Amerikos Darbo

FOOCHOW, Chinija.

jie paliko vieni ir visur du-

valstiečiai uždegė ir paleido 
į pelenus namą ir kareivius. 
Nė vienas kareivis neišliko 
gyvate.

(Daugiau pasaulinių žinių 
5-tam puslapy j)bedarbės.
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mNDiottns 1
TB VALDŽIOS TAIKOS POLITIKA ! dargi su didžiausiu Sovietų 

• priešu Francūzija. Japonų
Iš laikraščių mes žinome, vienus tik 1931 m. darbinin- tartis^esanti

Monielkj Prasideda Gyvesnis Darbininkę Veiki
mas; Juodosios “Klampynės” Agentam Nesiseka

, ... , i , , . j MONTELLO, Mass. — Pas tą egzempliorių juodosios
spauda įase, kad tOKia SU-|mus veikimas p0 biskio prasi-, “klampynės,” bet, matyt, biz- 

nereikalmga, i deda. Tarptautinio Darbinin-1 nis jiems labai prastai eina.8.00 Foreign countries, six months..$4.00 1^/4 •’T^nnniinc ! j u ; aeaa. i arpcauumo uaroimn-> ms jiems laoai prastai eina.
6.00 Canada and- Brazil, si* months.$3.00 | K_ j??. 0S .irĮqPeil^llstl" kų darbo apmokėsimas su- kaj įp be to santykiai tarp j kų Apsigynimo kuopa laiko Susirinkimus jie laiko pas vis-

M.n.„h n 1094 of thA PW GKirP At xie va._*a> Pasidengdama mažejo 30—40 nuošimčiais. Japonijos ir SSSR, geri, pa-j diskusijas sekmadienio vaka-:tų spekuliantą ant Ames St.;
ler the Act’of March 3, 1879. tuom, buk Mandzurijoj per- Nelengvesnėje p a d ė t y j e teikia ir kitokius išsisuki-;rais- Diskusuojama svarbūs girdėjau, žada savo čyf ui Leo-
-----------:------------—--------------- sekiojami korejieciai, ir_kad randasi ir darbo valstiečiai.1 mus, kurie parodo, kad im-! Į<lausknai. Lietuviai darbinin-(nui prakalbas su rengt (višti-

KAS DARYTI IR KO VENGTI?
Labai tankiai • mūsų tarpe 

randa vietos ypatybė, tai iš- 
mislinti ką tokio naujo, kad 
turėt pasekmių įvairiose srity
se įmūsų veikimo. Ir delei to 
svarstoma, ginčijamasi, kar
tais net prie barnių ir susipy
kimų ; prieinama,, vis delei tų 
naujų ob.alsiųv Kad “publiką” 
geriau pritrauk,t į mūsų paren
gimus. . Galų-gale pasirodo, tos pamokinimo raštais, 
kad nauji išradimai, tie išmis- daugiau, vietoj koresponden- 
linti iš galvos </ , , /
bendro peturi su darbininkų > lykai.
gyvenimu, jų kovomis. Susi-, gužiniai arba per nežinystę 
rinkusioji publika, kuri su-, daugelis rašo: tokios tai orga- 
sideda beveik išimtinai is dar-i njzacijos susirinkimas buvo

muš, kurie parodo, kad im-
buk Mandžųrijos kareiviai ge ga]0 nupuoius kainoms perialistai nelabai linkę da-1 
suardė dali Japomjai . Qkio produktu Japo-'ryti sutartį. Bet gi galų, 
klausomo gelzkeho, pasiun-i. •• , L . . . 1 i , _r I
te savo kamomenę ir pa- i apJmokamas sk"las.

i^engva uzgio e evervisą. į§§aukįa didžiulius dar-1pacifistinį žygį. Mes gi ne-1 
r. y; , bininku streikus ir smarkų i veizint nieko privalome su-į

go iją. as aruoju cU ! revoliucinį bruzdėjimą tarp į prast, kad net ir pasirašę j j 
valstiečių. Valdžia imasi > nepuolimo sutartį imperia-' eivio 

i žiaurių priemonių nuslo- . ~-
bruzdėjimą. Gana 

n u isyia . “ i pamjnėti,. kad kas mėnesį, 
knd’ qiidronJi’vidutiniškai imant> areštuo“ 
kad sudrausti,-ama darbinįnkų

i kai turėtų susidomėt ir skait- 
lingiau lankytis į diskusijas.

Beje, pas mus irgi radosi

nui prakalbas surengt (vieti
nes ar šlapias?) *

Į 
r

x x. i v . v “ .- I Beje, pas mus irgi radosi L.D.S. 67 kp. rengia puikią
nijos valstiečiai įpuolė į ne* į gale, turbut, neišdrįs pasi-' pustrečio sklokininko, bet ar vakarienę sekmadienį, kovo 6

Visa sakyti parodyti savo neva! jūs žinote, kas per vieni tie! d., 5 vai. vakare. Rengėjai
■ Prūseikos gizeliai? Ogi bjau-|sakė, jog bus puiki chop-suey 
i riausi priešai darbininkų judė- vakarienė su gražia progra-
'jimo, kurie per keletą metų ma; įžanga tik 50c, o vaikams 
! purvino komunistus per “Kel- 25c. Lietuviai darbiu, turėtų 

špaltas, sykiu ir patį 1 skaitlingai atsilankyti į vaka- 
listai patogiam laikui ate-, Prūseiką, kol jis dar buvo i rienę. Tuomi paremsite nau
jus, ras priežastis pulti jų Kom. Partijoje.. Tai gaivalai,! ją kuopą, patys srriagiai lai- 
nepakėrfčiama socializmo ša-I kurie draugijose ii’ kuopose r ką praleisite ir gabsite hepa- 
lį. Atmenant šita, mums 1 darydavo didžiausią betvarkę, 
reikia budėti, atminti, kad/1? aatvėnmą, ne syk! paken- 

i valstiečių. Bet tos pnemo-1 neveizint musų taikos po-; rjams; kuomet pirmininkavo 
hū-nn hnf dnro’i viQnkorinnoi 1 n^s ne8’a^ nuslopinti revo- j litikos iš tos pusės- mes ga-! draugijose, neleisdavo nei lais
valaiko ia Apačiai dabartį 'liucinio judėjimo. Japoni- Jim laukti agresingų žings-|kų svarstyt, kur streikieriai 
lės Francūzi os vyriausy- Pos ^perialistai gerai šitą 
bes atstovas. Nepakėlė i /l’.ra"ta- Gera proga nu-

| kreipti darbo masių domę 
♦I yra grobuoniškas imperia- 
llistinis karas. Karas, už- 
i grobimai naujų teritorijų, 
! sukėlimai tuo būdu šoviniz
mo ir vilties greito pagerė
jimo nepakenčiamos padė
ties, tur sulošti didelę rolę 
revoliucinio judėjimo suslū- 
gime.’ Štai trečia priežastis 
del ko Japonijos imperia- t .

Ilistai ryžosi pradėti karą, i neleisti ^savajai buržuazijai 
Negalima nepaminėti, kad 

Japonijos išstojimas suriš
tas ir su mūsų penkmetinio 
plano pavykimu ir Chinijos I

1 Valdžia
pasaulinio imperializmo pū-1 
dėtį Chinijoj gana pavojin- (jalves Darbininkams 
ga. Užėmus visą Chiniją _____
Sovietų valdžia, aišku, išvys | Taip vadinamas «Sti-eet 

i imperialistus ir padarys ga-! Board” (gatvių komisija), pa- ii_ .• i. _!_••• i _ i x- i - .. i  i •‘l i__ •_________  x y-

tingai reikia atiduot kredito,
tai iš Maynard, Mass. Tas i Mandžuriją ir vidujinę Mon- 
darbininkas rašo apie darbi-1 ‘ ‘ ’
ninku padėtį vietinėse audiny- . v_ _ x
čiose, apie tai, kaip darbda- pūsistume į pietus ir uzeme i v 
viai skriaudžia juos. Gi kitos ■ svarbius strateginius punk- ■ - 
korespondencijos tankiai be-' tu s pačioj Chinijoj.. Tautui^ 
reikalingai vietą laikraštyj Lyga, kurios ] 
užima. Tos vietos būtų gali- pOnįja įr Chinija, ne tik nie 
ma ir privalėtų but užpildy- Į<0 nedarg 

va n vvi n Ir i n i vmnrnin l z D.Į* 1 '
i Japoniją už tokį plėšikišką

obalsiai, nieko CD4 telPa dvasią puldanti da- svetimos teritorijos uzgio

bininkų, ' liekasi neužganedin- gau|<į.as tąir įa dieną, neįvyko, griežto balso nė pavienios j
ta, o toliau ir visai nebesilan
ko į parengimus.

Bęt taip yra ne vien 
mūsų parengimais, taip 
mūsų prakalbomis, su 
raštais laikraščiuose, 
tankiai girdima nusiskundimų 
iš darbininkų, kad mūsų laik
raščiuose nieko naujo,—vis
tas pats ir tas pats. Manau, 
kad būtinai nors sykį į visą tą j kuri pavaišino 
turime ne lik pažiūrėt kritiš- “keikais,” i 
kai (jau žiūrėta ir kalbėta), linksmai išsiskirstėme dainuo- 
bet stengtis visur trūkumus pa
matiniai taisyt sulig šių dienų 
aplinkybių, sulig darbininkų 
dienos reikalavimų. Bet, ne
žiūrint visų mūsų pageidavimų 
ir norų, dalykai patys per sa-

tik 
yra

SU 
su 

mūsų 
Labai

nes niekas neatėjo į susirin- ‘ imperialistinės šalys, turin- 
kimą, dargi komiteto nariai £jos pirklybinius reikalus!

Chinijoj, kurioms Japonijos' 
užgrobimas suteikė didelį |

nepasirodė.- Kitoje vietoje 
(mieste) susirinkimas įvyko, 
komitetai ir komisijos prane-, . v.
šė, kad nieko neveikė ir susi-1 smūgį. Kame gi čia aaly- 
rinkimas su tuomi ■ užsidarė: kas ? Kodėl pasauliniai im- 
o kaip kur prie to da pridu- perialistai tyli, kuomet vie- 
ria: po susirinkimo nuėjome ;nas jų puola ir grobia Chini- 
pas draugę ar pas draugą,!- - .......................

» visus arbata/ 
ir visi juokaudami,

! ją, kurią grobti jie visi turi 
.labai didelį apetitą? Kodėl 
Japonija pasiryžo užgrobti 
taip didelę šalį, neatsižvelg- ! • i i i odarni. taip didelę salį, neatsizveig-

Jeigu niekas nieko neveikia, j dama į savo konkurentus? 
arba susirinkimai neįvyksta, j Apie visą šitą čia reikia ke- 
darbininkai netik to miesto, I ljs žodžius pasakyti. Piy- 
bėt visos šalies apie tai žino, mučiauSia apie Japonija. 

..... ir be parašymo korespondenci- T .... .
ve nepasitaisys, jeigu mes apie | jos “Laisvėj”, “Vilnyj” arba | Japonija Kaip 11 KILOS 
jų pataisymą nekalbėsim, ne j “Darbininkių Balse”. Tai kam I buržuazines Salys pergyve- 
diškukuosime' ir neveiksime, | tada rašyt ir talpint laikraš-' na sunkų krizį. Jos pramo- 
nedąrysime — nesistengsime tyj ? Darbininkams svarbu ži-|nės gamyba sumažėjo vidu- 
pageVinitnų pravest gyveni-' not kas, ką, kode! ir kaip vei- tiniškai imant iki 50 nuoš 
man. \ J ‘ '

P ė re i' t ą 1 spalių mėnesį, Aprašymai • ’apie 
Byooklyne N.' Y.rbuVo parenk' kur susirinkus grupė tinginių ■ . .. , ...
girnas lietuvių komunistų frak-‘ bahavoja, o potam per komu- ■ darbininKų ir muiorfo pu- 
cijos. Vakaras susidėję ..i^Jnistinį laikraštį pasigarsina įSiaU bedarbių p.ramonęS d^K- 
prakalbų, trurppo perstatymė-! pasigirdami,’ kaip valgė “kei-j ’ ‘ 
lio (Vaizdelis iš darbininkų! kus,” j V i ’’ 1 • • •
Vakaras, pramoga, buvo pap-Įsykiu milionai darbininkų bad- 
rastą, darbininkiška, vaizdavo J miriauja, tokios koresponden- 
d'a r b i n i nkų darbo sąlygas Įcijos darbininkams naudos ne

neša. Tokie raštai tiktai pul- 
pąskelbimą streiko do komunistinio laikraščio au- 

užsimojimą toritetą akyse skurdą kenčian- 
nukapot darbininkams algas. 1 čių darbininkų, kurių kovoms 
Apie trys šimtai susirinkusių į prieš alkį ir skurdą mes pre- 
d a rb i n i n k ų ir darbininkių ' tenduojame vadovaut, kuriuos 
karštais aplodismentais išreiš- mes norime gaut savo laikraš- 
kė savo užsiganėdimą’ tokia čiu skaitytojais. Jeigu mes no-1 .v v. x. , . . „ _ ..
vakaro programa. Tokie pa-jrime, kad darbininkai skaity-lls Py°SU suniazmt! krizio Francuzija. 
rengimai galėtų ir privalėtų I tų mūsų spaudą, mūsų litera- ’ 
but rengiami visur, jie turėtij 
pa&isekimų, darbininkai juos 
noriAi lankytų. Bet darbinin
kai panašių parengimų kitur 
nerengia todėl, kad jie da ne
žino, kaip tai daryt, o nežino 
—-kad apie tai nekalbama, ne 
diskusuojama. New Yorkas 
yr/L didžiausias revoliucinių 
tarptautinių spėkų centras 
ir iš ten žinojimas, patyrimai 
ir pdmokinimai privalėtų būt ar kovoja, 
skleidžiami nuolatos į toli-| “jūs galite atskirt revoliu- 
mesnės darbininkų kolonijas. | cionierių-marksistą nuo papra- 
Bet tas nereiškia, kad koloni- smulkaus buržujo pagal jo 

pažangiejidarbininkai, sudė
ję rankas, turi laukt ką New-Į 
Yorkas pasakys. Visai ne. 
Jie, pavyzrfžiųįį; Įi^ijyfąį 
bininkai (jų' organizacijos) 
privąJĮoj Jąmprįaitsų^pšt 3P. ki
tų tautų darbinųi)<rų .orgariiza-1 
cijomis — tarptautiniai savo | 
mieste,* 'kaime/ ir • tikį Tuomet 
bus įgalima*' ‘pasekmingai įgy
vendint pagerinimai savo vei
kime.5 '• O kaip tik to tarptau- 
tiŠkumo> tri vieningo įvairių 
tautų it- rašius darbininkų ben
dro jtairiose srityse- veikimo vi 
sūr stok uo j a. {

Mūsų Spauda

kia, kokias klaidas daro ir t. t. 'armjja bedarbių siękiū mi-

iir

nių. Mums reikia stiprinti 
Raudonosios Armijos jėgą. 
Mes turime draugus impe
rialistinėse šalyse, ten pro
letariatas palaikys mus 
prieš savuosius imperialis
tus. Visa tat reikalauja iš 
mūs visoms jėgoms eiti prie 
mūsų penkmetiūio išpildy
mo, nes šitai duos mums ga
limybę atremti ‘puolikus ir 
sukels dar didesnį pasiryži- 

užsienio proletariato

prašydavo aukų; jie Montello- 
je taip nusidėvėję, kad jau ir 
fašistams geda būtų laikyti 
juos savo tarpe.

Jų tikslas dabar yra ardyti 
vienybę darbininkų tarpe, tai
gi jiems gera proga sykiu su 
Prūseika veikti, nes jų .yra 
vienodas tikslas. Vargšai su
šilę bėgioja, pasiėmę po kele-

—o— . J • •'i
26 Kd^ bus svarbios

9 Sitman Avė., 
Bus geri kalbėto-

prastą skanią vakarienę.

Vasario 
prakalbos, 
B roc k tone,
jai. Prakalbos bus delei pa- 
liuosavimo 9-nių Scottsboro 
negrukų. Viena iš kalbėtojų 
bus motina dviejų nuteistųjų . 
m irti n.

— o—
Darbai pas mus eina men

kai. Girdėt, darbdaviai žada 
vėl kirst algas. Tai jau pap
rasta.

Bedarbis.

Įvairūs Dalykai
Darbininkų Teismas Pas- kiek darbininkų išdirbo pil- 
merkč Už Rasinę Neapy- ną laiką

Į Darbininkų Faktų Rinki- 
Akron, Ohio., Vienas mo Asociacija (Labor Re- 

Tarptautįnio Darbini n k ų search Assn.) tyrinėjo dar- 
Apsigynimo kuopos narys bininkų, šilko audėjų, pa
tapo surastas kaltu rasinėj dėtį Paterson, N. J., ir su- 
neapykantoj ir tapo už tai; rado, kad darbininkai tik 
išbrauktas iš organizacijos apie pusę tos algos tegavo, 
ant vienų . metų. Džiurė,! Surasta, kad abelnai- darbi- 
susidedanti iš baltųjų ir ■ ninku alga buvo $11.50 ' į 
negrų darbininkų, jį nutei- ■ savaitę.
sė. Į ■________ _

riihri 4£n5nhS7^ i/ ^4 miestą,632 leippas. Gyven-' . i Th°mas larptauti-! Tpirettips> DarhL.
4-1 • a tojai, ypatingai ;darbo žmonės nio Darbininkų Apsigyni-. Chmijos leWiles, Daihu 

....... j. yi [rno nariams pasakojo: “Ne-; ninku Algos
grų negali suorganizuoti, i Per ’ pastaruosius kelis 
jie neprotauja, kaip baltie- mėnesius ir tos menkos Chi- 
ji. Jais negalima pasitikę-'nijos tekstilės darbininkų 
ti. Negrai turi būt atskiro-'algos tapo nukapotos ‘ir 
se savo vietose.” į darbo valandos pailgintos,

Suvirš 600 darbininkų da-!sulig Raudonojo Darbo Uni- 
lyvavo teisme. Džiurė, iš-'jų Internacionalo išleisto 
klausius faktus, išnešė nuo-1 buletino (Eastern and Co- 
sprendį, kad tik po metų lai- ilonial Bulletin). Nekurie 
ko Thomas gali būt priim- i tekstilės fabrikai randasi 1 i l • « X ’ i • • i • 1 1 •

pulti SSSR.
S. Matulaitis.

“Raudonasis Artojas”

bankietus,: J|ono^ neskaitanį'žemės Ūkio il^f jų. kolonijąlež ęksplpatą/Į tiekė planą kiekvienos trečios 
-- - - - ' ’ ••• ' •••<;: i i > ; .-.vi • ’*a; jempos numušt šviesą, per vi-

U • ! • i rv z-v 1 >-■« .
ięijąLo l|žgrobūą iMahdžuriją i

Ja'--, 
bininkų. Taip paįų žymiai ponija įtucį ^ąSu ' atskiria ; 

gėrė arbatą, dainavo ir j nukrito ir vis d^r žemiau I Sovietų Chiniįj^ nuo1 šalies 1 
darbo, ir kovų) tsu dainomis. | linksminosi, kuomet tuo pačiu i krinta jos< importas ir eks- statančios SOCiMizmą (S.-! įvyks daugiau
vakaras, pramoga, 
rastą, darbinihkišk
♦ J • •• • «

dirbtuvėje, santikius su darb
daviais, 
prieš darbdavio

vakaro programa.

tojai, ypatingai darbo žmonės i niO 
privalo tam .pasipriešinti.

Kada bus gatvės tamsesnės,
- t c v-- -v  __ o—J ir visokių ne-

S.S.R.); padari) tarp jų bar-. malonumų, nelaimių, o viso- 
jerą ir1 sudaro ten placdar- kiems padaužoms, kriminalis- 

’ • - •• , tams, vagims bus geriaus.
Tas aptamsinimas daugiau

sia būtų tuose miesto distrik- 
puolimam 'tuose, kur darbininkai apsigy- 

rrur-u distriktai nebus 
Šiuo žvilgsniu Japoni- paliesti; tik turčių gatvės bus

portas. Visa tat labai skau
džiai atjaučia Japonijos 
buržuazija, kurios pajamos 
vis mažėja^ Taip 1930 m. 
—bankų pelnas sumažėja 
27,7 nuoš., o pramonės/pM- 

, nas 48,3 nuoš Taigi Japoni
jos kapitalistai mato Maipd- 

ižurijos užkariavime vieną Amerika ir Anglija, o ypač|
1 , Bet čia ir bai-

30 milioninėj giasi jų sutartina akcija, j nepaiso biednuomenės; valdi-

mą karinėms provokacijoms 
prieš Sovietų Sąjungą iš 
vienos puses ir 
Sov. Chinijos iš kitos pu-jvenę. 
sės. ............._
jos imperialistus palaiko irjlygiai apšviestos, nors darbi-

' mukai turi gan brangias tak
sas mokėt už “savo” 1bakužė- tas atgal į Tarptautinį Dar-' toje srityje, kur dabar krin- 

. les arba rendomis. Valdžia bininkų Apsigynimą, ir kad ta bombos ir kulkos Japo-
mes būtinai privalome Mandžųrijos gyventojų ma- Japonijos jau įvykintas uz* i ninkai visokiais graftais pini-

v i LrolfeSL nmn 111 1-01 Ir ,_1 _ - cin-i l-ii rvowit z.* ... z. U C r. »AT<. v. 4i. '   — : X 1-..— - . Z1 J .» !

Sovietų Sąjungoj, kur darbi- 
_//._ 1 AAJ, ten t darbinin- „ . .
kiška valdžia ne tik miestų organizaciją. 

.. . . n , gatves jiem apšviečia, bet ir
save neturi lūs, pumoj eilej Suvienytų ]<ajmus> 0 turtingiausioj šaly,

Bet čia ir bai-
pasek m

tūrą, i
spaudoj kalbėt apie jų reika- sėj turėti rinką savo gami- grobimas ’Mandžųrijos 
lauš rodyt jiems priemones ir niams. 
būdus linkui pasiliuosavimo iš i 
skurdo. Todėl mes mažai I

į toli- j

ir ! gus išeikvoja, sušmugeliuoja 
įjos veržimąsi į pietų Chini-

Antra priežastis Mandžu- ją gyvai užgauna materia- į ™nkai ^valdosi 
naujų skaitytojų gauname sa- rijos užgtobimo tame, kad liūs kitų impelialistų leika- 
vo laikraščiams, kad mes ne- Japonija pas ! ... _____ , -

žaliavos savo pramonei. Ne- Amerikos Valstijų. Jos ra- Amerikoj, 
turi ji savo metalų, neturi šo notas Japonijai, anoji ža- tamsint darbininkams, 
gero akmens anglies, netu- da laikui atėjus išeisianti 
ri naftos šaltinių, neturi nė iš Mandžųrijos, bet fakti- 
bovelnos savo tekstilės pra- nai vis gilyn ir gilyn skver-' 
monei. Vis tat galima gau- bialsi į Chiniją. Japonijos 
ti iš Mandžųrijos, kuriąs ir imperialistai gerai žino,

mokame užpildyt.jų žiniomis- 
korespondencijomis, kurios už- 
interesuotų darbininkus ten, 
kur jie gyvena, dirba, skursta

jose darbininkų oranizacijos, gabumą mokint tamsias (be- siekia užgrobti, kad turėti kad jos konkurentai nųsįlp-
mokios) mases ateinančios re- 

1 voliucijos reikalingumo, aiš
kiai įrodant jos būtinumą,, iš- j 
aiškinant jos naudihgumą 
žmonėms ir prirengiant prie 
ję$ proletariatą ir fvisas dir
bančias ir išnaudojamas ma

išes”—rašė Leninas (iš “The 
’C jmmunist,”’ sausis, 1932).

Taigi komunistai ir privalo 
hąrodyt darbininkams, kad jų 
spauda griežtai skiriasi nuo 
buržuazinės, fašistinės kleri
kalų, socialistų ir tautininkų 
spaudos. • Tegul mūsų priešai 
tekalba savų korespondencijo
se apie skanias vakarienes,

I m’es gi kalbėkime apie darbi-
Y $ a t i rigai per pastaruo- j ninku reikalus, jų kovas.

Sius porą tnetų per kelis sy- T" ‘ ‘ "
kius ‘buvo kalbėta susirinki
muose ir spaudoj apie gerini
mą korespondencijų. Bet ko
respondencijos pasilieka be 
permainos.’ Tiesa, retkarčiais 
viena kita korespondencija ne
blogą telpa mfąų ^spaudoj, bet 
tai tik lašas-jūroj. .Vienam 
'Laisvės' korešpdiidentui ypa-

Kartais męs pakalbame apie 
gilinimą darbininkų komupis- 
tinio teoretinio ir praktikinio 
supratimo, bet gyvenime ne
pravedame tų kalbų sistema- 
čiai. Tiesa, retkarčiais telpa 
inūsų, lietuvių, komunistinėj 
spaudoj šiek tiek gilesnių min
čių,' straipsni^; be|t to visgi ne
užtenka; toli gražu, nepaten-

nėję;riuo križio ir nepajėgssavą žaliavą. nėję;nuo kri?io ir nepajėgs
Didėjaptis krizis bė\ galo ginkluota jėg^ ją Nudrausti, 

paaštrino priešingumą tarp Ji veržiasi glĮyii, plečia sa- 
darbo ir kapitalo. Kad, įtek I vo/ąržgrobimo ribas.
nai nesumažėtų, Japonijos ! Užgrobdami < Mandžuriją 
buržuazija stengiasi suma- Japonijos imperialistai, tuo- 
žinti darbininkų darbo ap- jaus parodė savo priešsovie- 
mokejimą, o draugę pa-- štinį rĮiisi^tatytymą. Jų gpąu- 
ilginti darbo dieną. Pei/doj paleisti buvo gandai,

kiną mūsų reikalavimų. Nors 
sykį į savaitę būtinai reikėtų 
mūsų dienraščiuose talpint au
toritetingą st'raipsnį, gvilde
nant komunizmo teoriją ir 
praktiką. Iš patyrimo iries ži
nome, kad ne visi darbininkai, 
mūsų spaudos skaitytoj at skai
to knygas, bet jų didžiuma 
bent perskaito komunistinį lai
kraštį ištisai visą. ■ Tokie 
straipsniai gana daug naudos 
neštų, jie juos pripratintų siek
ti platesnio žinojimo, sykiu 
padidintų žinojimą.

Dimas Benamis.
11-17-1932.

ir

gdiidai, 
būk Sovietų .šalis paląiko 
Mandžųrijos generolus. »(pi
nigais ir ginklais) prieš Ja
poniją, bet buvo išaiškinta, 
kad tai grynas prasimany
mas. Dabar Japonijos val
džia paėmė savo globon ru- 

:sus baltagvardiečius, kurie i r O ' .

per tą laiką jis turi darbuo- nijos imperialistų, kuriuos 
tis tarpe negrų darbininkų remia Europos ir Ameri-

* Teksti
lės darbininkai ten, kaip ir 
visur kitur Chinijoj, gauna • 
badavimo algas—tą faktą 
gali pripažinti ir kapitalis
tų ekonomistai. Pavyzdžiui, 
didžiausios algos tekstilės 
darbininkams Usa mieste, 
Chinijoj, yra apie 50 centų

I A O c V I . • •

idant įrodyti, jog vertas at-. kos imperialistai, 
gal priimti į darbininkišką

Virš $10,000 Išleista Scotts
boro Byloj

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas savo raporte 
praneša, kad suvirš $10,000'į dieną, o šilko darbinin- 
išleido Scottsboro negrų kams Shanghajuje algos ta- 
iaunuolių byloj, kad išgelbė- po nukapotos ant 20 nuo- ’

Į-------------y, X v # X ! '

darbiniu-;40 centų į dieną. Minėtas • 
praneša, kad 

tijos valdančioji klasė nori /Shanghajuje tekstilės ddr- 
nužudyti, idant tuo būdu; bininkai dabar uždirba nuo 
įbauginti negrų mases- ir į 30 iki 40 centu į dieną už 12 
užslopinti negrų darbininkų I valandų darbą; be to, jie 
kovingą judėjimą, kuris pa-i dabar turi daugiau mašinų 
staruoju laiku pradeda j operuoti.’ Gi moterų ir vai- 
smarkiai plėstis pietinėse! kų algos dar mažesnės.

gal Penkių Metų Planą, kaip Į valstijose po Komunistų | 
jie dirba ir kaip tvarko fabri-! 
kus ir žemę Sov. Sąjungoje;, 
kaip vaikai yra auklėjami, Į 
kaip moterys yra aprūpintos,! 
kaip nauji miestai yra būda- į 
vojami ir namai Sovietuose.

Į klausimus d. Mizara gerai Biuro statistikos \ 
atsakinėjo; publika labai Pa-;kad 1931 m. šilko, dirbtino Iužpyko 
tenkinta jo prakalbomis ir at- ■

pradeda gatves

Darbininkų Koresp.

WILKES-BARRE, PA.
Iš Drg. R. Mizaros Prakalbų

A.L.D.L.D. 12-tas Apskritys ti nuo elektros kėdės tuos šimčių, paliekant jiems apie 
surengė prakalbas draugui R. nekaltus jaunus i
Mizafa'i,-sausio 12 d., unijos kuriuos-Alabama vals-1 bule tiri as 
svetainėje, po num. 12 E. Mar
ket St., Wilkes Barre, Pa.

Publikos .prisirinko pilna 
svetainė ir pilnas koridorius, 
sustoję klausėsi d. Mizaros 
prakalbų. O jis labai popu- 
liariškaį kalbėjo apie Sovietij 
Sąjungą; nurodė, kaip darbi
ninkai savo šalį budavoja pa

laiku pradeda operuoti.’ Gi moterų ir vai- 

i Komunistų I J. S.
Partijos vadovybe.

Darbo Valandos Ilgos, 
Algos Mažos

Prague.— Akmenų lau- 
• žykloj, kuri randasi prie šio 

Jungtinių Valstijų Darbo/ miesto, bosai pavarė darbi- 
parodo, minką iš darbo. Šis baisiai 

oxxxvm, vx*x vxxxw v' J k’ nusprendė bo-
šilko ir maišyto šilko au-jsams atkeršyti, išsprogdin- 
deklų išdirbystėse pilną lai- ■ damas visą vietą. Jis padė
ką dirbanti darbininkai tu- į ge 20 svarų dinamito. Bet

p^ijįiiaįsf buvo chinų vald
žios pusėj, dabar anai sus
mukus pasidavė japonams.
Jų p.agelba manoma organi- --------- 7----- — ---------- ------- ------ ----------------------- --------------- ---
zuoti puolimas gelžkelio ir Istanbul.— Turkijos vai- rėjo išdirbti suvirš 50 va- Į tuo tarpu ten dirbo darbi- 
Sovietų teritorijos. Bet ne- džia nupirko į...................................
žiūrint to, Sovietų valdžia 24 orlaivius. <
pasiūlė Japonijos valdžiai dbjami karo reikalams.

sakymais Į klausimus.
S. Pietaris.

Istanbul.
iš Amerikos landų į savaitę. Vidutinė I ninkai; Eksplozijoj keturį 

Jie bus nau- pilną laiką išdirbusio darbi- j darbininkai žuvo, p penki 
'ninko alga buvo $20.58. Bet likos sunkiai sužeisti.

i
- >• -fe ■



Antradienis, Va£ 23, 1932 i ’A. L. D. L. D. ŽINIOS įvyks!jie Veikia, negu jūsų doleri- subliūško,

sekretorių jau pranešė nau- tę, tas kuopas perorganiza--tverti L.D.S., tos darbinfn-
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tas 1 
tiki 
to-
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niai Pruseikos.
Ant rašai

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

ipai, bet galutiną tarimą pa-j niai.”

mūsų eilėse jų-Lietuvių Darbininkų Susi-1, 
kaip ir neliko. Riksmas į vienijimo. O kur dar nėral 
apie “generalį braukimą,”' kuopų, tai ALDLD. kuopos 
tai jų tuščios frazės. Ke-i susirinkime pakelkite ta 
liose kuopose jie kėlė suiru- ] klausimą: kaip pas jumi s

— |ja ir aktyviai veikia jūsų treja, streikuoja mainieriai, 
i ir 

Nieko panašaus. Cen-jte, kad jie tikrai nori dėtis abelnai darbininkų klasės. 
Mūsų pareiga dalyvauti to- 

,se kovose.

organizacijos Istantį kartų geresni, jeigu tuo bus geriau. Jie visiškai:grupes. Padėkite vajuje del me. • 
kuris j—-1--1 •• •' • •- ’ ’ •

Žinoma, kny

NAUJO KARO GAISRAS
PARAŠĖ I). M. ŠOLOMSKAS 

KAINA 20 CENTŲ

"‘V;/

Puslapis Trečias

ilių. Bet kadangi jis jau 
buvo spaudoje nuo 1930 me

Knygos Del 1932 Metų ,buk 55 kp. turi tik 11 narių,-reikia leisti 
A.L.D L.D. Centro-Komi-!0 kuopas: 10 23, 55, 77, 84 nes jų turinys 

tetas mane, kad mes galėsi-,);uome' tog kuopog geraįi 
me išleisti pirmą krtygą už gyVUOja. Mes tikimės, kad i 
1932 metus, tai d. Mizaros 4/ 15 kuopelė neis Seno Vin- i 
ąpie Sovietų Sąjungą. Bet co renegatišku keliu, 
pasirodo, kad d. Mizaros, 
marš 
Valstijas tiek daug : 
jam laiko, jog jis jokiu bū
du ją negali paspėti parašy
ti, o tas maršrutas dar il
gai nesibaigs. Taigi prisi
eina atmainyti mūsų prog
ramą. Pirmiaus buvo ma
nyta, kad d. Mizaros knyga 
bus pirmoji, o Dr. .Matulai- j 
čio antras tomas apie reli
giją bus antroji. Dabar 
leisime “Religijos” antrą 
tomą pirma, o d. Mizaros, 
bus antroji. Reiškią, 
pat knygas išleisime, 
“Religijos” antras 
mas bus pirmoji knyga už i 
1932 metus. Mes dėsime I 
pastangų, kad pirmoji kny-'; 
ga iki gegužės 1 d. būtų ga-

’ Tie“kvoderiniai” tūk-ižiau apie juos kalbėsime/ 1 Organizuokite pionierių arba ir pas mus—suteiksi ' • 4 • • , * • 1 \ į , i
bovtii (rnrpani TPi chi I tim hiiQ (Winn .Tip vicickrii i oTimoc ParlSlriin iro iin'o dal mP i i

jus antrašus, bet dar dau
gelis nedavė centrui žinoti. 
Draugai,’ jeigu jūs pasilikę 
,ir tie patys valdybose, ypa-; 

v ---- --- --------- - ------- , geresnių- laikų, ungaį finansų bei užrašų
srutas po Jungtines ; kuopų skaičiaus ir narių, be i nes bedarbe ne tik nemažo- ] sekretoriai 
Ą. J ’ \ J a^\m_a'reikalo jieško fušėrysčių, jų; ja, bet vis didėja, o centre 

. ’ • čia neras. 1930 metais sek-i pinigai reikalingi knygų lei-
retorium buvo jūsų žmogus, Įdimui.
Ig. Beeis. Jo priduotame į Kas del bedarbių, kurie 
sąraše buvo atžymėta 187 i negali užsimokėti, tai sura- 
kuopos.

! darys mūsų 
j suvažiavimas, 
11932 metais.
įgas pamatiniais klausimais 

i. .su viršeliais, 
nenusensta.

Duoklių' Mokėjimas
Draugai, mokėkite duok

les kiekviename susirinkime 
|ir siųskite i ALDLD centrą. 

Kas del ALDLD. abelno'Nelaukite
tai vistiek pra

neškite į centrą apie tai. I 
; Žinoma, nereikia tiems pra-| 
nešti, kurie jau prisiuntė už | 
1932 metus duoklių, tokių 1 

i ant rašus gavome- ant duok-j 
j]ių blankų. Taipgi ir ap-j 
iskričiu komitetai praneški-j 
!te savo antrašus, nes metų, 
pradžioje visi apskričiai tu- j 

Aš užėmiau sek- pats ir su naujais darbiniu- rejo konferencijas ir išrin
ko' naujus komitetus. 1

Mūsų Darbas I
Draugai, prieš mus stovi i

D. M. šolomskas, 
ALDLD. C. Kom. Sekr

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

Centro Komitetas turi min
tyje dar išleisti ir vieną ki
tą brošiūrą bėgamais klau
simais. Daugelis kuopų 
pasisakė už jų leidimą, pa
sisakė ir A.L.D.L.D. 6, 2. 
12 apskričiai ir eilė kitų 
apsk ričių su važ ia v i m ų.

“Naujo Karo Gaisras”
B rosiu raitė “Naujo Ka

ro Gaisras’* jau pradžioje 
metu išsintinėta del visu 
kuopų. Bet jos mes at
spausdinome gana apsčiai 
ir turime daug platinimui. 
Iki šio! sekamai užsisakė 
mūsų kolonijos: Philadel
phia 75 knygutes; Montre
al—45;* Winnipeg, Canada 
—30; Lawrence, Mass.—20; 
Hartford — 25; Baltimore 
—50; Rochester — 20; New 
Britain — 30; Harison —

Drg. Abekas buvoišykite jų vardus ant tos pat į 
tik apie mėnesį laiko sekre- į Mankos, ant kurios siunčia-; 

itorium. Jis negalėjo daly-jte kitų narių duokles, ir j 
'kus sutvarkyti į taip trum- prisiųskite į centrą. Tas. 
pą laiką. U 
jretoriaus vietą 1931 m., .16 kais. Daugelis darbininkų 

’ d. sausio, ir pasirodė, kad nori įstoti į ALDLD., bet 
liš tos skaitlinės 19 kuopų į jie neturi užsimokėti ne tik ( 
'nėra mokėję nei vieno cento duokles, bet ir įstojimo. Jei- 
ųiž 1930 metus. Ką gi Cent- gu tik tie darbininkai įsto- daug darbų: klasių kova aš 
Iro Komit. turėjo daryti —|ja ir aktyviai veikia jūsų treja, 
•braukti iš sąskaitos tas kuo-1 kuopoje, jeigu tik numato- didėja kovos bedarbių o -k t • i _ y ai I . , ... , . i . i, • i i • • i ii• pas f . 
tro Komitetą^ sausio 26 d., I prie mūsų veikimo, tai pri- 
1931 metais, išsiuntinėjo!imkite juos. Įstojimą užmo-.se kovose. Kartu auklėki- 
del visų tų kuopų paragini-1kėkite iš kuopos, arba pa-'me ALDLD. Gaukime nati
nius. Dalis jų užsimokėjo, i tys dirbanti nariai gali su- jų narių į gyvuojančias kuo- 
bet daugelį jų nebuvo gali- įnešti po centą kitą. Žino- pas, tverkime naujas, kur 
ma atsteigti, kaip ve, seka- ma, reikia saugotis nuo to- dar galima. Kiekvienas ap- 
mose vietose: Warehouse,kių, .kuriems apeina tik vėl- skritys ir kiekviena kuopai 
Point, Kulpmont, Hudson,’tui knygų gavimas. 'privalo pagalvoti apie tai:|
N. Y., Elizabeth, Pa., Be-i Beje,- kontr-revoliucinė ar dar galima kur nors ar-j
loit, Wis., Treveskin, Pa., opozicija pašiepia tokius i timai sutverti naują kuo-Į 
Waltham, Mass., ir tt. Ne- narius. Tas tik parodo, antjpą. |
pasimokėjo, nepaisant, kad kiek “opozicijoj” sugedę | Kas del .priešdarbininkiš-1 
1931 metais Centro Komi- elementai neužjaučia bedar-Įkos opozicijos ■ vadovauja-1 
tetas dėjo pastangas jas at- biams darbininkams. JiemsIrnos provokatoriška donos-] 
gaivinti. Taigi, 1930 metais toki nariai “tik kvoderi-ičiko Pruseikos, tai kuo ma-' 
ir net su tomis kuopomis,1__
kurios jau 1931 metų Cent
ro Komiteto raginamos pa-' 
simokėjo. buvo 174 su 4,774 
narių. Tas buvo paskelbta 
ii’ “Laisvėj.”

Daugiau 1931 m. Narių i
Po padarytos narių skait-, 

linės už 1931 metus dar ap- 
laikėme už-pereitus metus 
174 narių duoklių, kas kar- < 

10* Waukegan _  10* Eor- sūdai o 1931 m. 5,012 na-
est Citv — 30; Shenandoah'Pasiuntė sekamos kuo-; 
— 50; Worcester — 20<P°s: 11 kP- 9 Panus,^57 kp, i 
Brooklyn—80. Viso jau iš 91 1^2 kp.—31; 56 kp. ; 
Centro parsitraukė kuopos]^4; 22 kp.— 10;’ 79 kp. 33; 
platinimui* 495 knygutes.162 kp.—16; 6 kp.—9; o ki- 
Siūskite užsakymus ir ki- tos po mažiau.. Dar ir da-' 
tos kolonijos. Kuopoms ir bar gauname vieno kito na- ■ 
nariams platinįmui parduo- rio duoklių už 1931 metus, Į 
dame tiktai po 10 centų už nes kuopų raštininkai neno-1 
’ ~ ” v ’ . i ėję siųsti skyrium vienoj

kito nario, tai jas prisiun- ] 
čia kartu su 1932 metų du o- i 
k lemi s. 

• i

Eknornizacija
Centro Komitetas mano, •. 

Rad reikia mažesnės vertės ■ 
ir , virtęs knygas, arba knygas, ku-j 

rios tuo laiku turi didelę j 
vertę, bet laikui bėgant sen
sta, kaip, pavyzdžiui, kny
ga “Rusija 1919 Metais,” 
arba panašias, leisti be vir
šelių. Kodėl? Todėl, kąek 
viršeliai labai daug lėšu/ja. 

viršelius mes i 
$800.00,

knygutę. Daugelį užsaky
mų gauname pavieniais eg
zemplioriais.
Kas Kam, o Jiem “Smuki

mas”
Priešdarbininkiškoji opo

zicija, kurios dvasiniu vadu 
yra suniekšėję’ 
provokatorium-donoščiku re
akcionieriaus H. Fišės, L. 
Pruseika, vis skelbia “gene- 
ralį iš ALDLD. braukimą” 
ir mūsų organizacijos “smu 
kimą.” Kodėl “generalis”? 
Nagi todėl, kad revoliuci
niai. darbininkai išmetė iš 
savo tarpo buvusius “geųe- pamokėjome W0.U0, uz 1 
rolus”—Pruseikas ir Straz- “Religija” I-mą tomą $500.- i 
dus. . • :04. Reiškia net $1,300.00. i

Kas del ALDLD. “smuki- Už tuos pinigus buvo gali-1 
mo”, tai jau buvo kelis kar-!ma išleisti dar vieną kny- 
tus atsakyta. Dabar tą'gą. Vien už “Aliejaus'’vir- 
skelbia Lawrence, Mass.,'sėlius mes galėjome išleisti i 
Stakionis, bet tik sau per .bent dvi tokias brošiūras,] 
nosį užduoda, parodydamas, kaip “Naujo Karo Gaisras.” 
kaip jo vadovystėje ALD- Leidimas visų knygų su 
LD 37 kuopa smarkiai puo-' viršeliais, tai sena politika/ 
lė nariais. Tik pereitais Jeigu “Aliejus” būtų ne pa-, 
metais jį ir jo vienminčius likimas 1930 metų CK., tai 
prašalinus iš kuopos vado- jį buvo galima leisti perskė- 
vystės kuopa atsigriebė ir lūs į dvi knygas ir be virše
li naujų narių gavo.

Antras, tai kontr-revoliu- 
cinės partijos sekretorius— tų, tai nebuvo galima per- 
S. Garbačauskas. Tas žmo- skirti į dvi knygas, 
gelis ištikro nemato toliaus šį klausimą patariame 
savo nosies. Jis skelbia, apsvarstyti kiekvienai kuo-

... , , Sk!okininkai-Kapitalovome ir jos gerai veikia,'kų pašalpos Organizacijos; JT ,
rengia parengimus ir gau-'kuopą? Jeigu trūksta žinių, j Karo Rėmėjai
na naujų narių. ‘•klauskite pas L.D.S. centrą 1 _____ J

—— ' Tūlas sklokininkas, pasira- 
5^x7 šęs K. L., savo gazietoje “Nau-
— 6 joji Gadynė” No. 6, iš vasario

X 11 d. , apsiputojęs šmeižia, 
x 1 visaip pravardžiuodamas, drg. 
x D. M. šolomską, A.L.D.L.D.
2 Centro sekretorių už parašy
si mą ir Lit. Draugiją už išleidi- 
O mą brošiūros “Naujo Karo 
o Gaisras.”
8 Tas gaivalas augščiau mini- 
X mą brošiūrą vadina “čiap-sui,” 
x šlamštu. Jis sako: “Tas vi- 
x sas čiap-sūi kišama prievarta 
Q A.L.D.L.D. nariams: nori ar’ 
s? nenori, jei esi narys, turi imti, 
O 'nes tavo ‘ pinigais tasai šlamš- 
8 tas išleista.”
X Kuomet brošiūroje “Naujo 
X Karo Gaisras” aiškiai, skaitli- 
2 nėmis darbihinkams yra nuro
si doma peręito karo gyvybiniai 
O ir medžiaginiai nuostoliai, 
o kuomet nurodoma, kad kapi- 
X talistų skubiai, rengiamame 
X kare bus naudojama moderniš- 
X klausios rūšies (darbininkų žu-

- x hdymui) įvairios mašinos bei 
g nuodingi gazai (dujos) ir tt., 
g ir kuomet darbininkai yra ra<- 
O ginami budėti, o karui iškilus, 
o paversti jį į pilietinį karą, t.
X I y. atsukti įduotus Į jų rankas-
X ginklus prieš savo išnaudoto-^?
X jus kapitalistus, tai tas skloki-C 
g nis niekšas vis'a tai per savo 
g j mulkinimo gazietą “N. G.” pa- 
g j vadina tik “čiap-sui ir šlamšr 
g!tu-” ’ ’

I Tai dabar bus visiems aiš- 
1------ Į ku, kaip prūseikiniai, vadin-

.[damiesi save “tikraisiais” dar- 
i bininkų reikalų gynėjais, “ko- 
! voja” prieš kapitalistų rengi- 
! mąsi paskandinti darbininkus 
('jų pačių kraujuose būsimame 
I (tarp Chinų ir Japonų jau esa- 
I mam) kare. .
I Dar daugiau. Tas “gerbia
mas” rašytojas taip save įsi
vaizdina esant galingu ir ste
buklingu, kad net per savo 
“Naująją Klampynę” šaukia 
visa gerkle; “Skelkitės uolos 
iš juoko!”

1 Aš norėčiau žinoti, kokio y- 
į ten tamsta toje brošiūroje su
radai juoko? Perskaičiau ją 
nuo pradžios iki galo ir neuž-

I tikau nei žodžio “satyriško*’ 
juoko.

Be išvadų galima spręsti, 
Į kad pas tą “N. G.” bendra- 
) darbį jau nebe visi namie ir 
I kad jis tuo pačiu sykiu yra ka- 
! riškų kapitalistų padėjėjas.

Prie progos aš patarčiau 
“N. G.” štabui jį, kaipo savo 
bendradarbį, tuojau neatidė
liojant vesti pas gerą proto

I ligų specialistą išegzaminavi- 
I mui jo makaulės. O gal gir- 
i tas buvo, kuomet skaitė tą 
brošiūrą? Jei taip, tai lai 
“nespendina” egzaminacijai 
makaujės pinigų, bet “neraga- 
vęs” tegul perskaito išnaujo, ir

I pamatys, kad jokio juoko toj 
brošiūroj nėra, o vien tik rim
ti nurodymai. •

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

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

I. B.

SHENANDOAH, PA.
Kas Remia Kentucky Anglia

kasių Streiką

Komunistų vienetas savo su
sirinkime pravedė minti, kad 
sušaukti visų kuopų valdybas 
4 d. sausio ir išdirbti planą, 
kaip sukelti pinigų del Ken- 

* tucky streikierių. Buvo pra- 
Į vesta mintis, kad reikia su- 
I rengti balių, jeigu bus galima 
Įgauli/už pusę’kainos svetainę 
; ir orkestrą.

Tuojau buvo išrinkta komi
sija iš trijų: O. Overienė, J. 
Stagniūnas, A. žemaitis, kurie 
tuojaus ėmėsi už darbo ir ba
lių surengė 27-tą d. sausio. 
Pelno liko $53.39.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ



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

(Pabaiga)

Jie sustojo prie didžiojo tilto; 
Tcian-ke atsirėmė į mūro siena ir kalbėjo 
lėtai:

—Taip apie Europos-Azijos priešingumą 
jūs, profesoriai, prirašėte daugelį tomų 
knygų, j ieškote pamato istoriniuose ir re
liginiuose palinkimuose, imate iš ekonomi
jos ir klasių santikių reikalų. Taip, jūsų I

'"Yiąjkaip raportavo šios kuo* 
pos delegatė E. K. šiurmaitie-

i nė), tai S.L.A. 128-ta kuopa 
duoda sekantį pataisymą:

T‘*kad būtų mokama už kiek
vieną sugaištą dieną po $5 Pil
domosios Tarybos nariams ir tinimo brošiūros 
komisijų tiems nariams, kurie ro Gaisras.” 
negauna nuolatinės algos iš S. tarp lietuvių darbininkų kuo

pas mus priešin-

Į eis galinga, kaip ugniakalnio, lava ir jūsų 
Pan i budavojimas bus nušluotas. O ta lava tai 

jūsų pačių pavergtasis proletariatas, mūsų 
geriausias ir ištikimiausias talkininkas. 
Ant parazitinės Europos kapo išaugs nau-jgauti jokio atlyginimo už su-!darni, 
ja Europa—dirbančiųjų, pavergtųjų, 
kuria Azijos dirbantieji lengvai susikal- 
bes tarptautine kalba.

Sena Europa buvo pavergėja kitų saus-

Antradiqnis, Vas. 23, 1932
.Qi % I(• ‘• r .■'.) ■ i'jet

ir Įeitų- klasių Tearė belaisvių.- - šfebulką už dešimtuką. Ar be- Mte šiame susirinkime ir 
reikia didesnio įžeidimo darbi- savo proletarinu galę; bendrai su kr-^j buš minėjime >16; metų sui 
ninViab-M iiidaiivvin ? Dol Irn tais darbininkai. Mūsų užduotis yra i nuo įkalinimo Tom Mooney.miiKisKO juaejimo . ut i iw kovoti už paiiuosavih)ą Tom Mooney i
dar yra tokie elementai laiko- • • . ‘ ___
mi kuopoj ?

Kas tai yra kaltas del pla- 
Naujo Ka- 

Vietoj paskleisti

L.A. Centro. Gaunanti nuola- daugiausia,
tinę algą, kaip Pild. Taryb., > gai, nenorima parduoti, arba 
taip ir komisijų nariai negali. kad ir parduoda, tai lig bijo- 

Vienas draugas parsi- 
SUi gaištas dienas, apart kelionės' nešė minėtą knygutę ir sako, 

J- G. Į kad vos gavęs nusipirkti, ir tai 
P. S. Po susirinkimo ta pa-i knygininkas perspėjęs nelabai 

ti delegatė E. K. šiurmaitienė kam rodyti, nes sakė mažai te- 
pareiškė sekančiai: Pereitas ; turime del savų draugų, netek-

mokslas, kuriuom jūs taip didžiuojatės ir j žemių, ji įsipurvino savo intrigomis, bet “ p!Xioms‘l®oSms! IpeTmtnSi l’bDLD^ 137
1 Tvna inc i n-.-nlnfoiunSo vnvnlniniinc hnncrHQ niinhllQ I - _ _ / .... . ... ’ P’-1 nicnvoiių x o i

nėra jis virš visuomeninis, o yra klasinis ' ją, 
įrankis viešpataujančios klasės rankose— 
ginklas išnaudojimui darbininkų ir paver-1_______ 7U___ x x •. i i-
gimui silpnesnių tautų. Štai kodėl, ir ne- i Pan Tcian-ke nutilo. Pradėjo rūsčiai nlCir keliones.
apkęsdami jūsų surėdymo, mes taip pasi-1 profesorius: 
šventusiai persiimdinėjame jūsų mokslu, | 
kad tiktai įgyti jį, kad paskui ir jį panau-! 
dot nuvertimui jūsų jungo, ant mūsų už- i 
dėto. Europos buržuazija tiek daug kai-. 
ba apie savo kultūrą, o tikrumoje ji yra 
niekas, kaip parazitas ant masių kūno. 
Europos buržuazija, kaip ta utėlė, prisi- 
šliejus prie milžiniškos Azijos šono, čiul
pia iš Azijos visus syvus ir giriasi su savo 
kultūra. Kas, jegu ne Azijos žmonės, sodi
na ryžitfs, arbatą ir medvilnę? Kas, jeigu 
ne Azijos milžiniška dirbančioji I 
kartu su Europoj ir kitų kontinentų dar- mos? 
bininkais viską sutveria, o Europos para
zitiška buržuazija tik giriasi ^avo kultū
ra? Kultūra, k^no-i^anKomis sutverta? 
Taip, nuo jūsų kultūros atsiduoda visa že
mė prakaitu dm-bininkų ir valstiečių ir 
krauju pavergtosios chinų liaudies; tai ir 
jūsų mokslinė kultūra!'

Dabar apsimainome rolėmis. Jūsų pa
razitinė Europa dvesia, kaip kumelė, nu
silaužusi koją. Dvesia, nespėjus viską su
ryti. O jos svarbiausias organinis suiri
mas—tai bedarbė.

Gerai žiūrėti i tokio priešo mirtį. Iki 
šių laikų jūs, buržuazinė Europa ir impe
rialistinė Amerika, siunčiate į Chiniją savo 
imperialistinius agentus po misionierių 
skraiste, kad skleisti krikščionybę. Krikš

kurio.mes mokytis atvažiuojame pas jus,J proletarinės revoliucijos bangos nuplaus .po $150 wkvienani komisijos kll01)0s susirinkimą pastebėjo 
, nes ir dabar greta pavergtųjų Azijos --- - -- oz> k : : .....

dirbančiųjų yra pavergta ir Europos dar- komisija negavo jokios meti-[nėta knygutė. 
| bo liaudis; ji sukils ir pėrbudavos pasaulį, i nės algos, apart sug; ,

Yra 8 komisijos, po 3 na-1 
rius Į komisiją, viso 24 žmo-1 

Jūs įlies; Oi po $150 kiekvienam i 
’ tai viso sudaro sumą $3,600.00 l 
į i metus.

Dabar S.L.A. yra sekančios ! 
pastovios komisijos: 
Finansų, Labdarybės, Apšvie-! 
tos Stovio, Skundų. Kontrolės,! 
Sveikatos ir Jaunuolių komi-Į-limas- 
sija. į

Taigi, pagal delegatės pra- Į 
nešimą, šioms komisijoms yra 
mokama po pusantro šimto Į 
metus. Nors bus tokių komi
sijos narių, kurie nei piršto ne- 

, vienok 
gaus apmokėti, jeigu nebus pa
taisytas šis punktas.

J. G.

—Jūs be galo klystate, klystate!
; perdaug silpni, kad paimti ant savo pečių i 
' nešti žmonijos gyvavimo naštą. Jeigu nu- i 
mirs Europa, jeigu žus jos buržuazija, tai 
kartu su ja pražus ir kultūra ir gamyba. 
Ir tada jūs vėl pasinersite į šimtmečių mie- 

’ gą, nes nebus budintojo ir kultūros palai- 
į kytojo. Nejaugi jūs, kaip universiteto 
i studentas, manote, kad tą rolę gali atlikti 
i proletariatas ir kad jūs, chiniečiai, susi- 
; jungę su Europos proletariatu, galėsite

nariui. O iki 36 seimo jokia kaip slepiama nuo' draugų mi- 
. ncia Tai iŠtikl’UjU

aištų die-1 blogas dalykas. Jeigu Centras 
per “Laisvę” ragina k up d au
giausia išplatinti, tai pasirodo, 
trūkumo nebus, o mūsų kuopa 
taupumo prisilaiko.

Darbininkiškose organizaci- I 
jose neturėtų būt taip, kad da- į 

: Įstatymų, ; rytųsi pamatas Įtarimui ir bū-;
■ v I tų tarpe narių ir šiaip prijau-l 

čiančių darbininkų nepasitikė-j

nauais: išlaikyti kultūra ant reikalingos augštu-
kam daugiau, pakrutins per metus,Bet pasakyk man, 

kaip tik naikinimui yra tinkama darbinin^ 
: kų klasė? Netekę savo šeimininkų, jūsų 
i proletarai atsidurs padėtyje gyvulių, ne-! 
i tekusių piemens. Ir savo paikystėje, ne- ■ 
kultūriškume, proletarai įpuls į barbariš- 

; kurną. Jie netinkami ne tiktai valdyti pa
saulį, bet negalėtų gauti rodos nei su vie- 

■ nu Paryžium.
—Profesoriau, jūs kalbate, kaip sapnuo-' 

! jate. Argi nematote, kad Sovietų Sąjun
ga, kuri užima vieną šeštadalį pasaulio, 

i jau keturiolika metų kaip yra vedama pro
letariato partijos?! Argi ir dabar nema
tote, kada Europa, paskilbusi su savo 

į “kultūra,” gaišta bedarbės nasruose, kada 
milionai ir desėtkai milionų badauja, kada 

v .. .... ': suvižudystės viešpatauja, kada tūkstąn-
conybė peršama; ji yra nuodai Azijos gy-i čiai proletarų ir jų šeimynų su kiekviena 
vęntojams; ji. užmušė turtingą Romos kul- Į dįena laipsniškąi miršta, kada fabrikai 
tūrą; ji istorijoje užrašyta, kaipo didžiau- į sustoję, kada krautuvės pilnos maisto, drą
sias Europos kultūros priešas, o dabar jūs; bužių, o tuom kartu jų gamintojai-badau
si) ja nešate “kultūrą” į Aziją! Taip, bur-;ja ir šąla! Ir jūs, profesorius, Paryžiaus 
žuazinė Europa mokėjo sau pasidaryti, pa
vergimui Azijos ir Afrikos masių,—“kul
tūros” įrankį ir iš krikščionybės, kad tik 
tas mases pavergus ir išnaudojus. Taip, 

, jūs vežate tą viduramžių “kultūrą” į Azi
ją ne kitokiais sumetimais, tik savo pelnų 

t sumetimais. Kur negalite padaryti Ang
lijos, Franci jos koncesijas, ten savo buržu
azijai koncesijas norite padaryti Vatikano 
vardu. Jūsų peršamas Kristus yra agen

tas pas imperialistus tarnystėje. _ _ ____ __ ___
Bet dabar jtis mums darotės nepavojingi. | riau, jūs Įsitikinsite, kad greitoje ateityje; ant jomarko, baisiai pasipikti- 

Pati jūsų “kultūrinė” Europa ir Amerika! Europos, Azijos ir viso pąsaulio valdonais ! no. Nekurie net viešumoj yra-‘ 
dvesia bedarbės glėbyje. Jūsų intervene!- Į bus ne jūsų 
ja netenka pamato. Jūsų krikščionybės 
misija Chinijoje yra sutinkama, kaip ark
liavagių misija. Imperialistų viešpatavimo 
laikas jau suskaitytas. Jūsų manevrai ne
išgelbės jūsų viešpatavimą!

Ir taip visas jūsų budavojimas ir moki-

MONTREAL, KANADA

(45-46)

Ristyniij Turnamentas

Pulsas.

i

į Kasyklų Srityje Drg.
! faros Prakalbos
i A.L.D.L.D. 9-to Apskričio Ri-
Į
; bose Drg. R. Mizaros Marš-
I rūtas Prakalbų apie Sovietų 

Sąjungą
Drg. Mizara išbuvo Sovietų j 

j šalyj ilgoką laiką. Ten aplan-j 
| kė svarbesnes pramonės, ūkio’ 
i ir kultūros vietas. Todėl ir 
Imums papasakos, ką savo aki-j 
mis matė bei patyrė darbiniu-i 
kų valdomoj šalyj. Nepraleis--! 

’ kite nei vienas tos progos.
Prakalbos Įvyks:

Mišios ant Varžytinių

Kuūigas Bobinas leidžia mi
šias ant varžytinių.

Nesenai, šiame mieste tuokė
si dvi. poros lietuvių. Viena 
pora visą savo gyvenimą pri
gulėjo parapijai, ir buvo gana 
karšti katalikai; tai ir vestuves 
rengė su bažnyčios apeigomis. 
Nuvažiavo pas kunigą Bobina, 
užpirko šliūbą su mišiomis, su
mokėjo 25 dol. ir laukė vestu-j Mainierių Svetainėj, i 
vių dienos. | doah, Pa.

Kur buvę, kur nebuvę atei-, &as prakalbas įrengi

Lietuvių svetainėj, Kulpmont,

7 vai. vakare, 
Shenan-

na ir antra pora, kuri nepri- j D.L D. 9-tas ir L.D.S.A.. 6-tas i 
klausė prie. parapijos ir ne į Apskričiai, 
taip lenkėsi kunigui Bobinui. > 
šioji pora taip pat užperka ! 
šliūbą su mišiomis. Sumokė-; 
jo 35 dol., ir ant tos pačios 
dienos^su pirma pora.

Pirmoji porelė, sulaukus ve- i 
stuvių dienos, stoja prie alto-; 
riaus, ir jaunasis paklausia K. 
Bobino, kiek žvakių žibės. Bo- 

: Šitos mišios ne 
Jos priklau-

K. Rušinskienė.

universiteto mokytojas, vienas iš daugelio 
pagarsėjusių “kultūros” skelbėjų, kalbate 
tokias nesąmones, kuriu nekalbės Sovietų 
Sąjungoje nei pirmametis pradinės mo
kyklos mokinys. Kultūra, kur jūsų ta kul
tūra gyvenime? Tamsūs proletarai, o tie binassako: 
“tamsūs” proletarai ne tiktai apšvietė, su-i jums priklauso, 
teikė mokslą Sovietu Sąjungoje desetkams antrai porai Jcuri sumokėjo 
milionų, ne tiktai veik jau išnaikino beras-i 3o dol‘ Jeigu JŪS norit> uoklt 
tys'tę, bet ir industrializacijos srityje pra
lenkė' “kultūringą’’ Europą. Taip, profeso- išgirdę "tokias”derybas, kaip !

45 dol., tai aš tuojau per tele-1 
foną aniems atsakysiu. Visi, '

. Nekurie net viešumoj pra-
! dėjo parapijos kortas draskyt.

Darbininkai turėtų mesti 
................. • visi 

stot Į kovą už darbininkų rei
kalus, o ne paskui Bobina sekt, i

J. B.

“kultūra” paskilbus buržua-!
zija, bet pasaulinis proletariatas. Jis, iri .... . .
tik jis vienas .išveš žmoniją is kapitalisti-' stofc j kova už darbininku 
mo pragaro...

—Nutilk!... Gana! Tavo kalba skau
desnė, kaip tavo užmušimas mano sūnaus! j 
—Profesoriaus rankoje sužaibavo revolve-j 

nimas visada atrodė esąs be pamato, sta-1 ris. Trenkė šūvis, ir Pan Tcian-ke išlėto! 
tomas kokio tai beprotiško architekto. At-i susmuko prie Seine upės mūrinės • sienos.

MONTREAL, KANADA

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BOSTON. MASS.

A.L.D.L.D. 2 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, vasa
rio 24 d., Lietuvių Kliubo svetainėj, i 
376 W. Broadway. Pradžia 8 vai. j 

•yakare. Visi nariai dalyvaukite, yra | 
daug svarbių reikalų; taipgi atsives-Į 
kits ir naujų narių prirašyti.

„j Kuopos Sekretorius. I
(45-46)1

BINGHAMTON, N. Y.
Prakalbos . fcėinoje ‘‘Kas Dci 

Chinijoje?” įvyks ketverge, 
sąrio, Lietuvių svetainėje 
ton Street. F 
Kom u n i stų Pa r t i jos. 
mes Mo (chinas), 
dės 
ga 
m i

ISi 
’a-

.. i, 317 Clin- 
Prakaibos yra rengiamos 

Kalbės <1. Ja-.
Prakalbos praši

nėto 8 valandos vakare. Į.žan- i 
dykai. Darbininkai yra kviečia-1 
Į šias prakalbas.

r- DARBININKIŠKI ĮNEŠIMAI BOSIMAM S. L. A 
37-tam SEIMUI

i vena; tad ir S.L.A. Centro 
• ; darbininkai gali su tiek be

Į vargo pragyventi.'
(4) Kad visi S.L.A. nuosto- 

I liai, tai yra tos visos netiks* 
i lios paskolos, kaip tai Ažuna- 
riui-Deveniui ir kitiems, būtų 
atlygintos Susivienijimui Lie
tuvių Amerikoj. Tuos visus 
nuostolius turi atlyginti tie vi
si Pildomosios Tarybos nariai, 
kurie tas paskolas davė, ne
prisilaikydami S.HA. konstitu
cijos.

mas algos, išviso po $25 Į sa- i (5) Kad S.L.A. iždininkas 
; vaitę, nes tai yra sauvališkas j nesilaikytų ant rankų daugiau 
! eikvojimas S.L.A. turto. Ir tie j S.L.A. pinigų, kaip $50,000; 

. visi “pagelbininkams” išmojtė- > kas bus viršaus $50,000, tą sų- 
daibius ii senus miiius, kuiie>Įį pinigai turi būti sugražinti > mą turi padėt į saugius ban- 
neišgali užsimokėti savo duo- _• ‘ j • " ~ ‘kliu į S.L.A. J šį fondą turi SI' A' 
įeiti sekanti pinigai: visi tau- 
rZ. ____  . .
fondo. Ką dabar nariai moka i ta algos iki vidutinio darbinin- 
į lėšų fondą po 15c, tai į lėšų ko algos, taip kad $35 į savai- 
fondą turi mokėti tiktai 10c, o j tę turi skaitytis didžiausia al- 
tie 5c turi eiti į bedarbių beijga. Nes su tokia alga dabar 
senelių fondą. Ir jeigu virš- įgalima lepgvai pragyventi; o 
suminėtų pinigų neužtektų į > vidutiniarp darbininkui dar 
bedarbių bei senelių fondą, tai' tiek į savaitę sunku uždirbti, 
turi būti šitas fondas dapildy- vienok su šeimynomis pragy-

CARNEGIE, Pa.
128-ta kuopa, laikytame savo

S.L.A. tas iš lėšų fondo.
> (2) Kad tuoj būtų paleisti

paprastame susirinkime 14 d. S.L.A. prezidento ir iždininko 
vasario š.m., vienbalsiai nuta- i pagelbininkai, kur prezidento 
re pasiūlyti būsiančiam 37-tam pagelbininkui mokama, po 
S.L.A. seimui sekančius įneši- po <$10, o ižd. pagelbininkui 
mus bei pataisymus prie S.L. po $15 Į savaitę algos, šiem 
A. konstitucijos: vadinamiem pagelbininkam tu-

T_ t x o T j ri būt tuoj sulaikytas mokėji-
(1) kad butų įsteigtas S.L. i 

A. bedarbių bei senelių narių1 
fondas, kur iš šio fondo turi 1 
būt užmokėta j S.L.A. už be-:

1 Į S.L.A. iždą. į kus S.L.A. vardu.
... . r o __ (3) Kad visiems S.L.A. Cen- j (6) Pataisymas prie S.L.A. 

tiški centai ir po 5c iš lėšų i tro darbininkams būtų numuš- j konstitucijos. Kur yra pasa- 
......................... kytą S.L.A. konst, pusi, 15M8, 

skyriuj V, paragrafe 7-tam, 
kad “už kiekvieną sugaištą 
dieną PildompSĮios TaryUę^bęi 
komisijų nariai gauna po $8 
(nuo ųereito seimo dar pakėlė 
po $2'; dabar viso moka po 
$10 už kiekvieną sugaištą die-

(45-46) j
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PHILADELPHIA, PA.
Bedarbių Susirinkimas

Draugai darbininkai, atsilankykite ; 
Į bedarbių susirinkimą. Bedarbių su-' 
sirinkiniai įvyksta kas ketvirtadieni

Į 8 vai, vakare, po num. 1011 I?air- ( 
i mont Avė. Būtinai reikia prisirengti ; 

prie prakalbų, kurios atsibus 26 d.;

Kas Yra Taisytina

A.L.D.L.D. 137-tą kuopą ne 
atidėliojant reikalinga taisyti į vasario, Richmond miesto dalyje, 
ir valyti. Kuopoje yra kieta-1 
sprandžių sklokos pritarėjų, ir Į 
pradeda viešai per Prūseikos į 
“Naująją Klampynę” pasisa-: 
kyt už savo “neklaidinguo-! 
Gius” papus (Prūseiką, Butkų j 
'ir k.). . i

fštai vas. 7 d. per L.D.S.A.;

kiek darbininkų judėjimui pri-j DARBININKŲ ĮSTAIGA 
taria. Buvo apkalbėta apie i
vykimą bedarbių delegacijos į | d^įX“"ių, sSSSmą™' . 
Quebecą. Tada pasirodė po- tt. Puikus steičius su naujau- 
nas G. visai apie tai nesupran- i sjais įtaisymais. Keturios bo
tas' ir paklausė, “iš kur toji ■ ' ,ių a eya’ 
delegacija bus ir nuo .ko it del! J kainos prieinamos.
ko?” Paaiškinus drg. Stukui, | i
tada dasiprotėjo. Pasityčio- Į 949-959 Willoughby Ave, 
damas sakė, kad ir man iško- ■ Tel., Stagg 384?.

I vq§. brolsosnp. bonką ir duonos !

LINDEN, N. J.
T.D.A. masinis mitingas Įvyks 24 i 

d. vasario, Linden Hall, Wood Ave. | 
ir kampas 16th St., Linden, N. J. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Geri kal
bėtojai sakys prakalbas anglų kal
boje. Lietuviai darbininkai dalyvau-

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais {taisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 384?.

: DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 

y tųs daug^ prieinamesne kainą, negu kur kitur dabartiniu lailęu.
X ML KISHON, Aptiekoiius Savininkas

atQl JOS. CAMPAU AVIE, ir 504$ CHENE ST., DETROIT, MICH,

Karolis Požėla Lietuvių Čampijonas

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

Tai bus kova dvieju galinčiu, 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 vertes

$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

DAR TURIME 750 EGZEMPLIORIŲ

Jei jis liktų neišplųtintas, tai 750 darbi
ninkų butų nuskriausti apšvietus atžvilgiu 
ir “Laisve” turėtų didelį materiali 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, prisiųsdami 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.

Kalendorių.

Visi litera- 
kurie pir-

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

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

1
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VIETINES ŽINIOS
A. JANKAUSKO RAŽU- ko: 
MELIS APLEIDO J J PATI

< (Tąsa iš 6-to pusi.)

taip. Tai kam tas begalinis 
eilinių narių klaidinimas? Ar 
už tai nereikia kritikuoti ? 
Bitinai reikia, nes lietuvių lo- 
kalui ir visiems nariams nėra 
jokios naudos iš tokių raportų, 
o nuoskaudos apsčiai.”

Ponas Jankauskas tam pa
čiam “Darbe-,” rašydamas iš 
Amalgameitų Generalės Tary
bos posėdžių apie tą patį New 
Yorko Joint Boardą, ve ką sa
ko :

“Sutvarkymas New Yorko 
organizacijos buvo vyriausias 
dienotvarkės punktas pastaro
jo Generates Tarybos posė
džio.”

Tad jeigif organizacija, kai- ; šiol,

Jūs visi murzini.” Bet 
! kada jam pakiša veidrodį po 
■ nosia, tai jis ne tik murzinas, 
bet ir smaluotas. . . Taip ir 
Jankauskas, kada J. Buivydas 
su Pranckevičia išdavė prane-

j tarpe distriktų ir šapų.”
Ką jis nori pasakyti “į pel- 

jkias?” Vadinas, mes, kriau- 
pelkėsė, o 

Hillmano j
kaip Jan-1

įsirašė prie Laisvės Choro dvi i

HNGSNE PRIE TARPTAUT1ŠKUM0 YRA 
DAROMAS HARTFORDO LAISVES CHORE

M . I l . į . ■ ; 1 ■ ■ ; J A. i'll I
PITTSBURGHO IR APIELINKfiS 
PRiEšFAšISTINIS K-TAS. 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa. <

Pirm, pagelb. W. - A. Kairys, 414 
Broadway, Pitcairn, Pa. .

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

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

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

; čia i, atsidūrėme 
i mus į pelkes vedė 
I činauninkai, tokie 
kauskas.

Tiems činauninkams gerai į naujos narės, merginos. Dai- i zuoti beisbolo “tymas.” Ap- 
eksperimentus daryti ant mū-į nų Dienos, kuri įvyks nugpj ū-; svarsčius, vienbalsiai nutarta 

į čio mėnesį Waterbury, komisi-* organizuotis; išrinkta tam ko
ja dar nieko neturėjo. Ban-, misija iš jaunuolių. Įnešta 
kieto, kuris įvyko 13 d., ko-; mokintis ir anglų kalba dai- 
įhisija-darbuojasi gerai. Dai-i nuoti, ypatingai Internaeiona- 
nų komisija nusiskundė, kad i lą. Vienbalsiai nutarta mo- 
nesuranda dainų. Į kintis, nes Laisvės Choras la-

Kalbėta apie tuos choro na- bai tankiai dalyvauja tarptau- 
rius, kurie nepastovūs, tankiai i tūliuose parengimuose. štai 

ir pasitraukia arba i kovo 18 d., Hartfordo revoliu- 
neateina Į pamokas, i cinių darbininkų organizacijos

HARTFORD, Conn. — Pri- i tiems. Taip ir reikia, draugai.
Pakeltas klausimas organi- 

Dai- i zuoti beisbolo “tymas.

Mo.

sų nugaros, kol pas mus nėraou r i ėiiivn.L viua louavu picnic- **'-'*^* (
Šimus taip, kaip buvo Joint' vieningumo, kad tokius Hill-
Boardo susirinkime, tai Jan-' manus- ir jo činauninkus pa- 
kauskuas rėkia: “Melagingi I siųsti pasius J pelkes, o eili- 
raportai!” Bet kuomet jis pats | niams darbininkams pasiimti 
parašo- per savo žioplumą, kad j vairą organizacijos į savo ran- 
viskas turėjo būt perorgani-1 kas. Hillmanas f 
z uotą, 
gerai.
nių- nedaug- yra, kaip Jankaus- ■ jau kad ir dirbdami badauja- ■ tankiai 
kas.
• Kad dar pamatyt, kiek Jan-1 
kauskas meluoja, neigdamas | 
54 skyriaus Joint Boardo atsto
vų* raportus,'. būk jie neteisin
gai išduodami, tai pasiskaity
kite dar vieną jo paties “Dar
be” pasakytą faktą\

“O ne taip, kaip, buvo ligi 
, kad kiekvienas biznio

po tokia, iira tvarkyti New agentas su trade-manadžeriais 
Yorko Amalgameitų Joint • vesdavo visokias pertrakcijas 
Boardą, tai jau kas nors buvo su fabrikantais ir nuvažiavo į 
negerai. O kad- buvo negerai, peikiąs—išvystė k o m peticiją I 
tą pats “išmintingiausias” Jan- ■ a.--':.-,-:-.-.-..r.:- .-t== 
kauskas sako:

“Tad nepaisant fabrikantų 
motyvų, darbininkai, su uni
jos pagelba. turi syki ant vi
sados padaryti galą nuolati
niams algų kapojimams. Ge
neral ė Taryba sako nariams, 
kad jau gana eiti ta linkme, Į 
griežta kryptis turi būt pada-1 
ryta į priešingą pusę.”

Vadinas, pats. Jankauskas 
pripažįsta, kad iki šiam* laikui 

v ėjo nulatinis algų kapojimas,, 
• per unijos viršininkų padėji- j 

mą drabužių fabrikantams, j 
kapoti kriaučiams algas. Ir J 
toliaus tas, atsiprašant, “redak- Į 
torius” dar aiškiau išplepa j 
kriaučiams, kad kriaučius it 
prekes pardavinėjo drabužių : 
■fabrikantams. Jis sako:

“Ne vien kontraktoriai lenk-1 
ty.niuoja išimdami darbą, bet' 
eina lenktyniąvimas pačioj ga-1 
myboj, kad geriau darbą pa
daryt? ir labiau įtikti fabri
kantui, kad jis lengviau iškiš- *sų šeimyną, 
tų savo prekes rinkoj; net uni
jos atstovai jau žiūri vienas į 
kitą, kaip kompetitoriai.”

Ką reiškia: “Net unijos at
stovai jau žiūri į vienas kitą, 
kaipo kompetitoriai ?” Reiškia 
tą, kad jie už vienas kito lenk
tyniuoja, darbininkams algas 
numušdami iki žemiausio laips 
nio. Tai bent “darbininkų at
stovai ?”

Toliaus vėpa- Jankauskas 
pats išsiplepa apie New Yorke 
subyrėjusį Joint Board-ą, kai
po tokį, kur jis sako : -

“Generalės Tarybos posėdįn I 
atsilankė New Yorko Joint į 
Boardo specialė komisija ir |

Hillmanas šiandie ay- i 
taiįsiskelbė diktatorium ant mu-Į

i prisirašo
kad viskas suiro,
Tokios “logikos” žmo-1 sų darbininkų nugarų, ir mes

|me; o ką kalbėti apie beda-r-[ Nutarta, kad toki nariai'prieš 1 rengia Paryžiaus Komunos pa- 
| bius kriaučius?
I Gerai zaunyti 
kauskui, kyris gauna 
algą iš mūsų sudėtų centų ir 
mus pačius 
Maitinam . prielaidinį, ir jis

TEISYBfiS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, ‘ ’ 

MOLINE, ILL.
Valdvba 1931 Metam:

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

Pirm, pagelb. A. Matu.sevičia, 1003
25th St., Moline, 111.

Fin. sekr. B. Daucenskas,
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 
Avė., E. Moline, III.

Iždo globėjas J. I>. Julius,
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2135—
Moline, III

1552—lOtb

St. & 5th

215—17th

48th St. Į

33rd St.
Bell Phone, Poplar 7545

G RA BO RI US- U ND ERTA K KM
It balau wuoj* Ir laidoj* on»«lrti«t®» ant 
riiokhj kapinių. Norintieji garaenlo pa- 
fajnavlnto ir ui i«aii| kaln) nuliūdimo 
valandoje laukite* paa mane. Pa* 
galit* gihvi lotas- ant visokių kapinių k««- 
t ntioin ♦tfJIOB* Ir ui k*ln<- —LIETUVIS GRABORRJSbent kokį choro parengimą ne- ; minėjimą, ir kaip girdėjos, mū- 

tokiam Jan- būtų leįdžiami . dainuoti, ma-isų Laisvės Choras ir vėl busi 
dažnai žiausia bent mėnesį prieš pa-' pakviestas ten dainuoti. Be 

abejo Laisvės Choras neatsisa
kys. Reikia priminti, kad nei 

Tvarkos dabotojas laike pa-1 vienas atskiras choristas ne 1 
purkštauja ant musių kad mes mokų, d. Karolis Kiškiūnas nu- į ignoruoja tokius pakviėtimus. 
jam pasakome, jog jis ir jo siskundė, kad laike pamokų Pasirodo, kad Laisvės Chore 

savaitė nętvarkiai užsilaiko nekurie i iš. to atžvilgio nėra’nei vieno, 
fabrikantams choristai ir nesiduoda sudraus- į oportunisto.
senovėje vor- ti Pasvarsčius, visi sutiko už- i ..Laisv&» skaitytojai, kurie 

s1laikyt1 tvarkiau la.ke pamo-; turitc p9augusius ęūnus al. Į 
'dukteris. leiskit ”dainuoti. : 
i Laisvės Choro dainų pamokos i 
'įvyksta kas trečiadienio va-! 
Ikare; Lyric svetainėje, 5931 
! Park St. Tėvams bus daugi 
I maloniau, jei jų jaunuomenei 
I mokinsis chore darbininkiškos 
■ dailės, r'egu kur nors 
! kaus.

Laisves Choro 
Korespondentas,

rengimą, ne vien parengime 
melagiais vadina, bet ir pamokose.

pasakome, jog jis ir 
Hillmanas kas 

mus drabužių 
parduoda, lyg 
gus.

Mykolas Puzina

Bim-
Bet
Ogi

Veikiantis Komitetas,

“Laisvės” num. 25, sausio , ne prieš A. Bimba; ir A. 
30 d., 1932, C. S. Kasparas ra- ba užgyrė tą rezoliuciją, 
šo laišką redakcijai, pasiteisi
nimą :

“Malonūs Draugai, negalė
damas pakęsti puolimo ant 
Kasparų šeimynos iš wiikesba- 
rriečių pusės, kreipiuosi į jus, 
draugai, ką aš turiu daryti su ■ buvo tame Bendrame Komite 
tokiais žmonėmis.”

Mano atsakymas yra: C. S. 
Kaspare, jūs ir šeimyna, at
virai elgkitės, nepolitikieriau- 
kite dvilypiai, neremkite fa
šistų sklokininku, o niekas 
prieš jus nerašinės į “Laisvę” 
ir jums C. S.- Kaspare, nerei
kės rašinėti “Laisvei” laiškai, 
aimanuoti ir skųstis, kad wil- 
kesbarriečiai puolą jus ir jū-

Wilkesbarrieciai 
; bombarduos Kasparų šeimyną 
tdl, kol remsite sklokininkus, 

visai išbombarduos iš kla
sinių darbininkų tarpo, jeigu 
nepasitaisysite, ir jūs pasijusi- 

įte atvirame fašistų liogeryje. 
’ Toliaus C. S. Kasparas tę
sia :

kas tą rezoliuciją-rašė ?
. Bendras
o ne Kasparai.”

Matote, Kasparas sako, kad 
’ rezoliuciją rašė Bendras Komi- 
' tetas prieš A. Bimbą. O kas

Newbritainieciai kviečia su- 
, lošti operetę “Nebaigta Kova” 

17 d. balandžio. Vienbalsiai 
nutarta sulošti. Gerai daro 
New Britain liet, darbininkai, 

. kviesdami sulošti pas juos 
• “Nebaigtą Kovą,” kurią verta 
; pamatyti, ir nesigraudins 
draugai; tai viena, o antra, pa- į 
rodoma revoliucinio darbinin
kiško draugiškumo vieni ki-,

išdy-1

, Norintieji 
riausio p»tar-

ir u i 
kainu.

navimo 
žemų 

nuliūdimo va- 
landoje Sauki- 
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIdlJ
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS. 
Residencija: 13 West 3rd Stn*ei 

Tel.: So. Boston 0304 W

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Chiang Mekas £», K” S!
Naujoj Pardavaco Rolėj S i

♦ . užmokėti 
Čionai; __ _____

Chinijos
(Nankin

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

* įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

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

Naujai perdirbta Rusiškai-Tiirkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su iniiil^+rh^usAirr- 
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukin/ui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui: 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKA1S, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai (tolei i.šsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

te? Nagi, G. Pečiukaitis ir 
į Kaspariene, ir pasirašė abu- 
i du po rezoliucija prieš drg. 
į Bimbą rkad jie nesą sklokinin-. 
į 
■ tų Partija.. '

Kada A.L.D.L.D. 43-čia kuo- 
| pa surengė balių, tą patį va- 
! kara sklokiniai fašistai tyčia 
Į surengė savo koncertą, kad A. 
I L.D.L.D. 43-čiai kuopai pa- 
j kenkti. Ir G. Pečiukaitis, bū- 
• damas 43-čios kuopos nariu, 
| ėjo į sklokos koncertą tą patį 
vakarą, kai 2 

’kuopa buvo surengus savo ba- heidžia Japonijai sunaikinti!
J 19-tą armiją. Mat, sako- 
ima, 19-to j i armija esanti' 
j nusistačiusi prieš Chiang, 
iKai-sheką. Iš visko matosi, 
kad Chiang Kai-shekas lo
šia pardaviko rolę. Kiti mi- 

' litaį’istai, žinoma, negeresni. j 
j Jie visi yra papirkti vienos* 
ar kitos imperialistinės

SHANGHAI. — 
kad jie einą su Komunis- pranešama, kac 

nacionalistinėje 
go) valdžioj vėl 
dujiniai ginčai.: : 
gerklių šaika militaristų ir 
politikierų. Taip vadinama 
Cantono frakcija kaltina, 
kad Chiang Kai-shekas, su
grįžęs prie valdžios, par- 

A.L.D.L.D. 43-čia 1 duoda Chiniją, kad jis tyčia 1 • 1 v* T • • • • 1 • 1 •

Imasi už
VIENYBES DRAUGYSTE 

MONTELLO, Mass.
Valdyba 1931 metam:

W. Geiusevičin, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

rašt. J. Stripinia,
K. Venslauskis,

Pirm.
Pirm. _

256 Ames St.
Nutarimų 

i 49 Sawtelle Ave. 
. Turto ražt.

12 Andover St. i
Ligonių rašt. M. Jazukevičia,

153 Amejs St. ,., t 
Iždininkas II. Miškinis,

9 Bui-Ion St.
Iždo globėjai: P. Kl-užan, 141 Sawtelle Ave.,

B. Zdanavičių, 11 Glendale St., J. Bale j 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St.X \ 
Visi Montell, Manot

Šių. Reiškia,'Kaspariene, taip
■ Pečiukaitis rėmė fašistus. Ar 
’ reikia tad didesnės veidmai
nystės iš jų pusės?

.............. j Viską Patyręs labai teisin-
Viską Patyręs, kad C. S. Kas- gai parašė “Laisvės” num. 7;
paras sklokininku baliuje par-j o tie žmonės prieš drg. A.
davinėjo įžangos tikietus ir 1.1.
Aš duosiu Viską Patyrusiam
$20; tegul įrodo, kad tą va-

' karą, groudžio 31 dieną, 1931
! m., Kasparas tenai buvo.”

O kur C. S. Kasparai, ra- Jeigu jūs nenorite, kad mes :

sklokininku i meskite naujuosius fašistus, ei- Raketier iai Tur Už
ia®kėt Savo Gyvybe I

. Pirm. E. Boniullono. 16 Bunker Ave. 
Vicc-plrm.

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

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

Broadway karais*—išlipt ant Flushing Ave..

‘Laisvės’ 7-me num. rašo

Bimbą išnešė rezoliuciją, tuo 
pačiu kartu pareikšdami, būk 
jie nesą sklokininkai. O čia : 
jūs, dviveidžiai, rėmėte skloki- ■ 
nius fašistus.

pareikalavo reorganizuot New i dai ir kur Iškaitei Patyrusio ; jus bombai duotume, 
Yorko organizaciją. Komisija ; pasakyta, kad sklokininku ! meskite naujuosius H

i LIETUVOS ŠONŲ IR DUK
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1931 METAM: 

Pirmininkas—K. Margib, 
1323 Mvskegon 

(įn. I Vice-Pirmininkas—A. Karecksis, 
į 730 Na»on

Nutarimų Raštininkas—K. R;<sikn», 
R. R. 9, Box 

~ Turto Raštininkas—A. Garbnnnuskas.
. 1108 Elizabeth

' Iždininkus—A. Daukšas,
1)31 Walker

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Avo.

St.

117
Avo.

Avė.

pranešė, kad, sulyg šiandieni- koncerte pardavinėjai tikie- 
tus? Mano pasakyta nėra, 

apara-1 kad svetainėje tikietus parda- 
| vinėjai. Bet mes turime liu
dininkus,' kad Kasparas parda
vinėjai sklokininku tikietus i 
prieš koncetrą; reiškia, dar

nio industrijos išsiplėtojimo 
organizacijos veikimo 
tas neatsako didžiumos narių 
interesams ir todėl išsivystė 
chaosas, kaip-pramonėje, taip 
organizacijoje. F a b rikantai 
varo kompeticiją rinkoje, kon
traktoriai lenktyniuoja gamy
boj, p darbininkai nusimušime 
algų. Unijos darbuotojai taip 
tapo įsukti į tą ratą, kad patys ninku koncerte, o 
neįmano, kaip iš jo iškopti; gi'minimas, kad ten buvai, 
nariai visa plotme nukenčia.”

Kliaučiai, perskaitę Jan
kausko laikraštį “Darbą,” sa
ko, “kibą tas 
sis” Jankauskas iš i 
bačkos galvą iškišęs rašė, kad 
taip vienas “straipsnis” su ki
tu pjaunasi. Juk ištiesų ki-» 
taip ir negali būt. Vienur ba-1 
ra 54 skyriaus atstovus, kad j 
jie neigiančius pranešimus iš pasirodė Kasparas; pardavi- 
Joint Boardo lokale išdavęs o j nėjo sklokininku koncerto ti- 
kitur jis pats aiškiausioje švie- kietus. Kaspariene su savo 
soje išparodo galutiną suban- i dukterimis buvo sklokininku 
Imitavimą New Yorko Amai- koncerte. Nei vienas iš Kas- 
gameitų kriaučių unijos Joint Į parų šeimynos nebuvo paren-1

-L. gimė 43-čios kuopos.”
Ar čia yra pasakyta, kad 

Kasparas pardavinėjo skloki
ninku tikietus svetainėje ? Ne, 
nėra. Bet Kasparas .sklokinin
ku tikietus pardavinėjo prieš 
koncertą; tai yra faktas.

Kasparas savo laiške redak
cijai sako: I 

“O tie žmonės rašė" prieš 
draugą A. Bimbą- rerzoliuciją, 
kad jie nesą sklokininkai. 
Nh, tai včia vėl gudrybė; raše: 
prieš jus tokius kytruolius, o

kite su Komunistų Partija, kur ; 
visi susipratę darbininkai eina, 
eikite ir jūs tuom keliu, bet 
kol jūs eisit su fašistais, mes 
jus bombarduosime iš darbi-, 
ninku »tarpo.

Mūsų užduotis yra

Moterų
Pašelpine Draugyste Birutė 

MONTELLO. MASS. 
VALDYBOS

Associated Press žinių IJ2?;
^.vw.x.w, vvvx | Mūsų užduotis yra būti ant I agentui a pianeša iš Lenin-1 v. : 

j aisiau, nes tuomi gaišinai jy sargyb0S) neleisti jums darbi- grado, 
koncertą. Tenai yra mano nįnkus suvedžioti, kad jūs truste 
pasakyta jog Kaspariene su trauktumėte juos į sklokos lio- vus al
savo duktenmis buvo skloki-1 • Mes darbininkus šauksi- n

Patyręs C. S. Kasparui duo
da $50, jeigu Kasparas priro- 

. dys, kad Patyrusio buvo ra- 
1 šyta “Laisvės” num. 7 šių me- 

:lnai?5S tų, kad Kasparas pats buvo ta
me koncerte, čia yra ištrau
ka Patyrusio rašto iš “Laisvės” 
num. 7:

“Savo veidmainyste viešai

Boardo.
Jeigu jau unijos atstovai už , 

numosimą algų lenktyniuoja , 
ir didžiausias chaosas New’ 
Yorko Amalgameitų organiza
cijoj, tai kam sakyti, kad J. 
Buivydas ir J. Pranckevičius 
pereitame loįkalo susirinkime i 
“melavo” kriaučiams? Tai jie! 
sakė teisybę, nes jūs tam pa- i 
čiam “Darbe” esate priversti 
tatai pripažinti.

Bet juk Jankauskas nebū
tų Jankausku, kad jis nepasi
rodytų vienas iš tų, kurie sa-

♦XMr.

ADRESAI:

79 Vine St.
' Prot. rast. T. Zizen, 673 N. Main St.

87 Battle St.
I Clarence St.

, kad tenai maisto 
jūs-truste Sovietų valdžia suga

vus grupę sukčių ir raketie-' 
;rių. Trys jų esą nuteisti 
sušaudymui, o keli kiti į ka
lėjimą nuo 8 iki 10 metų, 
i Viso ? kontr-revoliucionierių 

Tie bjaury-

O. Tnrskionė,
Rašt.

M. Klimavičienė, 31
Baronienė,
Dliobiene,
Bartkienė,

K. Čereškienė,
— 71 Clarence St.

Kasos Globėjos: 
9 Broad St.
221 Ames St.
29 Intervale St.
M. Tolaus, 184 Ames St.

88 Vine St.
Mass.

1Ižd. 1
1
: V.

M.
V.
Ligoniu RaSt.
Maršalka J. Šimanskienė.

Visos gyvena Monteilo,

. geri. Mes darbininkus šauksi 
pats nesi | me^ organįZuosime į Komunis

tų Partiją. Tai yra vienintelė
■ pasaulyje Partija, su kuria 
darbininkai laimės, išvesdami

I darbininkus iš šito skurdo, ba- lizde 'buvę 41. Tie bjaury-; 
do, pragariškų kančių iiLbro-įhes vogė nuo liaudies mais- 

jto produktus ir kitomis suk-i 
j tybėmis bandė pasidaryti;*

Ižudingų imperialistinių karų.
Iš tų visų baisenybių darbinin-

■ kus išves Komunistų Partija į,
: šviesią Sovietų tvarką visame į kapitalo.
.pasaulyje, taipgi ir Jungtinė- 
' sė Valstijose.

Viską Patyręs.

Tas, jei tiesa, bus tik dar 
i vienas juody Mas, kad Sovi’e-' 
tų Sąjungoje liaudies prie-'

—-------------
................m....... .....
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VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link AUTOMO
BILIŲ M.E C H.A N I Z M O 
Praktika ant vietos.

elektrikų ir magnetizmų, ir važiavpn.-jIšardymas, atitaisymas, sustatymas, suprast
ir planų automobilio; mokinama dienomis ■ ir vakarais lietuvių. ir anglų kalbose? 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNlAViČIUS, B. J. VAlTKŪNAS ir kiti 
Leidimų (License) ir Diplomų gvarnntuojamc už mažų užmokestį'.. Mes padedame 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašytua^ į mokyklų kiekvienų dieną ’hito-9 ryto 
iki 9-ta| valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai; po■ pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14th STREET, Near 1sti Avenue* NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4»-4049

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ I 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN. |

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St. I 
Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha- i 

miiton St. Į
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

Ave., West Hartford, Conn.
Ižd. A» Klimas, 36 Rusęell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas M. Seliokas, 

288 Maple Ave.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas antrą ketvergą kiekvieho mėne-
, šio, Labor Lyceum svetainėje, 29 
} Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 

’I vai. vakare.

j LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTES NAUJOS VALDY-!

BOS. 1531 M. ADRESAI, ! 
LOWELL. MASS.

i Pirm. A. * aTupinskąs
i Belle Grove, T>ox 108, Dracut, Mass. 
Vice-pirmininkas M. Dulkienė

180 Concord St., Lowell, Mass. 
Prot. rašt. V. Mikalopas;

973 Central St. 
Fin; rast. A. Rutkauskas

. , , ,1 Vine Street 
Iždininkes,.Sc Phulenka

12 Chase St. į 
Kaso». globėjai: J. Karsonas , 42 j 
Tyler St.; A. Randeliurias, 98 Cha- I 
pel’ St j-

Skvo sųsirinkir^us draugystė1 laiko I 
kiėkVibnO menesio antr^* nedSlUieni,; 
2-rą* VaL po pietų; Ittiltj1 svetainėj, 
19 Unįon St Lowell|.x Mass.

Laisniuotas Grabinius
Pennsylvania ir. New Jer

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai

Spe,

liaus. Ekspertai instruktoriai: Už
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas. įimant ir smulkius pa.tąisymus, $25.00.
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie
ninis 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 sušalęs, gausi 
šilumos į v a I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkama- ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island 'Fat- 
ry.

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

G9 S. PARK ST.', KAMPAS1 FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tek Trinity l-872«
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VIETINES ŽINIOS
Iš Sukniasiuviy Streiko Suvienyto Frontą

Svarbios Konferencijos

i)

' atsakydamas

kad man še-

% - — - J itnrtTii

vės

Moteriškė.
8

Lietuvėm Darbininkėm
-e

1

kad tamsta
nesiteisintum.

kad tvarka

darbininkiškomis? Tai

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDĄSAROV 
z 200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAI): KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamoB dienomis noo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietį).

Telef. ALGANQUIN 4-8294

j Renegatu Atakavimas Laisvės Šėrininkų
I Suvažiavimo; Bekampio Purkštavimas

NEW YORK.—Pereitą šeš
tadienį įvyko suvienyto fron
to konferencija delei didžiojo 
New Yorko sukniasiuvių strei
ko. Prasidėjo 3 vai. po pietų.

Dalyvavo 248 delegatai nuo 
43 organizacijų, atstovaudami 
Š7, 000 narių. Įvairių draugi
jų, unijų bei kuopų atstovai 
kalbėjo apie reikalą visiems 
bendrai padėt sukniasiuviams 
kovą laimėti, už geresnį dar
bo mokesnį, trumpesnes dar-; 
bd valAndAs ir kitus pagerini- į 
mus/

ne tik iš organizacijų, bet ir 
stačiai iš dirbtuvių. Susidarė 
didelis įspūdis darbininkų so
lidarumo. ypač karštai buvo 
priimtas planas vieningos ko
vos sukniasiuvių streike. Kon
ferencijoj dalyvavo ir lietuvių 
darbininkiškų organizacijų at
stovai: nuo A.L.D.L.D. 1 kp., 
Tarpt. Darb. Apsigynimo 17 
kp. ir Liet. Darbininkių _ Su
sivienijimo Amerikoj pirmos 
kuopos. Bet tai visai ažai. 

į Kur buvo Amalgameitų kYįau- 

 

i čiu lokalas 54-tas, Aido Cho-

* . . .zras. Amerikos Lietuvių PiTie- 
. Nutarta pasiųsti pasveikini- čių Kliubas ir kitos organiza- 
ma telegramą karžygiškai ko-jcijos, kurios didelėj daugumoj 
vejantiems Kentucky valstijos j susideda iš darbininku ir šau- 
mainieriams ir apgailestavimo ! kiasi darbininkiškomis? Tai 
telegramą tėvui drg. II. Simm- didelis apsileidimas komitetų 
tų organizacijų, kurios neturė
jo savo delegatų toj svarbioj 

•konferencijoj. Tokiose kovo-

so, jauno revoliucionieriaus 
kuris buvo nužudytas tų mai- 
nierių kovos fronte.

Nutarta suvienytu frontu fi-ijančiu darbininkų sueigose da- 
nansiškai remti sukniasiuvių i lyvaut yra didžiausia pareiga 
streiką, kad organizacijos bei Į bile organizacijos, kuri tik va- 
pavieniai nariai kas savaitė j dinasi darbininkiška; bet atro- 
mokėtų tam tikrą mokestį į i do, kad mūsų draugai ir pri- 
streiko fondą, sulig savo išga- i tarėjai vis dar permažai krei- 
les. t pia atydos į tą savo klasinę

Konferencijoj dalyvavo įvai-' prievolę.
rių tautų atstovai ir atstovės

*!
• Laikrodžiai, Deimantai ir
į Auksiniai Dalykai
f Dovanom ar patys sau norėda- I 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- ■ 
I nokite, kad pas mane pigiau nu- į 
1 sipirksite. |

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

“Naujoji Klampynė” vasa
rio 18 d. yra pilna šmeižtų kas 
link .“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimo. Bet kol kas neapsi
stosiu ties tais šmeižtais. Tik 
turiu prisipažinti, kad net nei 
aš pats nei daugelis kitų dar
bininkų nemanėme, kad nau
jas Pruseikos ii* kompanijos 
juodlapis galėtų taip nutolti 
nuo tikrenybės.

Dabar žodis apie tai, kaip 
tūli kontre-revoliucionieriai re
negatai norėjo įšilaužt į “Lais
vės” šėrininkų į 
kad padaryt ten kokią provo
kaciją.

Man lauke stovint prie įlei
džiamų durų, ateina keli drau
gai šėrininkai,o jų tarpe skver
biasi ir nabagas Bekampis. 
Stovintis draugas tvarkdarys 
užklausė: ’ ■

—Tamsta esi Bekampis?
—Taip,—atsako Bekampis.
—O šėra ar turi ?
—Ne.
—Tai tamsta negali įeit be 

Šero, — paaiškina jam tvar
ką prižiūrintis draugas.

—Aš neprašiau, — aiškina
si Bekampis, — 
ra atmokėtų.

—Prašytume, 
prieš mus čia 
Mes čia stovim, 
prižiūrėt, ypač prieš tuos, ku
rie yra priešdarbininkiškai nu
sistatę ir pasirodę su savo 
oportunistišku veikimu:

—Aš galiu uždaryt šj “Lais- 
šėrininkų suvažiavimą,— 

“diplomatiškai” pareiškė Be
kampis.

—Dar tokio “šerifo” čia ne
buvo iki šiol atėję, — paste
bėjo B e k a m p i u i draugas 
tvarkytojas.

Tvarkytojai stumia priešą— 
Bekampį laukan; jis neina; 
urzgia ir griebia draugams už 
akių, lauko pusėj.

—Eik šian į gatvę !—rėkia 
i Bekampis, pasirengęs muštis. 
! Bet niekas nepriėmė to jo iš- 
| šaukimo.
I Bekampis su savim lauke tu
rėjo užtarėjus. Gal bus įdo- 

i mu, kokius? Ogi, pavyzdžiui, 
! socialfašistą Glavecką, sū ku- 
! rio žinia ir pritarimu keli me- 
! tai atgal svetainėje policiniai 
i detektyvai ir samdyti mušeikos 
skaldė galvas klasiniai protau
jantiems Amalgameitų unijos , sirinks į tą konferenciją, 
nariams. Taigi Bekampis toks j 
tokį pažino ir į užtarėjus pa
sivadino. O tas užtarėjas lū
kuriuoja lauke, kad paduot sa
vo priešdarbininkišką ranką 
Bekampiui.

Ir kaip nerausta iš gėdos tie 
sklokininkai renegatai, lošda
mi tokią juodą rolę! Juk kaip 
čia senai dar jie skaitėsi vien
minčiais su komunistais, kal
bėjo apie dafbininkiškų siekių . 
pravedimą gyvenimai!. O kur nares A.L.D. Literatūros Drau- 
dabar tos visos jų darbininkiš- gijos, L.D.S., Tarpt. Darb. Ap- 
kos idėjos? Spjovė ant visko, sigynimo kuopų ir kitų organi- 
bile jiems asmeniškai būtų ge-jzacijų; taipo pat yra ragina- 
riau važiuoti.

Bet jie supranta, kad dar
bininkai pradeda juos pažinti, 
kaip savo priešus, todėl įpuo-

ta stačiai į akis pažiūrėt revo-! 
buciniam darbininkui; jaučiasi 
oportunistais, ne savo vietoje. 
Gavę balsą klausimui, taipgi 
kalba ne Į dalyką; ne vietoje 
daro ir patėmijimus.

Bendrai imant, šėrininkuose 
buvo ūpas labai geras, ’ išski
riant tik skloką.

Spaudos klausime, daugelis 
draugų kalbėjo iš provincijų 
apie tūlus reikalingus pageri
nimus “Laisvės” turinyj, bet 
visi pasisakė už teisingumą | 

suvažiavimą, i “Laisvės” politinės linijos, va-1 
dovybėje Amerikos Komunis
tų Partijos ir jos pastatyto 
Centro Biuro — ypač kovoti 
prieš pruseikinius renegatus 
jų talkininkus socialfašistus.

Delegatas.
i

Į Atsakymas Pjautuvui

Taipgi taisau visokius laikrod-• 
jžius ir kitus papuošalų daiktus. į 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
| stengsiuosi pilnai patenkinti. ’ 
i Williamsburgieciams,^ kuriems | 
h pertoli pas mane atvežti pataisy- Į 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
1 Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu Į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
| kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

Tarpe 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.
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SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija-Brooklyne. : 

Ateikit Persitikrini.
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, gerklės, 
nosies ir žinovas akių.

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Tūlas Pjautuvas “Laisvėje,” 
; “Naujosios Ga

dynės” Kantonui, apsilenkia Su 
teisybe, kur sako, kad tūla mo
teriškė “pasigavo Aleksyną ir 
pradėjo pravardžiuoti Aido 
Choro Merginų Sekstetą ,o sy
kiu ir dabartinę choro valdy
bą.”

Aš neturiu reikalo 1 gaudyti 
minimą asmenį po svetainę ir 
kalbėtis su juo apie programos 
gerumą ar blogumą. Ir aš tu
riu liudininkus, jeigu bus rei
kalas, kad jis mane užkabino 
ir išvadino visokiais “kvepian
čiais” žodžiais, kurių čia ne
minėsiu. Prie to, jis neteisin
gai primeta man, būk aš nie
kinau Merginų Sekstetą ir cho
ro valdybą. Tai yra bandy
mas žeminti mane chorisčių ir 
choristų akyse, ko aš nesu už
sipelnius.
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S. Peleskas.

2
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pietų

-

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
GraboriusJis Apleido Jį Patį

ne-

(45-46) ninku suvažiavime, išrinkti direkto- I 
___l* ___• i___•___ Q_

DEKAVOJU PACIENTAMS t
o

o

o

ogarbes

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare. biznio vietoje, lietuvių, rusų ir len- 
kų apgyventoje vietoje. Parduodame

O

Telefonas, Midwood 8*6261361

U

cj

d., 
šv.

JONO’ARBA 
PETRO

Kainos i>o 
10c ir

Petras Naujokas 
Savininkas

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

CJ
5

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

O

o'

J. Weiss.
(45-56)

nėra, ir 
grynas

o

o

e
= !
C J

Tai
LIETUVIŲ 

ISDIRBYSTfiS
CIGARAI

CJ 

o 
5 

iŠ

mos ir darbininkes iš dirbtu
vių ateiti į šią konferenciją.

Org. Black.

X 
X 

r X

Per 
metų, su 

54 skyriui 
raportai iš

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

» i BROOKLYN, N. Y.

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

Amalgameitų “Darbo” “re
daktorius” A. Jankauskas iš 
Hillpąno;. gaidų užgiedojo
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NEW
Valandos nuo 10 iki 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

riai turite nesilankyti. Pageidaujama, 
j kad Ir pereitais metais buvusieji di
rektoriai atsilankytų. Būkite visi ir 
būkite laiku.

Telephone, Stagg 2-4109

A. RADZEVIČIUS

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos,, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.

todėl, kad esame du partneriai ir ne
nutinkame. 42 St. Mark” PI., 8th 
St., New. York City. ,

C , ■ i (42-45). i

Serga Alice Sudentis

SUSIRINKIMAI
“LAISVĖS’* BOARD DIREKTORIŲ 

ŽINIAI !
Trečiadienį, vasario-Feb. 24 d.. 8 

, “Laisves” name bus 
“Laisvės” Board Direktorių susirin
kimas. Visi naujai, mėtiniame šeri-

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA “Coffee Pot” — 

Lunch Room.” Uždaryta naktimis 
ir sekmadieniais. Arti subvės. Parsi
duoda pigiai. 199 N. 7th St., Bed
ford Ave., Sta. 14th St. Line.

47 __________,_______ J43-46-’
19 I PARSIDUODA Restaurantas, geroje

Šaunus A.L.D.L.D. 1 
Kuopos Parengimas

Sekmadienį, Vas. 28

Nepamirškit 1-mos Kp 
Susirinkimo Seredoje, 

A.L.D.L.D. Nariai!
šį trečiadienį, vasario 24 d., 
vai. vakare turėsime Ameri

kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos pirmos kuo
pos susirinkimą, “Laisvės” sve
tainėje. Visi nariai, dalyvau-j 
kite. Atsilankykite ir kiti dar-j 
bininkai ir darbininkės, kurie I 
pritariate kovojančiam darbo i 
žmonių judėjimui ir remiate i 
streikierius, bedarbius, politi-1 
nius kalinius ir t.t. Išgirsite j 
raportus iŠ tarptautinio dar-i 
bininkų veikimo, iš suvienyto Į 
fronto darbų ir kovų. O tai I 
yra labai svarbu žinoti, kaip I 
mūsų draugai kovotojai dirba, j

Taipgi turime daug atsišau- j 
kimų iš įvairių darb. organiza
cijų; turėsime padaryt tam 
tikrus svarbius nutarimus.

šiame susirinkime bus iš
duota raportai iš visokią dar- 

i bu ir svarbūs pareiškimai. Rei
kia visiems nariams dalyvau
ti dar todėl, kad šis mitingas 

; bus naskutinis prieš puikų va
karėlį, kuri rengia pirma kuo
pa ateinantį sekmadienį. Mo- 

i bilizuokimės, todėl, i kuopos 
'susirinkimą, o susirinkime ap
svarstysime, kaip sumobilizuot 

I kuo daugiausia darbininkiškos 
; publikos i mūsų parengimą.

1-mos Kuopos
Komitetas.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos pir
ma kuopa rengia šaunų pasi
linksminimo vakarėlį su kon
certine programa ateinantį ne- 
deldienį, vasario 28 d., “Lais
vės” svetainėje, šis parengi
mas’ bus nepaprastas. Dainuos 
į>aį&rsėjęs‘Aido Choro Mergi
ng Sekstetas, solistė J. L. Ka
valiauskaitė, solistas F. Pa
kalniškis, grieš smuiko solo 
Antanas Balčiūnas ir skambins 
pianu Milda Balčiūnaitė; šo- 
Kirims gi muzika bus orkestrą 
i.4 Klaipėdos.
L Be to, atsilankydami į šį 
kbneertinį vakarėlį, turėsite 
jirogą išlaimėt sportišką laik
rodėlį, Bus namie gamintų 
Vhlgių ir gėrimų ir bolševikiš
kų saldainių iš Sovietų Sąjun
gos! <
X A.L.D.L.D. pirmos kuopos 
komitetas deda pastangas, kad 
į šį parengimą sutraukt dide
lį skaičių jaunuolių publikos.

• Suprantamas dalykas, kad 
visi kuopos nariai privalo da
lyvauti.

Minėkime, draugės ir drau- 
gąi, kad ši organizacija dabar
tiniu .laiku silpnai stovi’finan
siniai; rūpindamasi ir auko- j 
dama bedarbių reikalams, po-1 
litiniams kaliniams ir kitiems ■ 
darbininkiškiems tikslams, ji-‘ 
nai ištuštino savo iždą. Nuo iz • ii .
šio parengimo pavykimo daug KnaUCIIJ Nepaprastas 
priklauso finansinis kuopos su-; §Įi$ifinkimaS 
stiprinimas. ‘

Įžangos tikietas tiktai 35c. , 
bet juos mokėsite ne už dyką, | 
nęs tai bus nepaprastai geras! 
pasilinksminimas su ekstra or-; 
Rostra net'iš Klaipėdos.'

Pradžia 6 vai.' vakare.
Visus5 kviečia

Komisija.

Amalgameitų kriaučių 
paprastas susirinkimas bus lai
komas vasario 24 d., šią sere- 
dą, Arion Place svetainėje, 
lygiai 7 :30 vai. vakare.

Visi Amalgameitai kriau-
1 čiai, susirinkite laiku, nes yra j, 
fdaug svarbių reikalų, kuriuos i ___ ____
j turėsime aptarti. Būkite visi. | vai. vakare,

K. Jankaitis.

Gavome telefonu pranešimą, MIRTYS - LAIDOTUVĖS 
kiad sunkiai apsirgo WUliams- 
burgho L.D.S. jaunuolių kuo
pos sekretorė Alice Sudentis, 
gyvenanti po num. 63 Huron 
St., Brooklyn, N. Y. Sakoma, 
fcad pereitą pirmadienį pas ją 
pasireiškė kraujo plūdimas 
per burną, iš priežasties plau
čiuose frūkimo gyslukės.

Rageidaujaiha, kad minėtos 
kuopos jaunuoliai aplankytų 
savo sekretorę. Ji taip pat 
yra veikli nare Aido Choro; 
tąd lai ir - choįiečiai aplanko

■ savo darbuotoji.;

Adelė Dagelis, 14 metų, 
1245 Eastern Parkway, mirė 
vasario 19 d., palaidota vasa
rio 22 d. šv. Jono kapinėse.

Alex Mickus, 34 metų, 302 
Water St., mirė vasario 19 
palaidotas vasario 20 d., 
Trejybes kapinėse.

John, Vilkas, 42 metų, 
Hudson Ave., mirė vasario 
d.; palaidotas vasario 22 
šv. Trejybės kapinėse.

Laidętuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

' šį ketvirtadienį, vas. (Feb-’ 
ruary) 25 d., bus darbininkių i 
moterų konferencija, 8 vai. va
kare, po num. 61 Graham 
Ave., Brooklyne. Konferenci- > 
jos-tikslas — prisirengti prie j 
Tarptautinės Moterų Darbi- ■ 
ninkių Dienos apvaikščiojimo. * 
Įvairių tautų darbininkės iš: 
organizacijų ir dirbtuvių su-

Lietuvių Darbininkių Susi-; 
vienijimo Amerikoje kuopos iš. 
Brooklyn© ir apielinkės yra į 
kviečiamos atsiųsti savo dele-! 
gates i konferenciją. Jeigu 
kurios jau negali išrinkti dele
gates susirinkime, tai jų sekre
torės bei kitos komiteto narės ( 
turi pačios būti atstovėmis, j 
Bet ne tik iš moterų kuopų> 
yra šaukiamos delegatės; i šią; 
konferenciją yra kviečiamos ir

!a pJS'^tėi-ininkų šuva- A. Jankausko Ramunė- 
žiavime sklokininkai sudarė 

i apie 27 balsus, kuomet arti ke- 
l turi šimtai kitų delegatų buvo Į 
i komunistiniai nusistatę. Tad I 
sklokinirikams buvo atmosfe-1 
ra nevykusi, ūpas jų nuptiolęs: i
stovi nuleidę galveles, nedrįs- i Brookljmo k^a u č i a ms per 
_______ ______ _________ r_...... j “Darbą” sekančią giesmelę :

? “Vienok apie tuos raportus 
reikia pakalbėti plačiau, 
paskutinius keletą 
mažomis išimtimis, 
buvo išduodami 
tarptautinių organizacijos įs
taigų, o ypatingai iš Joint 
Boardo darbuotės, įšvirkšti, di
džiumoje atsitikimų visiškai į 
neteisingi. Nereikia eit į to
limą praeitį. Paimkim kad ir 
pereitam susirinkime išduotą 
raportą delegatų Buivydo ir 
Pranckevičiaus. Jiedu rapor
tavo, kad Joint Boardas likvi
duotas, jau nieko ten 
t.t., ir t.t. Juk tai 
melas.”

Toliau tas pigios 
“džentlęmonas” sako:

“Tai kam meluoti skyriaus 
nariam^, kad Joint Boardo nė
ra/? O jei yra, tai ji daranti 

:ą. Gi ištikrųjų visai ki-
(Tąsa 5-tam pusi.)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų- ir 

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

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

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

Dirbtuve 
Broadway,

Brooklyn, N. Y.

MATHEW P. BALLAS INC.
( B I E L A U S K A S ) 
GRABORIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS- 
660 GRAND ST. BROOKLYN* N.Y.♦

MŪSU (STAIGA ATLIEKĄ SEKANČIUS DARBUS? 
mirusius' PARVEŽAM, IŠ Visų ŠALIŲ, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS t MUS, O MES 
KUOGER1AUSIA1 PATARNAUS1M.-

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. ' -

JONAS STOKES
Fotografas !

Šiuomi pranešu savo kostume- 
rianis, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj, 
studija daug 
geriau jrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo-. 
puikiausiai,

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadwaj 

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

11 
iki 
iki

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTĖTIKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”




